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ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА КС 

№ 01/ 28.02.2018г. 

Гр.Лясковец 

 
 

Днес, 28.02.2018г., в офиса на МИГ в гр. Лясковец се състоя редовно свикано заседание на 

контролен съвет на МИГ за дейности по ВОМР при следния Дневен ред: 

 

1.Обсъждане и одобряване на Годишен Доклад за дейността на Управителен съвет на 

МИГ. 

-докладва: Иван Русев по информация от УС и екипа на МИГ 

 

2. Приемане на Проект на Правила за провеждане на процедури за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ и ред за оценка на проектни предложения по мерки от 

СВОМР, финансирани от ПРСР 2014-2020г. и ЕЗФСР на територията на МИГ. 

-докладва: Иван Русев по информация от УС и екипа на МИГ 

 
3. Приемане на Правила за работа на оценителна комисия при подбор на проекти по мерки 

от СВОМР, финансирани от Програма за развитие на селските райони и ЕЗФРСР,  в 

изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ. 

-докладва: Иван Русев по информация от УС и екипа на МИГ 

 

4. Други. 

 

В Заседанието участие взеха следните Членове на Контролен съвет на МИГ:  

 

-Иван Русев: да 

-Атанас Костов: да 

-Боянка Николова: да 

 

Заседанието стартира навреме както следва: 

 

По т.1. от Дневния ред, а именно- Обсъждане и одобряване на Годишен Доклад за 

дейността на Управителен съвет на МИГ. 

-докладва: Иван Русев по информация от УС и екипа на МИГ 

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА” 
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 Свикани и проведени Заседания на УС : 

 

-9 на брой, съответно вписани и архивирани на хартия и в електронен регистър на МИГ; 

 

 Взети решения: 

 

-41 на брой, съответно вписани и архивирани на хартия и в електронен регистър на МИГ; 

 

 Свикани и проведени Общи събрания на МИГ: 

 

- 4 на брой, редовно свикани; 

-22 взети решения от Общо събрание на МИГ, съответно вписани и архивирани на хартия 

и в електронен регистър на МИГ; 

 

 Извършени дейности съгласно Правомощия на Управителен съвет на МИГ, 

свързани със Стратегията:  

 

- разработва управленски системи и процедури за ефективното и прозрачно 

функциониране на МИГ и за прилагане на Стратегията за местно развитие; 

- избира представители на МИГ в национални и европейски мрежи на селските региони; 

- одобрява административен екип за изпълнение на Стратегията; 

- определя щатното разписание на МИГ; 

- изготвя за одобрение от Общото събрание Графици и Планове за изпълнение на 

Стратегията за местно развитие; 

- изготвя ежегодно отчет за изпълнение на Стратегията за местно развитие; 

- осъществява мониторинг на Заседанията за избор на проекти към Стратегията; 

- одобрява Докладите от Комисията за оценка на проектите към Стратегията. 

 

Въз основа на представената информация,  КС взема следното: 

 

РЕШЕНИЕ №01/02/ 28.02.2018г. 

 

Съгласува  Доклад за дейността на УС на МИГ за 2017 година. 

 

Гласуване:  

-ЗА: 3 гласа 

-ПРОТИВ: 0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

 

С 3 гласа ЗА, Контролен съвет на МИГ съгласува  Доклад за дейността на УС на МИГ за 

2017 година. 
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По т.2. от Дневния ред, а именно- Приемане на Проект на Правила за провеждане на 

процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и ред за оценка на проектни 

предложения по мерки от СВОМР, финансирани от ПРСР 2014-2020г. и ЕЗФСР на 

територията на МИГ. 

-докладва: Иван Русев по информация от УС и екипа на МИГ 

 

Правилата са разработени в съответствие с разпоредбите на Наредба №22 от 14.12.2015 г. 

за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено 

от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.  (Обн. - ДВ, бр. 100 от 

18.12.2015 г), ПМС №161/2016 за определяне на правила за координация между 

управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните 

инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на Подхода "Водено от 

общностите местно развитие" за периода 2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 52 от 8.07.2016 г.) и 

Указания на УО на ПРСР 2014 – 2020 г. по чл.37 от ПМС 161/2016 г за прием на проекти, 

подавани по стратегиите за Водено от общностите местно развитие. 

 

Редът за оценка на проектни предложения по мерки от Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие, финансирани от ПРСР 2014 – 2020 И ЕЗФРС на територията 

на МИГ е разработен на основание чл. 41 ал. 1 от Постановление 161 на МС от 04.07.2016 

г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и 

местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с 

изпълнението на Подхода „Водено от общностите местно развитие“ за периода 2014 – 

2020 г. 

 

Правилата са представени подробно. 

 

Въз основа на представената информация,  КС взема следното: 

 

РЕШЕНИЕ №02/02/ 28.02.2018г. 

 

Съгласува  Проект на Правила за провеждане на процедури за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ и ред за оценка на проектни предложения по мерки от 

СВОМР, финансирани от ПРСР 2014-2020г. и ЕЗФСР на територията на МИГ. 

 

Гласуване:  

-ЗА: 3 гласа 

-ПРОТИВ: 0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

 

С 3 гласа ЗА, Контролен съвет на МИГ съгласува  Проект на Правила за провеждане на 

процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и ред за оценка на проектни 

предложения по мерки от СВОМР, финансирани от ПРСР 2014-2020г. и ЕЗФСР на 

територията на МИГ. 
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По т.3. от Дневния ред, а именно- Приемане на Правила за работа на оценителна комисия 

при подбор на проекти по мерки от СВОМР, финансирани от Програма за развитие на 

селските райони и ЕЗФРСР,  в изпълнение на подхода Водено от общностите местно 

развитие на територията на МИГ. 

-докладва: Иван Русев по информация от УС и екипа на МИГ 

 

Правила за работа на оценителна комисия при подбор на проекти по мерки от СВОМР, 

финансирани от Програма за развитие на селските райони и ЕЗФРСР,  в изпълнение на 

подхода Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ включват 

подробната последователност на действия при работа на Оценителната комисия на МИГ. 

 

Правилата са представени подробно. 

 

Въз основа на представената информация,  КС взема следното: 

 

РЕШЕНИЕ №03/02/ 28.02.2018г. 

 

Съгласува  Проект на Правила за работа на оценителна комисия при подбор на проекти 

по мерки от СВОМР, финансирани от Програма за развитие на селските райони и ЕЗФРСР,  

в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ. 

 

Гласуване:  

-ЗА: 3 гласа 

-ПРОТИВ: 0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

 

С 3 гласа ЗА, Контролен съвет на МИГ съгласува  Проект на Правила за работа на 

оценителна комисия при подбор на проекти по мерки от СВОМР, финансирани от 

Програма за развитие на селските райони и ЕЗФРСР,  в изпълнение на подхода Водено от 

общностите местно развитие на територията на МИГ. 

 

 

По т.4. от Дневния ред, а именно- Няма. 

 

Поради изчерпване на Дневния ред, заседанието на Контролен съвет на МИГ приключи. 

 

 

 

Участници: 

 

 
Име и фамилия Представител Адрес/тел/ мейл Получих Подпис  
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на: материали 

 

Иван Русев 

 

П…….. П………..   

 

Атанас Костов 

 

П…….. П………..   

 

Боянка Николова 

 

П……. П…….   

 

 
 

Съгласно Чл.2, ал.2 от Закон за защита на личните данни МИГ не следва да 

публикува лични данни от Списъка на участниците в заседание на УС. 

 


