
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

27.10.2018 г.  
 

 

Днес, 27.10.2018 г. Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Местна 
инициативна група-Айтос” гр.Айтос в състав шест от общо седем члена, а именно: Георги Евгениев 
Петров, Десислава Иванова Стоянова, Стоян Иванов Стоянов, Георги Петров Янев, Валентин 

Стаматов Иванов и Пламен Костадинов Димов, се събра на заседание при следния дневен ред: 

 

 

1. Приемане на „Правила за провеждане на процедури за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ и ред за оценка на проектни предложения по мерки, финансирани от прср 
2014-2020 и ЕЗФРСР чрез СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО 

РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МИГ-АЙТОС“,  съгласно 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“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от „Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.(Обн.-ДВ, бр.100 от 18.12.2015 г., 
последно изм. И доп. ДВ бр.69 от 25.08.2017 г.)ПМС №161/2016 г. за определяне на правила 
за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи 

и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на Подхода „Водено от 
общностите местно развитие“ за периода 2014-2020 г. (обн. ДВ, бр. 52 от 08.07.2016 г.). 
Указания на УО на ПРСР 2014-2020 по чл.37 от ПМС 161/2016 г. за прием на проекти, 

подавани по стратегиите за водено от общностите местно развитие (утвърдени със Заповед 

№ РД 09-513/28.06.2017 г. на Министъра на земеделието, храните и горите.). 
 Тъй като нямаше други предложения се премина към гласуване. 
 

 След проведено явно гласуване относно направеното предложение резултатите бяха 
следните: 
 Гласували "ЗА" в подкрепа на предложението - 6  броя членове на Управителният съвет. 
 Гласували "ПРОТИВ" предложението - няма. 
 Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" относно предложението – няма. 
 

По точка първа и единствена от дневния ред на заседанието се изказа Стоян Стоянов. 
Той предложи предоставеният предварително на членовете на УС, проект за Правила, подробно 
описан в дневния ред, да бъде одобрен, освен ако няма други предложения, вкл. и за редакции на 
направеното предложение. 

 Тъй като нямаше предложения и изказвания се премина към гласуване. 

След проведено явно гласуване на направеното предложение се получиха следните 
резултати: 

 Гласували "ЗА" в подкрепа на предложението - 6  броя членове на Управителният 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” гр.Айтос взе следното  
 

РЕШЕНИЕ  

Приема „Правила за провеждане на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ и ред за оценка на проектни предложения по мерки, финансирани от прср 2014-2020 и 

ЕЗФРСР чрез СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА 

СНЦ „МИГ-АЙТОС“,  съгласно 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“ 

на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от „Програмата за развитие на 



селските райони за периода 2014-2020 г.(Обн.-ДВ, бр.100 от 18.12.2015 г., последно изм. И 

доп. ДВ бр.69 от 25.08.2017 г.)ПМС №161/2016 г. за определяне на правила за координация 
между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи и местните 
инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на Подхода „Водено от общностите 
местно развитие“ за периода 2014-2020 г. (обн. ДВ, бр. 52 от 08.07.2016 г.). Указания на УО 

на ПРСР 2014-2020 по чл.37 от ПМС 161/2016 г. за прием на проекти, подавани по 
стратегиите за водено от общностите местно развитие (утвърдени със Заповед № РД 09-

513/28.06.2017 г. на Министъра на земеделието, храните и горите.). 
 

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

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ: 

 

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

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

 

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

/Георги Янев/                  /Десислава Иванова/   /Пламен Костадинов/ 
 

 


