
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

13.08.2018 г.  

 

Днес, 13.08.2018 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, Георги Петров Янев, Милен Георгиев Лазаров, Валентин Стаматов Иванов и 

Пламен Костадинов Димов, се събра на заседание при следния дневен ред: 

 

1. Приемане на „Вътрешни правила,  разработени съгласно чл. 13 от ПМС №162/5 юли 2016 г. 

за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 

2014 – 2020 г. и Минималните изисквания към реда за оценка на проекти към стратегията за 

ВОМР, разработени по реда на чл. 41, ал. 2 от ПМС №161 от 4 юли 2016 г. за определяне на 

правила за координация между управляващите органи на програмите и местните 

инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на 

Подхода „Водено от общностите местно развитие" за периода 2014 - 2020 г. 

 Тъй като нямаше други предложения се премина към гласуване. 

 След проведено явно гласуване относно направеното предложение резултатите бяха 

следните: 

 Гласували "ЗА" в подкрепа на предложението - 7  броя членове на Управителният съвет. 

 Гласували "ПРОТИВ" предложението - няма. 

 Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" относно предложението – няма. 

 

По точка първа и единствена от дневния ред на заседанието се изказа Стоян Стоянов. 

Той предложи предоставеният предварително на членовете на УС, проект за Вътрешни правила 

подробно описан в дневния ред, да бъде одобрен за да може да се обяви процедура за подбор на 

оценители, които да участват в комисиите по подбор на проекти, по мерките по които предстоят да 

се обявят приеми от СНЦ „МИГ-Айтос“. Тъй като нямаше предложения и изказвания се премина 

към гласуване. 

След проведено явно гласуване на направеното предложение се получиха следните 

резултати: 

 Гласували "ЗА" в подкрепа на предложението - 7  броя членове на Управителният съвет. 

 Гласували "ПРОТИВ" предложението - няма. 

 Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" относно предложението – няма. 

В резултат на проведеното гласуване Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел 

“Местна инициативна група-Айтос” гр.Айтос взе следното  

Решение  

Приема „Вътрешни правила,  разработени съгласно чл. 13 от ПМС №162/5 юли 2016 г. за 

определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, 

финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. и 

Минималните изисквания към реда за оценка на проекти към стратегията за ВОМР, разработени по 

реда на чл. 41, ал. 2 от ПМС №161 от 4 юли 2016 г. за определяне на правила за координация между 

управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни 

рибарски групи във връзка с изпълнението на Подхода „Водено от общностите местно развитие" за 

периода 2014 - 2020 г.“ 

 

Предвид изчерпване на дневния ред на заседанието – същото бе закрито. 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ: 

 

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

  /Георги Петров/  /Стоян Стоянов/  /Валентин Стаматов/ 

 



 

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

/Георги Янев/                /Милен Лазаров/            /Пламен Костадинов/ 

 

 

7………П……… 

/Десислава Иванова/ 

 


