
ПРОТОКОЛ 

 

      Днес, на 19.08.2017 г. /деветнадесети август, две хиляди и седемнадесета година/ 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 03.08.2017г.  Обява в печатен 

ежедневник /в-к Черноморски фар/, Събранието бе насрочено с начален час от 9.00 часа 

на 19.08.2017 г., като при извършена проверка в указания начален час бе установено, че 

на събранието от общо 35 редовни члена присъстват 20 редовни члена. 
С оглед това обстоятелство Общото събрание бе открито в 09,15 часа на 19.08.2017г. от 
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 Протоколчик на 
събранието да бъде избрана – Женя Пеева - Член на СНЦ. 

Г-н Милен Георгиев предложи Председателстващ на събранието да бъде Стоян 

Стоянов - Председател на Управителния съвет на СНЦ. 

Други предложения за ръководство на събранието не бяха направени. 

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

единодушие избра за Председателстващ на събранието Стоян Стоянов, а за 
Протоколчик на събранието – Женя Пеева. 
      

Стоян Стоянов, в качеството си на Председателстващ на събранието предложи  същото 

да протече съгласно предварително обявения в публикуваната в печатан ежедневник 

обява  
Дневен ред: 

1. Попълване състава на УС на СНЦ „МИГ – Айтос”; 

2. Обсъждане на възможности за кандидатстване по подмярка 19.3 „Подготовка и 

изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ на 
мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020г.; 
 

3. Разни. 

 

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

Поради тази причина водещия подложи на гласуване така направеното предложение за 
Дневен ред на събранието. 

След проведеното явно гласуване се установиха следните резултати: 

Гласували „ЗА” – 20 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. 
 

    Стоян Стоянов, в качеството си на Председателстващ на събранието предложи  ОС 

да избере Мандатна комисия, която да се състои от трима души, а именно – Милен 

Георгиев, Георги Янев и Пламен Димов. 

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

бяха направени. 



Поради тази причина Председателстващия 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” – 20 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. 
 

         По т.1 от дневния ред докладва Председателя на Управителния съвет на МИГ г-н 

Стоян Стоянов. Той запозна присъстващите със следните обстоятелства: 
1. На 18.05.2017г. внезапно почина члена на Управителния съвет на сдружението и 

един от първите му основатели-Иван Йорданов. Същия бе представител в 

Общото събрание на СНЦ МИГ Айтос в качеството си на Управител на 
„Десий“ЕООД, гр.Айтос. Понастоящем Управител и Едноличен собственик на 
капитала на „Десий“ЕООД, гр.Айтос е Десислава Иванова Стоянова . От страна 

на г-жа Стоянова е постъпила Молба до УС на сдружението, придружена с 

Протоколно решение на „Десий“ЕООД, гр.Айтос, с които се заявява желанието 

на новия Управител на търговското дружество да продължи членството в СНЦ 

МИГ Айтос. 
С оглед гореизложеното г-н Стоян Стоянов предложи на присъстващите за нов 

член на Управителния съвет на СНЦ МИГ Айтос да бъде избрана Десислава 
Иванова Стоянова, с ЕГН 8610140496, с постоянен адрес гр.Айтос, Община 
Айтос, Бургаска област, ул.Лозенград, №4, Българска гражданка, притежаваща 

документ за самоличност-Лична карта №646128632, издадена на 04.12.2015  г. от 
МВР Бургас-в качеството и на Едноличен собственик на капитала и Управител 

на “ДЕСИЙ” ЕООД, гр.Айтос, регистрирано в Агенция по вписванията, 
Търговски регистър с ЕИК 200377455. 

 

Поради липса на други желаещи да направят изказвания, предложения и да зададат 
въпроси по така направеното предложение - Председателстващия ОС предложи 

събранието да гласува приемането на Решение Десислава Иванова Стоянова да бъде 
избрана като член на Управителния съвет на СНЦ МИГ Айтос – в качеството и на 
Едноличен собственик на капитала и Управител на “ДЕСИЙ” ЕООД, гр.Айтос, 
регистрирано в Агенция по вписванията, Търговски регистър с ЕИК 200377455.  

     Водещия подложи на гласуване така направеното предложение . 
След проведеното явно гласуване се установиха следните резултати: 

Гласували „ЗА” – 20 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. 
 

2. Уважаеми дами и г-да членове на СНЦ МИГ Айтос, на 11.07.2017г. е депозирано 

Заявление до УС на сдружението с подател Народно читалище „Васил Левски 

1869“ , представлявано от Христина Стоилова Христова -член на Управителния 

съвет на СНЦ МИГ Айтос. 
С въпросното се заявява желанието Народно читалище „Васил Левски 1869“ , да 

бъде освободено като член на Управителния съвет на СНЦ МИГ Айтос. 
Поставям на Вашето внимание за гласуване на следното предложение: 



Народно читалище „Васил Левски 1869“ , представлявано от Христина Стоилова 
Христова, да бъде освободено като член на Управителния съвет на СНЦ МИГ 

Айтос-предвид заявено желание. 
Поради липса на други желаещи да направят изказвания, предложения и да зададат 
въпроси по така направеното предложение - Председателстващия ОС предложи 

събранието да гласува приемането на Решение Народно читалище „Васил Левски 

1869“, представлявано от Христина Стоилова Христова да бъде освободено като член 

на Управителния съвет на СНЦ МИГ Айтос. 
След проведеното явно гласуване се установиха следните резултати: 

Гласували „ЗА” – 20 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. 
 

Председателстващия на ОС заяви, че след взетото Решение за освобождаване от 
състава на Управителния съвет на Народно читалище „Васил Левски 1869“ , 

представлявано от Христина Стоилова Христова, би следвало ОС на СНЦ МИГ 

Айтос да вземе решение за попълване на състава на УС. Председателстващия 

даде думата на присъстващите членове на Общото събрание за да направят 
своите предложения в тази връзка. 
 

Думата за изказване взе Милен Минчев. Той предложи за член на Управителния 

съвет на СНЦ МИГ Айтос на мястото на Христина Стоилова да бъде избран 

Георги Евгениев Петров-самоопределил се като представител на нестопанския 

сектор при членуването си в Сдружението. Изказващия отбеляза, че г-н Петров е 
с 2 Висши образования, човек активен и отговорен. 

 

В подкрепа на това предложение последователно се изказаха Пламен 

Костадинов и Валентин Стаматов. 

 

Поради липса на други желаещи да направят изказвания, предложения и да зададат 
въпроси - Председателстващия ОС предложи събранието да гласува приемането на 
Решение Георги Евгениев Петров да бъде избран като член на Управителния съвет на 
СНЦ МИГ Айтос. 
След проведеното явно гласуване се установиха следните резултати: 

Гласували „ЗА” – 20 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. 
 

2. Обсъждане на възможности за кандидатстване по подмярка 19.3 „Подготовка и 

изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ на 

мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020г. 

По т.2 от Дневния ред докладва Председателя на УС г-н Стоянов. Той запозна 
членовете на ОС с възможности за кандидатстване по подмярка 19.3 „Подготовка и 

изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ на мярка 19 

„Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020г 
По подмярката се предоставя финансова помощ за осъществяване на проекти за:  



1. вътрешнотериториално сътрудничество – сътрудничество, което се реализира на 
територията на България между местни инициативни групи, изпълняващи Стратегии за 
ВОМР  

2. транснационално сътрудничество - сътрудничество между най-малко една МИГ и 

МИГ  и/или група от местни публични и частни партньори на определена територия в 

или извън Европейския съюз, изпълняващи стратегия за  местно развитие.  
 Сътрудничеството  може да се осъществява в две фази: 

1. Подготвителни дейности за проекти за вътрешнотериториално и транснационално 

сътрудничество – стойността на проекта е до 10 000 евро за вътрешно териториален 

проект и до  25 000 евро за транснационален проект; 
2. Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество – стойността на проекта 
е до 50 000 евро за вътрешнотериториален проект и до  100 000 евро за 
транснационален проект. 
 Местната инициативна група, може да кандидатства в партньорство за подпомагане с 
проект за всяка фаза поотделно. 

Финансовата помощ се предоставя за: 
• Осъществяване на съвместни дейности: обучения, изграждане на капацитет, 

споделяне на опит, обмен на ноу-хау и др., допринасящи за устойчивото 

развитие на местните общности и подпомагащи постигането на целите на 
стратегиите за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) и на ПРСР 2014 

– 2020 г.; 

• Стимулиране въвеждането на иновативни дейности на местно ниво; 

• Създаване на европейска идентичност в допълнение към местната, регионалната 
и националната идентичност; 

• Подкрепа за промотиране на характерни за местните територии и общности 

продукти, марки, дейности, забележителности и др. 

 

Поради липса на желаещи да направят изказвания, предложения и да зададат 
въпроси - Председателстващия ОС предложи събранието да гласува приемането 

на следните Решения: 

1.  МИГ-Айтос да кандидатства  по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на 
дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ на мярка 19 „Водено 

от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020г. При реда и условията на 
процедура, обявена от УО на ПРСР; 

2. Възлага на Председателя на УС да предприеме необходимите действия, 

свързани с формирането на бъдещи партньорства и подготовка на проектно/ни 

предложение/я по подмярка 19.3. 

След проведеното явно гласуване се установиха следните резултати: 

Гласували „ЗА” – 20 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. 
 

Председателстващия ОС даде думата на Мандатната комисия, която да се произнесе за 
законността на проведеното Общо събрание и взетите Решения. 



От името на мандатната комисия се изказа Георги Янев. Той заяви пред присъстващите 
членове на ОС на СНЦ, че събранието е редовно свикано-в съответствие с изискванията 
на Устава и на ЗЮЛНЦ, има решение на УС за свикването му, поканата е 
предварително публикуваната на 03.08.2017г. чрез Обява в печатен ежедневник /в-к 

Черноморски фар/, с което са спазени изискванията на Устава тя да се публикува 

минимум 15 дни преди датата на събранието, има поставени обяви от поканата на 
видни места пред офиса на СНЦ и на таблото за обяви в О-на Айтос, поканата за ОС е 
публикувана и на официалния интернет сайт на СНЦ, при откриване на събранието 

видно от подписания присъствен списък от  общо 35 редовни члена са присъствали 20 

редовни члена, което е над 50 % от общия списъчен състав на СНЦ. 

Предвид всичко гореизложено г-н Янев изрази общото становище на Мандатната 
комисия, че проведеното Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел “Местна 

инициативна група-Айтос” гр.Айтос е съобразено с всички задължителни изисквания 

на ЗЮЛНЦ и Устава на СНЦ, предвид което проведеното Общо събрание и взетите 
Решения са напълно законни. 

 

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.      
 

Неразделна част от настоящия Протокол представлява Присъствения списък от 
събранието със собственоръчно изписани имена и подписи на присъствалите на 
Общото събрание, проведено на 19.08.2017 г. - членове на  Сдружение с нестопанска 
цел “Местна инициативна група-Айтос” гр.Айтос. 
 

 

Гр.Айтос, 19.08.2017 г. 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:  …………….п…………………... 

               Стоян Стоянов 

 

                                              ПРОТОКОЛЧИК:   ………………………п………………….. 

         Женя Пеева 

 


