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„АДМИНИСТРАТИВНО УСТРОЙСТВО И ФУНКЦИИ НА МИГ“

12-13-14 май 2016 г.

ЛУКОВИТ И РОМАН




МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ са юридически лица,

които отговарят на следните изисквания:

1. имат регистрация по Закона за юридическите лица с
нестопанска цел за осъществяване на общественополезна
дейност;

2. представляват публично-частни партньорства със
задължително участие на общините от територията на
действие на МИГ, придружени с решение на общинските
съвети;

3. съдържа в наименованието си обозначението „Местна
инициативна група“, или съкратено МИГ, и наименованието на
общината/ите, на територията на действие на МИГ;

4. има седалище и адрес на управление на територията на селски
район, където МИГ осъществява дейността си;
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Какво е МИГ?





Колективен върховен орган, чиито членове

задължително включват представители на общините,

физически лица и юридически лица от територията на

действие на МИГ,

Колективен управителен орган в състав не по-малко от

5 лица и не повече от 9 лица;

Членовете на МИГ физически лица имат

постоянен адрес и/или работят на територията на

МИГ, а юридически лица - седалище и адрес на

управление на територията на действие на МИГ;
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Органи на управление на МИГ




Органите на управление на МИГ включват

представители на различните заинтересовани страни

от местната общност обединени в три сектора:

 публичнен сектор

 стопански сектор

 нестопански сектор

Делът на представителите на всеки от изброените

сектори не трябва да превишава 49 на сто от имащите

право на глас;
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Органи на управление на МИГ




„Представител на публичния сектор“ може да бъде

служител на централната или териториалната

администрация на изпълнителната власт, на общината, на

общинския съвет, кмет и заместник-кмет на община,

кметство или район, кметски наместник, общински

съветник и областен управител, който представлява

съответния орган въз основа на писмено решение,

представено на МИГ, както и публично лице, което

получава финансиране от държавния или общинския

бюджет.
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Органи на управление на МИГ




„Представител на стопанския сектор“ е лице,

регистрирано да извършва дейност по Търговския закон или

по Закона за кооперациите, организация, обединяваща и

защитаваща техни интереси, както и физическо лице,

осъществяващо стопанска дейност по смисъла на § 1, т. 3 от

допълнителните разпоредби на Закона за ограничаване на

административното регулиране и административния контрол

върху стопанската дейност.

По смисъла на наредба № 22, общински съветник няма право

да бъде член на колективния управителен орган на МИГ от

квотата на стопанския сектор.
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Органи на управление на МИГ




„Представител на нестопанския сектор“ е лице,

регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска

цел или по Закона за народните читалища, както и физическо

лице, самоопределящо се като представител на този сектор.

Физическото лице декларира писмено принадлежността

си към този сектор.

Общински съветник, кмет, заместник-кмет или служител в

община, кметство или район, самоопределил се като

представител на нестопанския сектор или представляващ

друг представител на нестопанския сектор, не може да

бъде член на колективния управителен орган на МИГ
8

Органи на управление на МИГ




 Общините от територията на МИГ не могат да членуват в друга

регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел
МИГ за същата територия.

 Местната инициативна група, както и членовете на колективния
управителен орган на МИГ, трябва да отговаря на следните
условия:
 не е в производство по ликвидация и не e обявен в несъстоятелност;

 не са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление по служба, измама, 
корупция, участие в престъпна организация, изпиране на пари или друга 
незаконна дейност;

 не са наказани по административен ред за правонарушение при упражняване 
на професионалната си дейност;

 нямат задължения, 

 не е в конфликт на интереси и т.н.
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Органи на управление на МИГ




Одобряват интегрирана стратегия за местно

развитие, разработена съгласно елементите на
подхода ВОМР след провеждане на публични
консултации, обсъждания, срещи.

Осигуряват самостоятелен офис, персонал и
обезпечават МИГ с необходимите технически
средства за прилагане на стратегията.

Ръководят дейността на МИГ, съгласно
правомощията им според ЗЮЛНЦ и устава.
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Функции на органите на 

управление




МИГ е организация, която осъществява политики за 

местно развитие, която има следните задачи:

 Да създаде и развие местно партньорство, в което се създава една обща 

цел и визия за развитие по линията на непрекъснат диалог;

 Да събере заедно заинтересовани групи около един общ модел за

развитие на територията – стратегия за ВОМР;

 Да оползотворява възможностите на местните ресурси и потенциал;

 Да свърже различните дейности и надгради резултатите от

националните и регионални политики;

 Да е отворена към новаторски идеи;

 Да свърже и интегрира отделни секторни подходи;

 Да прилага проекти за сътрудничество и създаде мрежа от

партньорства.
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Задачи на МИГ




Осигурен самостоятелен офис за срока на прилагане

на стратегията – до 2023 г.

Нает персонал по трудов договор на пълен работен
ден – изпълнителен директор и експерт по
прилагане на стратегия;

Нает персонал за позициите: счетоводител и
технически асистент

Офис оборудване и обзавеждане: оборудвани
работни места, според броя наети служители -
компютри, принтер, скенер, интернет връзка,
телефон и т.н.
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Персонал и технически средства за 

прилагане на стратегия за ВОМР




 Завършено висше образование, най-малко степен

„Бакалавър“

Общ професионален стаж най-малко 5 години

Наличие на управленски опит най-малко 2 години

Опит в реализиране на проект, програма или стратегия

със стойност над 100 хил. лева
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Изпълнителен директор




Служителите на МИГ трябва да имат:

 Завършено висше образование, най-малко степен 
„бакалавър“;

Професионален стаж най-малко две години.

Служителите на МИГ не могат да са членове на
колективния управителен орган или на контролния орган
на МИГ и да са свързани лица с членовете на
колективния управителен орган на МИГ по смисъла на §
1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон.
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Персонал 




 информиране, консултиране и подготовка на проекти за

потенциалните кандидати;

 подготовка на прием на проекти и съгласуване със съответния
управляващ орган на програмата - процедури за избор на проекти,
графици, покани, насоки за кандидатстване

 набиране и оценка на предложения за проекти;

 административна оценка на проектите – окомплектованост,
проверка за липса на двойно финансиране, за наличие или липса
на изкуствено създадени условия, за минимални помощи,
посещение на място;

 представяне на допълнителни документи и разяснения от
кандидата, при необходимост в срок от 10 дни;

 техническа експертна оценка на проектите;

 подготовка на информация и заседание на Комисията за избор на
проекти /КИП/.
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Дейности на МИГ за изпълнение на СМР




 депозира цялата документация от проведения избор и

одобрените проекти на МИГ в съответния УО на програма

 извършва наблюдение по изпълнението на проекта;

 подпомага подготовката на заявки/отчети за плащане до
съответния управляващ орган и изготвянето на доклади по
изпълнението

 поддържа деловодна система и архив

 създава и поддържа електронен регистър на проектите

 поддържа електронната страница на МИГ с актуална
информация и спазва принципите за публичност и
прозрачност

 изготвя доклади, анализи, отчети, справки и други
свързани с изпълнението на стратегията за ВОМР. 16

Дейности на МИГ за изпълнение на СМР




 популяризиране на одобрената стратегия за ВОМР

 повишаване на информираността на населението относно

подхода ВОМР

насърчаване на активното включване в процеса на прилагане на

стратегията

организиране и провеждане на информационни мероприятия -

срещи, семинари, конференции, форуми, обучения и др.

дейности за информиране и публичност

 обезпечаване на МИГ с необходимия финансов ресурс

17

Дейности на МИГ за популяризиране на 

стратегия за ВОМР





Стратегията за ВОМР заедно с текущите 

разходи се изпълнява за срок до 

30 септември 2023 г.
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Финансова помощ се предоставя само на МИГ :

 одобрена със заповед на Министъра и сключила
тристранен договор за финансиране изпълнението на
стратегията.

 не е извършвала юридически и други промени, водещи
до несъответствие с изискванията на ПРСР за МИГ или
други промени, които не са съгласувани с УО.
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Условия и ред за предоставяне на финансова помощ за

текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР




Юридическите лица с нестопанска цел за

осъществяване на общественополезна дейност трябва

да представят заявление за вписване в централния

регистър при Министерството на правосъдието.

 Ежегодно до 31 май юридическите лица с нестопанска

цел за осъществяване на общественополезна дейност

са длъжни да представят информация пред централния

регистър за дейността си осъществявана през

предходната година.
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Централен регистър
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УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕТО




Чл.1 СДРУЖЕНИЕТО ще осъществява своята дейност 

под наименованието „Местна инициативна група 
Луковит – Роман“, изписвано накратко “МИГ
Луковит – Роман ”, което ще се изписва и на 
английски език по следния начин “Local Action Group
Lukovit-Roman” (“LAG Lukovit-Roman ”).

Чл.2. Седалището на СДРУЖЕНИЕТО с нестопанска 
цел “Местна инициативна група Луковит – Роман ” 
е  гр. Луковит.

Чл.3. Адресът на управление на СДРУЖЕНИЕТО е гр. 
Луковит, общ. Луковит, ул. „Сан Стефано“ №1
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МИГ Луковит и Роман




 Чл.6. СДРУЖЕНИЕТО е  доброволна, неправителствена, 

политически необвързана организация, учредена като 
юридическо лице с нестопанска цел в съответствие с 
разпоредбите на Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/ за осъществяване на дейност в 
обществена полза и подлежащо на регистрация по реда на 
същия закон.

 (4) СДРУЖЕНИЕТО представлява публично-частно 
партньорство със задължително участие на общините 
Луковит и Роман от територията на действие на “Местна 
инициативна група Луковит - Роман”, съгласно решение на 
общинските съвети.
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СТАТУТ, ПРИНЦИПИ И 

ПРИОРИТЕТИ




 Чл.13. Прилагане на мултифондова Стратегия за местно 

развитие, разработена съгласно изискванията 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“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА 

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 г.;

 Прилагане на подхода „Водено от общностите местно 

развитие” (ВОМР) ,  Подхода „Лидер“ и други 

децентрализирани програми за развитие, основани на 

участието на местните общности;
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ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, ОСНОВНИ ЦЕЛИ И 

СРЕДСТВА ЗA ТЯХНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ




Чл.15. Средства за постигане на приоритети и цели на 

СДРУЖЕНИЕТО:

 Кандидатстване за финансиране на Стратегията за 
местно развитие (СМР) на Местната инициативна група 
пред Министерство на земеделието и храните (МЗХ) 
съгласно изискванията на НАРЕДБА № 22 ОТ 
14.12.2015г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 19.2 
„ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА 
СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ 
МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА 
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 
2014 - 2020 г.;
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ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, ОСНОВНИ ЦЕЛИ И 

СРЕДСТВА ЗA ТЯХНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ




Чл.16. (1) СДРУЖЕНИЕТО ще извършва 

общественополезна дейност.

 (2) В съответствие с изискванията на чл. 2 и чл. 38, ал. 

1 от Закона юридическите лица с нестопанска цел 

СДРУЖЕНИЕТО има за предмет и може да извършва 

самостоятелно или в съдружие с други физически 

и/или юридически лица допълнителна стопанска 

дейност за набиране на парични средства за 

осъществяване на целите за които е регистрирано, а 

именно:….
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ВИД НА ДЕЙНОСТ И ПРЕДМЕТ НА 

ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ




 (3) СДРУЖЕНИЕТО не разпределя печалба от 

допълнителна стопанска дейност. Всички приходи от 

тази дейност се използват за постигането на заявените 

с този Устав цели и в предвидените от Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел възможности. 

Изпълнението и контролът върху извършваната 

стопанска дейност се възлага на Управителния съвет 

на СДРУЖЕНИЕТО.
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ВИД НА ДЕЙНОСТ И ПРЕДМЕТ НА 

ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ




Чл.17. СДРУЖЕНИЕТО има свой бюджет, собствено 

счетоводно отчитане и може да разкрива банкови 
сметки в лева и валута

Чл.20. Финансовата година завършва в края на всяка 
календарна година. За начало се счита датата на 
вписване на СДРУЖЕНИЕТО в регистъра при 
Окръжния съд по седалището му.

Чл.21. Бюджетът на СДРУЖЕНИЕТО се предлага от 
Управителния съвет и се одобрява от Общото 
събрание в началото на всяка финансова година.
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ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ НА 

СДРУЖЕНИЕТО




 Чл.25. (1) Разходите на СДРУЖЕНИЕТО се извършват съгласно бюджета за 

съответния финансов период, предложен от Управителния съвет и одобрен от 
Общото събрание.
 (2) СДРУЖЕНИЕТО разходва имуществото си за посочените в чл. 38 ал. 1 от 

ЗЮЛНЦ цели и дейности и по-конкретно за:
 Управление и администриране на средства по подхода ВОМР по Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони и други децентрализирани 
програми за развитие, основани на участието на местните общности;

 Финансиране на проекти на местни бенефициенти към Стратегията за местно 
развитие на СДРУЖЕНИЕТО  в областта на: подобряване на 
конкурентоспособността, опазването на околната среда, подобряване качеството на 
живот, разнообразяване на икономическите дейности на територията, както и 
различни социални, културни, образователни дейности и проекти, значими за 
населението на територията на МИГ Луковит-Роман.

 Дейности, свързани с приобщаването на СДРУЖЕНИЕТО към Националната и 
Европейска селски мрежи за развитие на селските райони и участие в други 
организации.;

 Обучителни, информационни, изследователски и други дейности, необходими за 
осъществяването на целите на сдружението;

 Други цели, определени със закон. 
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ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ НА 

СДРУЖЕНИЕТО




Чл.28. (1) Участието в СДРУЖЕНИЕТО е доброволно.

 (2) Учредители, респективно членове на Сдружението, 

могат да бъдат български дееспособни физически 

и/или юридически лица, а именно:

 ФЛ, ЮЛ, регистрирани по Търговския закон, ЗЮЛНЦ, 

ЗК  и Закона за народните читалища и Общините

 ЗАДЪЛЖИТЕЛНО! – с адресна регистрация или 

седалище на територията на една двете общини –

Луковит или Роман
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ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА 

ЧЛЕНОВЕТЕ




 (3) Делът на представителите на органи на 

изпълнителната или местната власт, на 

представителите на стопанския сектор и на 

представителите на нестопанския сектор в 

колективния върховен орган /Общото събрание/  на 

сдружението и в колективния управителен орган 

/Управителния съвет/ на МИГ не може да превишава 

49 процента от имащите право на глас; 
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ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА 

ЧЛЕНОВЕТЕ




Чл.29.(1) Нови членове на СДРУЖЕНИЕТО,

отговарящи на условията за членство, съгласно чл. 28 

от Устава, се приемат от Общото събрание въз основа 

на писмено заявление. В него кандидатите заявяват, че 

споделят целите и задачите на СДРУЖЕНИЕТО и 

декларират писмено, че ще спазват Устава му.
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ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА 

ЧЛЕНОВЕТЕ




 Чл.37. (1) Органите на СДРУЖЕНИЕТО са:

 Общо събрание (ОС); 

 Управителен съвет (УС); 

 Управлението се осъществява при спазване на принципите: 

 Изборност ; 

 Равнопоставеност; 

 Демократичност; 

 Мандатност – за не повече от два последователни мандата за 
участващите в изборните органи на управление, като 
продължителността на един мандат е пет години. 

 Отчетност и отговорност на органите на Сдружението - счетоводният 
отчет се публикува на сайта на СДРУЖЕНИЕТО. 

 Публичност на дейността на органите на Сдружението; 

33

ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО И 

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО




 Чл.46. Управителният съвет е колективен управителен 

орган на СДРУЖЕНИЕТО.

 Чл.47. (1) УС се състои от 7 лица, членове на сдружението, 
както следва: 

 Публичен сектор: - 2/ двама/ представители от Общините на 
територията на действие на Сдружението, по един от община 
Луковит и община Роман; 

 Стопански сектор - 2 /двама/ представители– по един от 
всяка община;

 Нестопански сектор 3/ трима/ представители – 2 /двама/ от 
Община Луковит и 1 /един/ от Община Роман.

 УС се избира от ОС за срок от 5 години. 
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Управителен съвет




Чл.55. Председателят на УС има следните 

правомощия:

 Ръководи оперативно текущата дейност на 

СДРУЖЕНИЕТО; 

 Представлява СДРУЖЕНИЕТО пред трети лица, пред 

държавните органи,  институции и учреждения, местни 

органи на власт и управление, обществени организации, 

финансови институции, данъчни органи, митнически 

органи, и трети физически и юридически лица в 

страната и чужбина
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Председател на УС




Чл.55. … има следните правомощия:

 След определяне на щатния състав от УС, назначава, 
освобождава, упражнява дисциплинарна власт и 
упражнява всички други права на работодател по 
смисъла на Кодекса на труда, по отношение на 
изпълнителния директор и другите служители на 
СДРУЖЕНИЕТО, във връзка с извършване на неговата 
оперативна дейност.

 Подписва договори за финансиране на проекти от 
страна на Сдружението с бенефициенти от местните 
общности по правилата и разпоредбите на финансиращи 
организации, включително с МЗХ по подхода ВОМР; 
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Председател на УС




Чл.57. Изпълнителният директор се избира и 

назначава от УС и може и да не е член на

СДРУЖЕНИЕТО.

Чл.58. (1)Изпълнителният директор:

 Отговаря за прилагането на Стратегията за местно 

развитие, като конкретните му правомощия се определят 

с договора за наемане; 

 Осигурява изпълнението на решенията на Управителния 

съвет; 
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ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР




Чл.58. (1)Изпълнителният директор…:

 Организира набирането на средства за дейността на 

СДРУЖЕНИЕТО; 

 Ръководи административния персонал на 

СДРУЖЕНИЕТО; 

 Решава въпроси, които в съответствие с Устава на 

СДРУЖЕНИЕТО му бъдат възложени от УС; 

 Получава възнаграждение за дейността си, чийто размер 

се определя от УС в съответствие с изискванията на  

Наредба №22 
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ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР




 Чл.64. Ежегодно до края на м. март Управителният съвет съставя за 

изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за 
дейността.

 Чл.65. (1) В доклада за дейността се описва протичането на 
дейността и състоянието на Сдружението и се разяснява годишния 
счетоводен отчет. Докладът за дейността на Сдружението е публичен 
и трябва да съдържа данни, относно:
 Осъществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с 

целите и програмите на Сдружението и постигнатите резултати; 

 Размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите 
дейности за набиране на средства; 

 Вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени 
дарения, както и данни за дарителите; 

 Финансовия резултат. 
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ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ
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Финансовата помощ е част от бюджета на стратегията

на МИГ, текущи разходи и дейности за
популяризиране на стратегия за ВОМР.

Максималния размер на на финансовата помощ за
текущи разходи и популяризиране на стратегията не
може да надвишава 25 % от общите публични разходи
от ЕЗФРСР.

Финансовата помощ е в размер на 100 % от
одобрените и реално извършени разходи.

Финансовата помощ за текущи разходи не може да
превишава 80 % от средствата, а останалите са за
дейности за популяризиране на стратегията за ВОМР.
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Финансиране на МИГ




Финансовата помощ се изплаща на МИГ за

финансиране на одобрени, извършени и платени
дейности и разходи.

Допустимо е авансово плащане:
 еднократно за периода на прилагане на стратегията до

50 % от стойността на одобрената помощ
 всяка година, след одобрение на планираните

дейности и разходи – до 50 % от стойността на
одобрения годишен бюджет

Авансово плащане е допустимо след предоставяне
на банкова гаранция в полза на ДФЗ и/или запис на
заповед, издадена от публичноправен орган в размер
на 100% от стойността на авансовото плащане.
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Финансиране на МИГ




Възстановяват се единствено разходи, които са: 

 извършени от МИГ след подписване на договор за изпълнение 
на стратегията.  

 одобрени допустими текущи разходи, действително платени и 
направени по време на реализиране на стратегията за местно 
развитие 

 отразени в аналитични сметки от счетоводните отчети и
регистри на МИГ

 могат да бъдат установени и потвърдени с оригинални
документи, удостоверяващи извършените дейности и разходи
съгласно българското законодателство.
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Финансиране на МИГ




 Възнаграждения и осигуровки на персонала на МИГ;

 Възнаграждения и осигуровки за експерти и услуги, свързани с прилагането
на стратегията /консултанти, оценители, външни експерти, адвокати,
одитори и др./;

 Разходи за наем на офис, офис консумативи и др.;

 Разходи за закупуване на офис-техника, друга техника и/или оборудване,
необходими за осъществяване дейностите на МИГ;

 Разходи за организиране на срещи на групата;

 Разходи за комуникация /телефон, интернет/, транспорт, отопление,
необходими за реализиране на стратегията за местно развитие;

 Разходи за участие на МИГ в дейности на Националната селска мрежа и
Европейската мрежа за развитие на селските райони.

 Други необходимо-присъщи за дейността на МИГ текущи разходи за
управление дейността на МИГ, доказани по надлежен ред със съответните

разходо-оправдателни и платежни документи. 44

Допустими текущи разходи 
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Благодарим за вниманието!





Настоящата презентация е изготвена в изпълнение на 
Договор за услуга с предмет:

“Извършване на експертна работа, свързана с консултиране за 

подготовка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие”

финансиран по договор РД50-195/07.12.2015 г. по подмярка 19.1 „Помощ 

за подготвителни дейности“ от ПРСР 2014-2020 г.

Експерти:

Петя Димитрова Петър Петров
0887 39 47 87 0888 86 48 47

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони


