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ПРОТОКОЛ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, 

ПРОВЕДЕНО НА  29. 08. 2019 година 
 

 

Днес, 29.08.2019 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,  Валентин Стаматов Иванов и Милен Георгиев Лазаров, се 

събраха на заседание при следния  

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1. Одобряване  на Индикативен график за прием на проектни предложения по мерки от 

Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ-Айтос“ за 2020 година. 

 

 

В заседанието на УС участва и Изпълнителния директор на СНЦ „МИГ- Айтос” Марийка 

Георгиева (с право на съвещателен глас). 

Налице е необходимия кворум за провеждане на заседанието и вземане на решение по точките 

от дневния ред. 

Всички участници в заседанието разполагат с предварително раздаден пакет с документи по 

точките от дневния ред. 

 

 

По точка Първа от Дневния ред, Председателят на Сдружението г-н Стоян Стоянов предостави 

думата на Изпълнителния директор на МИГ-Айтос да запознае присъстващите членове на 

Управителния съвет с проекта на Индикативния график за приемите на проектни предложения по 

мерки от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ-Айтос“ за 2020 година. 
След направено обсъждане, поради липса на други предложения, се пристъпи към гласуване на 

представеното предложение за  Индикативен график за приемите на проектни предложения по мерки 

от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ-Айтос“ за 2020 година. Управителният съвет със 5 гласа 

„за” и без „против” и „въздържал се”  

 

РЕШИ: 

 

1. Одобрява Индикативен график за прием на проектни предложения по мерки от Стратегията 

за ВОМР на СНЦ „МИГ-Айтос“ за 2020 година. 
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Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Управителния съвет на Сдружение с 

нестопанска цел „МИГ - Айтос“   бе закрито. 

 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ: 

 

 

1.Заличена инф. съгласно ЗЗЛД            2 Заличена инф. съгласно ЗЗЛД              3 Заличена инф. съгласно ЗЗЛД    
      /Георги Петров/                  /Десислава Стоянова/                          /Стоян Стоянов/        

 
 
 

          4 Заличена инф. съгласно ЗЗЛД                       5 Заличена инф. съгласно ЗЗЛД    
   /Валентин Иванов/                         /Милен Лазаров  / 

 

 

 

 


