
 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
 

 

 
 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ- 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – АЙТОС” 
 

п.к. 8500 град Айтос, община Айтос, област Бургас, ул.” Васил Левски ” № 2 

www.mig-aytos.com; моб.тел. +359 886 881 212 ;e-mail: mig_aytos@abv.bg 

 
 

 

ПРОТОКОЛ 

от редовно заседание на Колективния върховен орган / Общо събрание/  

на СНЦ „Местна инициативна група – Айтос”  

проведено на 16.11.2019 г. 

 

Днес 16.11.2019 г. в гр.Айтос, в Заседателната зала на Общинския съвет при Община 

Айтос, на административен адрес ул.“Цар Освободител“ №3, се проведе общо събрание на 

Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група - Айтос” гр.Айтос. Съгласно Устава на 

СНЦ и предварително публикуваната на 01.11.2019 г. обява в печатен ежедневник - в-к 

„Черноморски фар“, събранието бе насрочено с начален час от 10.00 часа на 16.11.2019 г., като при 

извършената  проверка в указания начален час бе установено, че на събранието от общо 37 

редовни члена, присъстват 19 редовни члена. На събранието присъстваха и членовете на екипа на 

МИГ-Айтос: г-жа Марийка Георгиева, изп.директор, г-н Румен Димитров, експерт по прилагане на 

стратегията за Водено от общностите местно развитие, г-н Дeян Господинов, експерт 

„Административни дейности” и  г-жа Таня Анестиева, счетоводител. 

С оглед това обстоятелство Общото събрание бе открито в 10.15 часа на 16.11.2019 г. от г-н 

Стоян Стоянов - Председател на Управителния съвет на СНЦ. Той поздрави присъстващите и 

отбеляза, че първоначално събранието следва да избере свое ръководство. 

Г-н Стоянов предложи на присъстващите членове на сдружението за Секретар на 

събранието да бъде избран  г-н Георги Петров - Член на СНЦ. 

Г-н Георги Петров предложи Председателстващ на събранието да бъде г-н Стоян Стоянов - 

Председател на Управителния съвет на СНЦ, а преброители – г-н Деян Господинов и г-н Румен 

Димитров, членове на екипа на „МИГ-Айтос“. 

Други предложения не бяха направени. 

След проведено явно гласуване Общото събрание на СНЦ МИГ Айтос с пълно единодушие 

избра за Председателстващ на събранието г-н Стоян Стоянов, за Секретар на събранието г-н 

Георги Петров, а преброители – г-н Деян Господинов и г-н Румен Димитров, членове на екипа на 

„МИГ-Айтос“. 
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Г-н Стоян Стоянов, в качеството си на Председателстващ на събранието предложи същото, да 

протече съгласно предварително обявения в публикуваната в печатен ежедневник обява дневен 

ред: 

1. Обсъждане и вземане на решения относно  Промяна състава на Управителния съвет на  
СНЦ „МИГ – Айтос”; 

2. Разни; 

Други предложения за допълнителни точки към Дневния ред не бяха направени. 

Поради тази причина водещият подложи на гласуване така направеното предложение за Дневен 

ред на събранието. 

След проведеното явно гласуване, се установиха следните резултати: 

Гласували „ЗА” – 19 бр. Членове на СНЦ; 

Гласували „ПРОТИВ” – 0 бр. Членове на СНЦ;  

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 бр. Членове на СНЦ; 

Предложението бе прието от събранието с пълно единодушие. 

Г-н Стоян Стоянов, в качеството си на Председателстващ на събранието предложи  ОС да 

избере Мандатна комисия, която да се състои от трима души, а именно – г-н Валентин Иванов, г-н 

Пламен Димов и г-н Милен Лазаров. 

Други предложения за различен брой на мандатната комисия и за други членове не бяха 

направени. 

Поради тази причина Председателстващият ОС подложи на гласуване така направеното 

предложение за брой и състав на Мандатна комисия на събранието. 

След проведеното явно гласуване се установиха следните резултати: 

Гласували „ЗА” – 19 бр. Членове на СНЦ; 

Гласували „ПРОТИВ” – 0 бр. Членове на СНЦ;  

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 бр. Членове на СНЦ; 

Предложението бе прието от събранието с пълно единодушие. 
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По т.1 от дневния ред г-н Стоян Стоянов-Председателстващ ОС съобщи, че с оглед 

заявлението на „Ай Джи Консулт“ ООД, представлявано  от Георги Янев, за  освобождаване от 

състава на Управителния съвет на  „ МИГ – Айтос“, Общото събрание следва да вземе решения 

относно освобождаването на досегашния член на УС и да избере нов член на УС, който също 

трябва да е представител на стопанския сектор и предостави думата за предложения.  

Пламен Димов предложи Таня  Радославова Минкова-Василева за нов член на управителния 

съвет, като уточни че същата е представител на стопанският сектор, тъй като е и  земеделски 

производител. 

Други предложения не бяха направени. 

Поради липса на желаещи да направят изказвания и други предложения, Председателстващия 

ОС предложи събранието да гласува едновременно освобождаването на „Ай Джи Консулт“ ООД 

от  управителния съвет на сдружението и избирането на негово място Таня  Радославова Минкова-

Василева. 

След проведеното явно гласуване Колективния върховен орган на СНЦ „МИГ – Айтос”, на 

основание чл. 27, ал.1, т.3 от устава на Сдружението: 

РЕШИ: 

1. Освобождава от състава на управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна 
инициативна група – Айтос“, „Ай Джи Консулт“ ООД, ЕИК 147059622 представлявано от 

управителят му Георги Петров Янев. 

2. Избира за член на управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна 

инициативна група – Айтос“,  Таня  Радославова Минкова-Василева.  

3. Възлага на Председателят на Управителния съвет на СНЦ“МИГ-Айтос“ да предприеме 

необходимите действия за вписване на промените в Търговският регистър. 

 

Гласували „ЗА” – 19 бр. Членове на СНЦ; 

Гласували „ПРОТИВ” – 0 бр. Членове на СНЦ;  

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 бр. Членове на СНЦ; 

Предложението бе прието от събранието с пълно единодушие 
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Поради липса на въпроси , мнения и предложения от дневния ред и поради изчерпване на дневния 

ред и липсата на допълнителни въпроси, предложения и мнения от страна на присъстващите на 

събранието членове на сдружението – Председателстващия на събранието обяви неговото 

закриване.      

1. Присъствения списък от събранието със собственоръчно изписани имена и подписи на 

присъствалите на Общото събрание, проведено на 16.11.2019 г. - членове на  Сдружение с 

нестопанска цел “Местна инициативна група-Айтос” гр.Айтос. 

2. Заявление от „Ай Джи Консулт“ ООД, представлявано  от Георги Янев, за  освобождаване 

от състава на Управителния съвет на  „ МИГ – Айтос“ 

 

Гр.Айтос, 16.11.2019 г. 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ  НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:   …………П…………… 

 

 

СЕКРЕТАР: …………П……………… 

 

 

ПРЕБРОИТЕЛ:…………П……………                      ПРЕБРОИТЕЛ:………П……………… 

 


