
П Р О Т О К О Л  

01.08.2017г. 

Днес, 01.08.2017г., в гр.Айтос, Управителният съвет на Сдружение с нестопанска 

цел „Местна инициативна група – Айтос” в състав Стоян Иванов Стоянов, Георги 

Петров Янев, Милен Георгиев Лазаров, Валентин Стаматов Иванов, Пламен 

Костадинов Димов и Христина Стоилова Христова, се събраха на заседание при 

следния дневен ред: 

1. Изготвяне и приемане на Дневен ред за провеждане на Общо събрание на 

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Айтос”. 

2. Определяне на дата, място и час за провеждане на Общо събрание на 

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Айтос”. 

 

По първа точка от Дневния ред на заседанието на УС, пръв взе думата г-н Димов. 

Той изтъкна пред присъстващите, че в изпълнение на изискванията на чл.28 (1), изр. 

първо от Устава на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Айтос” 

– Общото събрание на СНЦ се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или 

по искане на една трета от членовете на Сдружението. В случая предложението е Общо 

събрание да се свика от Управителния съвет на СНЦ по негова инициатива. 

 

Г-н Димов, предложи следния проект за Дневен ред на събранието: 

1. Попълване състава на УС на СНЦ „МИГ – Айтос”; 

2. Обсъждане на възможности за кандидатстване по подмярка 19.3 „Подготовка и 

изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ на 

мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020г.; 

3. Разни 

 

След проведено явно гласуване относно направеното предложение, резултатите 

бяха следните: 

Гласували „ЗА” в подкрепа на предложението – 6 броя членове на Управителния 

съвет. 

Гласували „ПРОТИВ” предложението – няма. 

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” относно предложението – няма. 

 

В резултат на проведеното гласуване Управителният съвет на Сдружение с 

нестопанска цел „Местна инициативна група – Айтос”, взе следното Решение, а именно 

– Общото събрание на СНЦ да се проведе при следния Дневен ред на събранието: 

 

1. Попълване състава на УС на СНЦ „МИГ – Айтос”; 

2. Обсъждане на възможности за кандидатстване по подмярка 19.3 „Подготовка и 

изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ на 

мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020г.; 



3. Разни 

По точка втора от дневния ред се изказа Христина Христова. 

Тя предложи Общото събрание на СНЦ да се проведе от 09:00 часа на 19.08.2017г. 

в Заседателната зала на Общинския съвет при Община Айтос, ул.”Цар Освободител” N 

3, като за целта се изпълнят изискванията съгласно чл.28 (3) от Устава на Сдружение с 

нестопанска цел „Местна инициативна група – Айтос” – поканата за свикване на ОС да 

се публикува в местен или регионален вестник и да се постави на мястото за обявления 

в сградата, в която се намира управлението на Сдружението най-малко 14 дни преди 

насрочения ден. Същевременно поканата следва да се публикува и на интернет 

страницата на сдружението. 

След проведено явно гласуване относно направеното предложение, се получиха 

следните резултати: 

Гласували „ЗА” в подкрепа на предложението – 6 броя членове на Управителния 

съвет. 

Гласували „ПРОТИВ” предложението – няма. 

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” относно предложението – няма. 

В резултат на проведеното гласуване Управителният съвет на Сдружение с 

нестопанска цел „Местна инициативна група – Айтос”, взе следното Решение, а именно 

– Общото събрание на СНЦ да се проведе от 09:00 часа на 19.08.2017г. в Заседателната 

зала на Общинския съвет при Община Айтос, ул.”Цар Освободител” N 3, като за целта 

се изпълнят изискванията съгласно чл.28 (3) от Устава на Сдружение с нестопанска цел 

„Местна инициативна група – Айтос” – поканата за свикване на ОС да се публикува в 

местен или регионален вестник и да се постави на мястото за обявления в сградата, в 

която се намира управлението на Сдружението най-малко 14 дни преди насрочения 

ден. Същевременно поканата следва да се публикува и на интернет страницата на 

Сдружението. 

С оглед на взетите Решения, Управителният съвет на Сдружение с нестопанска 

цел „Местна инициативна група – Айтос” натоварва Стоян Стоянов в качеството му на 

правоспособен юрист – да изготви обявата за свикване на Общото събрание, в която да 

залегне текста по приетите по-горе Решения. 

Предвид изчерпване на дневния ред на заседанието – същото бе закрито. 

 

01.08.2017г. 

гр.Айтос 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ: 

 

1. ………/п/………….  2. ………/п/…………..    3. ………/п/…………… 

/Стоян Стоянов/  /Валентин Стаматов/        /Георги Янев/ 

 

4. ………/п/…………  5. ………/п/………….    6. ………/п/.………… 

/Милен Лазаров/  /Христина Стоилова/  /Пламен Костадинов/ 


