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ПРОТОКОЛ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, 

ПРОВЕДЕНО НА 29.05. 2019 година 

 
Днес, 29.05.2019г. 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, Милен 

Лазаров и Пламен Костадинов Димов, се събраха на заседание при следния 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Актуализиране на индикативния график за прием на проектни предложения по мерки от   

Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ-Айтос“ за 2019 година. 

2. Одобряване на Обява и Утвърждаване на Насоки, определящи условията за кандидатстване 

и условията за изпълнение на проекти по процедура „BG06RDNP001-19.226 МИГ-Айтос - 

Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малки по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за Водено от общностите местно 

развитие на МИГ-Айтос. 

3. Вземане на решение функциите на Председателя на УС на МИГ - Айтос да бъдат 

изпълнявани от Заместник-Председателя на УС във връзка с процедура за предоставяне на 

безвъзмездна помощ с код в ИСУН BG06RDNP001 - 19.226 по мярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ- 

Айтос” за подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в 

рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” по ПРСР 2014 - 2020 г. 

 

В заседанието на УС участва и изпълнителният директор на СНЦ „МИГ- Айтос” г-жа Марийка 

Георгиева. 

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 възникналата необходимост от промяна на Индикативния 

график за приемите на проектни предложения по мерки от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ-

Айтос“ за 2019 година. 

След направено обсъждане се пристъпи към гласуване на предложението за промяна на 

Индикативен график за приемите на проектни предложения по мерки от Стратегията за ВОМР на 

СНЦ „МИГ- Айтос“ за 2019 година. Управителният съвет със 7 гласа „за” и без „против” и 

„въздържал се”. 
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РЕШИ: 

 

1. Одобрява промяна на Индикативен график за приеми на проектни предложения по 

мерки от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ-Айтос“ за 2019 година. 

2. Възлага на Изпълнителния директор на СНЦ „МИГ-Айтос“ да предприеме 

необходимите действия за публикуване на Индикативен график за приемите на 

проектни предложения по мерки от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ-Айтос“ за 
2019 г. с одобрените промени. 

По точка Втора от Дневния ред „Одобряване на Обява и Утвърждаване на Насоки, 
определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на проекти по процедура 
..BG06RDNP001-19.226 МИГ-Айтос - Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за Водено от 
общностите местно развитие на МИГ-Айтос“, докладва Марийка Георгиева изпълнителен 
директор на МИГ-Айтос. Тя информира членовете на УС, че от страна на екипа на МИГ-Айтос са 
изготвени Насоки, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на проекти 
по процедура „BG06RDNP001 -19.226 МИГ-Айтос - Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура‘‘ 

 

Насоките включват: 

 Условия за кандидатстване; 
 Документи за попълване към Условията за кандидатстване; 
 Документи за информация към Условията за кандидатстване; 
 Условия за изпълнение на одобрените проекти; 

 Документи към Условията за изпълнение. 
 

Подготвена е и Обява за прием на проектни предложения по процедурата. Съгласно 

Указания на МЗХГ за приложимия режим па държавни помощи по мерки, финансирани от 

Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. в стратегиите за Водено от общностите 

местно развитие и условия, произтичащи от него, Насоките за кандидатстване по процедурата са 

съгласувани с Министерство на финансите относно режима на държавни помощи. Проведено е 

обществено обсъждане на Насоките, определящи условията за кандидатстване и условията за 

изпълнение на проекти по процедурата, като документите са публикувани на Интернет страницата 

на МИГ-Айтос. За периода на обсъждане - от 21.05.2019 година до 28.05.2019г. вкл. не са 

постъпили коментари, възражения или допълнения. 

За да бъде отворен приема чрез активиране на процедурата в ИСУН 2020 е необходимо 

Управителния съвет на МИГ-Айтос на основание изискванията на чл.26 от ЗУСЕСИФ и чл. 46 от 

Наредба № 22 от 14 декември 2015 година да утвърди Обявата за прием и Насоките за 

кандидатстване по процедурата, съдържаща Условията за кандидатстване и Условията за 

изпълнение, заедно с необходимите Документи за попълване, Документи за информация и 

Документи за изпълнение. 

След приключване на доклада на Изпълнителния директор се пристъпи към разисквания. 

Г-н Стоян Стоянов - председател на УС и представляващ Община Айтос в УС на 

Сдружението декларира потенциален конфликт на интереси с оглед на това, че община Айтос е 

допустим кандидат и ще участва с проектни предложения по процедурата, като заяви, че няма да 

вземе участие в гласуването за утвърждаване на Обявата и Насоките за прием на проектни 

предложения. С оглед на това кворумът за гласуването е 6 члена на УС от общо 7 члена и е 

законен за вземане на решение. 

След запознаване с документацията и проведените разисквания по т. 2 от Дневния ред 

Управителният съвет със 6 гласа „за” и без „против” и „въздържал се” и в съответствие с 

изискванията на чл.26 от ЗУСЕСИФ, чл. 46 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 година 
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РЕШИ: 

 

1. Утвърждава Насоки, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение 

на проекти по процедура „BG06RDNP001-19.226 МИГ-Айтос - Мярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби 

инфраструктура“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ-Айтос, 

включващи: 

 

 Условия за кандидатстване; 
 Документи за попълване към Условията за 

кандидатстване;  
 Документи за информация към Условията за 

кандидатстване; 
 Условия за изпълнение на одобрените проекти;  
  Документи към Условията за изпълнение 

 

2. Одобрява Обява за прием на проектни предложения по процедура „BG06RDNP00119.226“ 

МИГ-Айтос - Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за Водено от общностите 

местно развитие на МИГ-Айтос с общ размер на безвъзмездната финансова помощ по 

процедурата в съответствие с финансовия план на Стратегията за ВОМР 1 400 000 лева и 

няколко крайни срока за кандидатстване, както следва: Първи срок с начална дата на прием 

01.07.2019 година и крайна дата на прием 31.07.2019 година, 17.00 часа. Втори срок с 

начална дата на прием 29.11.2019 година и крайна дата на прием 28.12.2019 година, 

17.00 часа. Трети срок с начална дата на прием 06.04.2020 г. и крайна дата на прием 

11.05.2019 година, 17.00 часа, при същите насоки за кандидатстване, приложени по 

настоящата процедура. Приемът по втори срок за кандидатстване ще бъде проведен само в 

случай, че по процедурата няма подадени и одобрени проекти по първия срок, или ако има 

такива, е останал наличен финансов ресурс по процедурата. В случай, че няма наличен 

финансов ресурс за втория прием за кандидатстване, процедурата ще бъде прекратена. 

Приемът по трети краен срок за кандидатстване ще бъде проведен само в случай, че по 

процедурата няма подадени и одобрени проекти по втория срок, или ако има такива, е 

останал наличен финансов ресурс по процедурата. В случай, че няма наличен финансов 

ресурс за третия прием за кандидатстване, процедурата ще бъде прекратена. 

 

3. Възлага на Изпълнителния директор на МИГ-Айтос да предприеме необходимите 

действия по обявяване на приема в ИСУН 2020. 

 По точка Трета от Дневния ред, във връзка с декларираният от г-н Стоян Стоянов като 
Председател на МИГ - Айтос, потенциален конфликт на интереси по смисъла на чл. 57, параграф 2 
от Регламент (ЕС, EBP АТОМ) № 1046/2018 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 
2018 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за изменение на 
регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, 
(ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на 
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 с някой от кандидатите или партньорите в процедурата за 
предоставяне на безвъзмездна помощ, Управителният съвет разгледа възможността Заместник - 
Председателя на МИГ-Айтос да изпълнява задълженията на Председател на МИГ-Айтос. 
 

След направено обсъждане се пристъпи към гласуване. Управителният съвет със 7 гласа „за" 

и без „против” и „въздържал се” 
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РЕШИ: 

 

  1. На основание чл. 36, т.10 от Устава на МИГ - Айтос и решение на УС по протокол от 

03.09.2018 година, задълженията на Председателя да се изпълняват от Заместник - 

Председателя на МИГ - Айтос във връзка с процедура за предоставяне на безвъзмездна 

помощ е код в ИСУН BG06RDNP001-19.226 по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от 

Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Айтос“ за подбор на 

проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии 

за Водено от общностите местно развитие” по ПРСР 2014 - 2020 г. 
 

 

 
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ: 

 

 

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

     (Георги Петров)                                    (Десислава Стоянова)                                (Стоян Стоянов) 

 

 

 

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

     (Валентин Иванов)                             (Милен Лазаров)                                                (Георги Янев) 

 

 

 

7……………П……………….. 

      (Пламен Димов) 

 

 


