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УТВЪРЖДАВАМ: 

Председател на  

СНЦ „МИГ-Тутракан-Сливо поле: …………………… 

                                         /д-р Димитър Стефанов/ 

 

 

 

 

 

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА  

ЗА РАБОТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ЕКИП И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО 

МУ С УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ И ОБЩОТО 

СЪБРАНИЕ 

НА СНЦ „МИГ – ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ” 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Решение  № 6.3 / Протокол от 17.09.2018г. на ОС на Сдружение „Местна инициативна група – 

Тутракан – Сливо поле“ 

 

Тутракан, септември 2018 година 
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Организационна структура 

на СНЦ МИГ Тутракан – Сливо поле 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сдружение „МИГ – Тутракан – Сливо поле” е ЮЛНЦ, регистрирано за 

извършване на общественополезна дейност, съгласно изискванията на нормативно 

приложимата база в българското и европейското законодателство. 

МИГ се ръководи в своята дейност от законите на Република България, от своя 

Устав и от следните принципи: доверие на местната общност; ангажиране на 

лидерите в общността; балансирано представителство на ключовите сектори; 

прилагане на публично-частно партньорство. 

В наименованието на МИГ се съдържа „Местна инициативна група” , както и 

общините на чиято територия работи местната група. Членовете на МИГ „Тутракан 

– Сливо поле” са  дееспособни юридически лица със седалище на територията на 

общините Тутракан и Сливо поле, които чрез своето членство съдействат за 

осъществяване целите на МИГ така, както са формулирани в устава, заплащат 

ОБЩО СЪБРАНИЕ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

УС 

УПРАВИТЕЛЕН 

СЪВЕТ 

Комисия за оценка 

и избор на проекти 

 

Изпълнителен 

директор 

 

Административно звено: 

-Експерт по ВОМР 

-Експерт икономист 
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редовно членски внос, определен от Общото събрание и които приемат неговия 

устав, помагат за развитието му и участват в дейността му. 

Юридическите лица - членове на МИГ, се представляват пред МИГ от своите 

законни представители или изрично упълномощени за това физически лица, 

съгласно изискванията на Наредба 22 / 14.12.2015 г. на МЗХ. 

Органите за управление и контрол на МИГ са: 

1. Общо събрание;  

 2. Управителен съвет; 

 3. Председател на УС на МИГ. 

 

Дейността на органите на МИГ спазва на принципите за:  

 1. Изборност; 

2. Равнопоставеност; 

  3. Демократичност; 

 4. Мандатност; 

 5. Отчетност и отговорност на органите на сдружението; 

 6. Публичност на дейността на органите на сдружението 

 

Общото събрание е върховен колективен орган и се състои от представители на 

заинтересовани страни от територията на МИГ - юридически лица (фирми, 

земеделски производители, кооперации, Общини и граждански организации) с 

регистрация на МИГ – територията. 

В Общото събрание са представени 2-те Общини в МИГ-територията: 

- Община Тутракан, орган на местното самоуправление - представлявана от д-р 

Димитър Стефанов – Кмет на Община Тутракан, представителството е определено 

с Решение на ОбС. 

- Община Сливо поле, орган на местното самоуправление- представлявана от 

Валентин Атанасов – Кмет на Община Сливо поле, представителството е 

определено с Решение на ОбС. 

В Общото събрание от членове, Община Тутракан и Община Сливо поле имат 

право на един глас. 

Спазено е  задължителното участие на общините от територията на действие на 

МИГ в качеството си на юридически лица.  
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Разпределението на секторното представителство в Общото събрание е 

съблюдавано с оглед препоръките за процентно балансирано съотношение, 

съгласно изискванията на Наредба 22/14.12.2015г. на МЗХ. 

Решенията се вземат с обикновено мнозинство от гласовете на присъстващите с 

явно гласуване. Изборът на членовете на УС също  става с явно гласуване. 
 
Правомощия на Общото събрание, съгласно Устава на МИГ, свързани със 

Стратегията: 

- одобрява с решение Стратегията за местно развитие в пълния й вариант; 

- ежегодно приема отчета за изпълнение на Стратегията за местно развитие; 

- определя членове от всеки сектор/заинтересована страна за участие в Комисия 

за избор на проекти към Стратегията за местно развитие; 

- одобрява годишния План за изпълнение на Стратегията за местно развитие; 

- приема Годишния доклад за изпълнение на Стратегията за местно развитие; 

Общото събрание като върховен орган на МИГ Тутракан – Сливо поле взема 

решения, съгласно Устава на организацията. 

 

Управителният съвет е управителен орган на МИГ и  се състои от 7 членове, с 

представителство на основните сектори/заинтересовани страни от територията на 

МИГ.  

 

През изминалите години от създаването на МИГ, съставът на УС като управителен 

орган на сдружението е претърпявал промени. Членовете на УС имат  изграден 

капацитет за работа по  Стратегията за ВОМР, развити умения и знания за 

управление на местната група, работещи с мотивация и загриженост към 

дейностите на МИГ. През годините са се изградили ключови компетенции като 

професионалисти, представители на сектори и местни лидери. Членовете на УС 

ежегодно получават положителен вот от страна на Общото събрание. 

 

Съгласно Устава на  организацията, Управителният съвет ръководи дейността на 

МИГ и решава всички въпроси, свързани с дейността му, с изключение на тези, 

които са от компетентността на Общото събрание или на Председателя на УС 
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Правомощия на Управителен съвет, съгласно Устава 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. 

 

Председателят на УС на МИГ се избира сред членовете на Общото събрание и е 

член на УС на МИГ. 

Председателят на УС ръководи оперативно текущата дейност на МИГ, подготвя и 

предлага проекти за решения на УС, свиква и ръководи заседанията на 

Управителния съвет, отчита се за дейността си пред Управителния съвет. 

 

След одобрение на щатното разписание от УС, назначава, освобождава и 

упражнява дисциплинарна власт по отношение на изпълнителния директор  за 

извършване на оперативната дейност на МИГ. 

 

Правомощия на Председателя на УС, свързани със Стратегията:  

- подписва договори за финансиране на проекти от страна на МИГ с бенефициенти 

от местните общности по правилата и разпоредбите на финансиращи 

организации, включително с МЗХ по подхода ВОМР. 

- назначава административен екип за изпълнение на Стратегията. 
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- приема Докладите от Комисията за оценка на проектите към Стратегията; 

- следи за съблюдаване на правилата и разпоредбите на финансиращи 

организации, включително на МЗХ по подхода ВОМР. 

 

За своята работа по Стратегията за ВОМР, МИГ одобрява и следните органи: 

- Административен екип по прилагане на Стратегията за ВОМР; 

- Експертен съвет: извършва технико-икономическа оценка на постъпилите 

проекти и ги предлага за одобрение или отхвърляне от комисията, извършва 

консултации и подпомага бенефициентите при изготвянето на проектите; 

- Комисия за оценка на проектите. 
 
Персоналът на МИГ се състои от изпълнителен директор и експерт по прилагане 

на Стратегия, отговарящи на изискванията в Наредба №22/14.12.2015г. на МЗХ с 

която Наредба се уреждат условията и реда 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” (ВОМР) от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР): 

1. Изпълнителен директор, отговарящ на следните минимални  изисквания:  

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

- общ професионален стаж най-малко 5 години;  

- управленски опит най-малко две години; 

- опит в реализиране на проект, програма или стратегия със стойност над 100 

хиляди лева, финансирани от ЕС или от други международни донори;  

2. Експертът по прилагане на стратегията за ВОМР, отговарящ на следните 

минимални  изисквания: 

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

- общ професионален стаж най-малко две години. 

Изпълнителният директор и експертът по прилагане на стратегията за ВОМР се 

назначават от Председателят на Управителния съвет на МИГ след одобряване и 

финансиране на Стратегията за местно развитие.  

Председателят на Управителния съвет назначава и освобождава от длъжност 

Изпълнителния директор на МИГ и експертът, като упражнява и  дисциплинарна 

власт по отношение на тях.  

 
Изпълнителният директор на МИГ отговаря за прилагането на Стратегията за 
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местно развитие, като неговите правомощия се определят с договора за наемане. 
 

Роли, задачи и отговорности на екипа 

- Изпълнителният директор е пряко подчинен на Председателя на УС. Той 

отговаря за прилагането на Стратегията за ВОМР, оперативната дейност на 

Сдружението и осигурява изпълнението на решенията на УС и Общото 

събрание. 

- Експерта по прилагане на мултифондова стратегия за местно развитие 

е пряко подчинен на Изпълнителния директор на МИГ. Той оказва методическа 

помощ при прилагането на СМР и консултира потенциалните бенефициенти по 

СМР. Подпомага работата на Изпълнителният директор и УС на МИГ в изготвянето 

на доклади и отчети до УО и разработването на съвместни проекти за 

сътрудничество с други МИГ от страната и чужбина. 

 
Видове дневници и регистри 
 
Регистрите и дневниците, които се поддържат в СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“ 
са следните: 

- Дневник за входяща и изходяща поща; 

- Регистър на заповедите за командировка; 

- Дневник/Регистър за завеждане на болнични листове; 

- Почетна книга за регистриране на дарения и завещания; 

- Регистър на даренията; 

- Протоколна книга от заседанията на Управителен съвет и Общо 

събрание; 
- Регистър на заповедите на Председателя на УС; 
- Регистър за сключени договори; 
- Дневник за регистриране на съмненията за изпиране на пари; 

- Дневник за регистриране на информация, съгласно чл. 11 от вътрешните 

правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и 

финансирането на тероризма при юридическите лица с нестопанска цел; 

- Книга за инструктаж по безопасност и здраве при работа — начален 

инструктаж; 

- Книга за инструктаж по безопасност и здраве при работа — инструктаж 

на работното място и периодичен инструктаж; 
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- Регистър на трудовите злополуки. 

При необходимост МИГ може да води и други дневници и регистри 

Работа с документи  

Всички официални документи се подписват от Председателя на УС. Той 

представлява Сдружението 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. Председателят на УС може да упълномощи с изрично 

нотариално заверено пълномощно ИД да представлява сдружението 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. 

Финални разпоредби 

Екипът на МИГ изпълнява гореспоменатите роли, отговорности и задачи. 

Членовете на екипа отговарят персонално за изпълнението на задачите и 

отговорностите, които имат възложени чрез длъжностни характеристики, чрез 

заповеди или чрез правила и процедури залегнали в Стратегията за местно 

развитие и утвърдени от Управляващите органи, ДФ „Земеделие“ и Управителен 

съвет. При неизпълнение на отговорностите и задачите, вменени чрез 

длъжностната им характеристика, неразделна част от трудовият им договор, 

подлежат на наказание съгласно Кодекса на труда и приложимото национално 

законодателство. 
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