
            
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: 

Европа инвестира в селските райони ! 

                                                                                                                                                  

www.eufunds.bg 
Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 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 Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ 

Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 
"Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“.  

 

                                                                                                                                            
 
Утвърдил: ……….п…………… 

/д-р Ивелина Гецова-Председател на УС на МИГ/  

 

Приет на Заседание на КС от 17.10.2016г. 

 

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. 

 

 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА  

СНЦ „МИГ-ЛЯСКОВЕЦ-СТРАЖИЦА“ 

 

 

I.  ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Цел 

Чл. 1.  (1) Настоящият правилник за има за цел да конкретизира правата и 

задълженията на членовете на Контролен съвет на МИГ “Лясковец-

Стражица“, както и да осигури ефективна организация на неговата работата. 

 

(2) За краткост по-нататък този правилник се нарича “ПРАВИЛНИКА”, МИГ 

„Лясковец-Стражица“ се нарича Сдружението. 

 

Състав 

Чл. 2.  (1) С цел по-добра организация на работата си, членовете на 

Контролния съвет избират помежду си ПРЕДСЕДАТЕЛ. 

 

Контролният съвет се състои от 3 (три) лица – членове на сдружението. 

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА” 
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(2)Членовете на Контролния съвет се избират от Общото събрание за срок от 

четири години. Мандатът на Контролния съвет продължава до избиране на 

нов Контролен съвет. 

(3). Членовете на Контролния съвет не могат да бъдат избирани 

последователно за повече от два мандата.  

 

(4). Членовете на Контролния съвет са длъжни да изпълняват задълженията 

си в интерес на сдружението. 

 

(5)Членовете на Управителния съвет са физически или юридически лица, като 

последните се представляват при упражняването на правата и изпълнението 

на задълженията им от техния законен представител или изрично 

упълномощено физически лица.  Юридическото лице - член на Управителния 

съвет е солидарно отговорно за задълженията, произтичащи от действията на 

неговия представител. 

 

 (6) Членовете на Управителния съвет следва да отговарят на изискванията на 

българското законодателство и на устава на Сдружението. 

 

Статут на членовете на съвета 

Чл. 3.  (1) Членовете на Контролния съвет имат равни права и задължения, 

независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях, както и 

от допълнително предоставените управителни и представителни права и 

задължения на председателя на управителния съвет. 

            

 (2) Членовете на Контролния съвет са длъжни да изпълняват задълженията 

си в интерес на, както и да опазват всички нейни тайни по време на мандата 

си. 

            

 (3) Членовете на Контролния съвет отговарят солидарно за вредите, които са 

причинили виновно на Сдружението.  Всеки от членовете Контролния съвет 

може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за 

настъпилите вреди. 
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II. ПРАВОМОЩИЯ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ: 

 

Чл.4 (1) Избира свой Председател; 

 

(2) Проверява изпълнението на решенията на Общото събрание, на 

Управителния съвет и на другите вътрешни актове на сдружението;  

 

(3) Упражнява контрол върху дейността на Управителния съвет; 

 

(4) проверява и контролира финансовата дейност, както и правилното 

съхраняване и опазване на имуществото  на сдружението, като може да 

предизвиква и финансова ревизия; 

 

(5) контролира законосъобразността на извършваните разходи и следи за 

спазването на принципите за прозрачност, отчетност и липса на конфликти на 

интереси в работата на сдружението; 

 

(6) дава заключение по годишния отчет и баланса на сдружението; 

 

(7)изготвя отчет за дейността си пред Общото събрание. 

  

(8) има право да получава информация за дейността и за общите насоки в 

работата на сдружението и неговата програмна политика; 

  

(9) отправя предложения до другите органи на сдружението относно 

бъдещите насоки и приоритети в работата на сдружението; 

 

III ПРАВОМОЩИЯ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ, СВЪРЗАНИ СЪС 

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ: 

 

Чл.5. (1) проверява изпълнението на решенията на Общото събрание, на 

Управителния съвет и на другите вътрешни актове на МИГ, свързани с 

изпълнението на Стратегия за местно развитие; 

(2) упражнява контрол върху дейността на Управителния съвет, свързани със 

Стратегията за местно развитие; 
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(3) проверява и контролира финансовата дейност, както и правилното 

съхраняване и опазване на имуществото  на МИГ, свързани със Стратегията 

за местно развитие; 

 

(4) контролира законосъобразността на извършваните разходи и следи за 

спазването на принципите за прозрачност, отчетност и липса на конфликти на 

интереси в работата на МИГ по Стратегията за местно развитие; 

 

IV.  ЗАСЕДАНИЯ  НА  КОНТРОЛНИЯ  СЪВЕТ: 

 

Чл.6. (1) Контролният съвет провежда заседания най-малко веднъж годишно 

или по искане на някой от членовете му. 

 

(2). Заседанията на Контролния съвет се свикват и ръководят от Председателя 

на Контролния съвет, като в негово отсъствие функциите му се поемат от 

неговия заместник, който предварително е посочил. 

 

(3). Свикването става чрез уведомление, не по-рано от една седмица преди 

заседанието.  

 

(4). Заседанията на Контролния съвет са редовни, ако на тях присъстват най-

малко 2/3 от членовете му като решенията се вземат с мнозинство от всички 

членове. 

 

(5). За заседанията на Контролния съвет и неговите констатации и решения се 

съставят протоколи, подписани от Председателя на Контролния съвет, които 

се съхраняват в седалището на сдружението. 

 

(6) При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до 1 (една) 

седмица.  Датата на новото заседание се посочва в поканата за първото 

заседание.  Ако и на него липсва кворум, свикващият заседанието определя 

нови дати за провеждането на заседанието и изпраща нови покани. 

   



            
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: 

Европа инвестира в селските райони ! 

                                                                                                                                                  

www.eufunds.bg 
Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 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 Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ 

Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 
"Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“.  

(7) Присъствалите на заседанието членове на Контролния съвет се посочват в 

протокола от заседанието. 

 

 

Покана за заседания 

 

Чл.7. (1) Заседанията се свикват от председателя чрез писмена покана. 

 

 (2) Поканите за членовете на Контролния съвет - юридически лица, се 

изпращат до тях, а те уведомяват представляващите ги по закон физически 

лица.  Уведомяването на представителите се извършва писмено или устно. 

 

(3) Поканите трябва да съдържат: 

  а)  мястото, датата и часа на заседанието; 

  б)  дневния ред. 

(4) Заедно с поканите се изпращат и копия от постъпилите материали във 

връзка с въпросите от дневния ред на заседанието. 

 

 (5) Контролният съвет може да заседава и без да бъде спазен горния ред, ако 

всички негови членове са съгласни за това. 

 

Влизане в сила на решенията 

Чл.8. (1) Решенията на Контролния съвет влизат в сила незабавно при 

приемането им, освен ако действието им не е отложено изрично. 

  

(2) Решенията на съвета имат пореден номер за всяко заседание. 
 

Протокол 

 

Чл.9. (1) На заседанията на Контролния съвет се води протокол, в който се 

посочват: 

 а) мястото и времето на провеждане на заседанието; 
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б) имената на присъствуващите членове на Управителния съвет и на техните 

представители; 

 в) присъствувалите външни лица; 

 г) дневния ред; 

д) направените предложения за решения; 

е) проведените гласувания и резултатите от тях, като се посочва как е 

гласувал всеки от членовете на съвета; 

  ж) взетите решения. 

 (2) Всеки член на Контролния съвет присъствал на заседанието, има право да 

изисква и да следи за точното отразяване на заседанието и за точното 

записване на решенията в протокола. 

  (3) Протоколите се подписват от всички присъствали на заседанието членове 

на управителния съвет. 

  (4) Писмените материали, които се внасят за обсъждане и писмени 

становища по точките от дневния ред се прилагат към протокола. 

  (5) Оригиналите от протоколите с всички приложения към тях се съхраняват 

при Председателя на Контролния съвет или при лице, определено от 

Контролния  съвет. 
 

Публичност на протоколите 

 

Чл.10. (1) Всеки член на управителния съвет може да се запознава с всички 

решения на съвета. 
 

Информационно обезпечаване на заседания 

 

Чл.11. (1) Въпросите, поставяни за решаване от Контролния съвет, по 

принцип се разглеждат въз основа на писмена информация, изготвена от 

вносителя и предоставена в подходящ срок преди датата на заседанието. 
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(2) На заседанията с оглед естеството на разглежданите въпроси могат да 

присъстват и други лица (експерти и пр.), чиято служебна компетентност е 

във връзка с въпросите, обсъждани от Контролния съвет. 

  

V.  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

  

            § 1. Всички изменения и допълнения на тези правила влизат в сила на 

другия ден след заседанието на Контролния съвет, на което са направени, 

освен ако съветът не реши друго. 

            § 2. Тълкуването на тези правила се извършва от самия Контролен 

съвет . 

            § 3. За неуредените в тези правила въпроси се прилагат съответните 

разпоредби на българското законодателство и на устава на Сдружението. 

 

 


