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ПРОТОКОЛ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СНЦ „МИГ-АЙТОС“, 

ПРОВЕДЕНО НА 24.06.2020 г. 
 

 

Днес, 24.06.2020 г., се проведе заседание на Управителният съвет на Сдружение с 

нестопанска цел „Местна инициативна група-Айтос“, в състав: Десислава Иванова Стоянова, 

Милен Георгиев Лазаров, Таня Радославова Минкова – Василева, Валентин Стаматов Иванов, 

Пламен Костадинов Димов и Стоян Иванов Стоянов.  

В заседанието на УС участва и Изпълнителният 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 дневния ред.  

Заседанието се проведе при следния  

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Разглеждане и приемане на промени в Индикативния график за приеми на проектни 

предложения по мерки от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ-Айтос“ за 2020 година. 

 
По точка Първа и единствена от Дневния ред, Председателят на Сдружението Стоян 

Стоянов предостави думата на Изпълнителния директор на СНЦ „МИГ-Айтос“ да запознае 

присъстващите членове на Управителния съвет с необходимостта от промени в Индикативния 

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

Айтос“ за 2020 година. Изпълнителният директор запозна членове на УС, че към настоящия 

момент все още  липсва информация от страна на ДФЗ за проведени приеми по мерки, за които 

предстои провеждане на трети прием на проектни предложения: 

 Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ (първи и втори прием); 

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

видове малка по мащаби инфраструктура“ (втори прием).  

В тази връзка съществува неяснота за наличния (остатъчен ) финансов ресурс за обявените трети 

приеми по тези мерки и е необходимо обявените трети приеми по горецитираните мерки да бъдат 

отложени до одобрението от страна на ДФЗ на проведените процедури, като сроковете им трябва 

да бъдат съобразени и с нормативните изисквания  за провеждането им.  

 

След направеното 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 2020 година. Управителният съвет с 6 гласа „за” и без „против” и 

„въздържал се” 



                                 

 
 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД 50-146/21.10.2016 г. 

Сдружение с нестопанска цел «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 

РЕШИ: 

 

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

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

2. Възлага на екипа на СНЦ „МИГ-Айтос“ да предприеме необходимите действия за 

публикуване на актуализирания Индикативен график за приемите на проектни 

предложения по мерки от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ-Айтос“ за 2020 г. с 
одобрените промени. 

 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Управителния съвет на Сдружение с 

нестопанска цел „МИГ - Айтос“  бе закрито. 

 

 Неразделна част от протокола е:  
 

 Индикативен график 

 

 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ: 

 

1………………….                2 .... ………………….               3 . ………. ……………    
       / Десислава Стоянова /              / Милен Лазаров /              / Таня  Минкова – Василева /    
 
  
 
       4………..…………                  5…….…………………            6…................................ 
       /Валентин Иванов/                    /Пламен Димов/                   /Стоян Стоянов/ 
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