
П Р О Т О К О Л 

11.12.2018 г. 

 

 

Днес, 11.12.2018 г. Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна 

инициативна група-Айтос“ гр. Айтос, в състав: Георги Евгениев Петров, Десислава Иванова 

Стоянова, Стоян Иванов Стоянов, Георги Петров Янев,  Валентин Стаматов Иванов и Пламен 

Костадинов Димов, се събраха на заседание при следния Дневен Ред: 

1. Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - Айтос“  да 

кандидатства пред Алианц Банк АД за отпускане на овърдрафт в размер на 

200 000 лева /двеста хиляди лева/ за срок до 30.09.2023 г. срещу учредяване на 

залог на вземанията по Заповед № РД 09-428 от 21.11.2016 г. на ръководителя на 

Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г. 

 

По точка първа и единствена от Дневния ред, Председателят на УС на СНЦ МИГ Айтос, 

Стоян Стоянов запозна присъстващите с необходимостта от средства за изпълнение на СВОМР, 

а именно, че сроковете с които се обработват и разплащат заявките за плащане, одобрението на 

заявения бюджет за 2019 г., което се очаква, както обикновено да стане февруари месец и 

същевременно започване на процедури по подбор на проекти и реализиране на задължителната 

и заложена в бюджета „Популяризация“, ще доведе до липса на финансов ресурс в размер на 

около 200 000 лева/двеста хиляди/, на която сума, ще може да се разчита евентуално едва сле 6-

7 месеца. Това поставя под риск изпълнението на СВОМР и съответно обуславя нуждата от 

кандидатстване за отпускане на овърдрафт от обслужващата СНЦ“МИГ-Айтос“ банка. 

 

Понеже нямаше желаещи членове на УС да вземат отношение, да се изкажат или да 

направят допълнителни предложения по поставения въпрос, Предложението бе поставена на 

гласуване. 

След проведено явно гласуване по така направеното предложение резултатите бях 

следните: 

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложението – шест броя членове на Управителния 

съвет 

Гласували „ПРОТИВ“ предложението – няма 

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ относно предложението – няма. 

 

Във връзка с така получените резултати по предложението, Управителният съвет на 

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група-Айтос“ гр. Айтос, единодушно взе 

следното Решение: 

1. Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - Айтос“  да 

кандидатства пред Алианц Банк АД за отпускане на овърдрафт в размер на 

200 000 лева /двеста хиляди лева/ за срок до 30.09.2023 г. срещу учредяване 

на залог на вземанията по Заповед № РД 09-428 от 21.11.2016 г. на 

ръководителя на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г. 



2. Възлага на председателя на УС да предприеме необходимите мерки по 

изпълнение на взетото решение. 

 

Поради изчерпване на дневния ред на заседанието на Управителния съвет на 

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Айтос“ гр. Айтос бе закрито. 

 

Дата: 11.12.2018 г. 

Гр. Айтос 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ: 

 

1………П…………      2………П………...        3…………П……………. 

  /Георги Петров/         /Стоян Стоянов/   /Валентин Стаматов/ 

 

 

4………П…………          5………П……………            6………П………………… 

/Георги Янев/               /Пламен Костадинов/         /Десислава Стоянова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


