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ПРОТОКОЛ № УС - 7.2 - 03/ 02.10.2019 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 02.10.2019 ГОД. 

 

 

Днес, 02.10.2019 година в гр. Aйтос в офиса на СНЦ „МИГ-Айтос” на ул. „Васил Левски“ №2 

се проведе заседание на УС на СНЦ „МИГ-Айтос“. Заседанието е свикано от Заместник - 

председателя на УС Милен Лазаров с начален час 18:00 ч. и на него присъстват следните 

членове: Десислава Иванова Стоянова, Георги Петров Янев, Валентин Стаматов Иванов, 

Милен Георгиев Лазаров, Пламен Костадинов Димов. 

 

От общо 7 члена на управителния съвет на заседанието присъстват 5. Налице е необходимия 

кворум за провеждане на заседание и вземане на решения. 

 

В заседанието на УС участва и г-жа Марийка Георгиева, изпълнителен директор (с право на 

съвещателен глас) и председател на Комисията за подбор на проектни предложения по 

процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.226 МИГ-Айтос–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”. 

 

Заседанието се председателства от г-н Милен Лазаров – Заместник - председател на УС и 

протече при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Одобряване на Оценителния доклад на Комисията за подбор на проектни предложения по  

процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.226 МИГ-Айтос–Мярка 

7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 
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по мащаби инфраструктура” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на 

СНЦ „МИГ-Айтос”. 

 

По точка Първа и единствена от Дневния ред: Одобряване на Оценителния доклад на 

Комисията за подбор на проектни предложения по процедура за подбор на проектни 

предложения BG06RDNP001-19.226 МИГ-Айтос–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, докладва г-н 

Милен Лазаров – Заместник - председател на УС на МИГ-Айтос. 

 

Заместник - Председателят на УС на Сдружението информира членовете на УС, че на 

26.09.2019 година в ИСУН 2020 е приключена оценката на проектни предложения по 

процедура BG06RDNP001-19.226 МИГ-Айтос–Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”  

към Стратегията за ВОМР на МИГ-Айтос. Изготвения Оценителен доклад  е представен на 

УС на МИГ за одобрение с писмо на Председателя на КППП Марийка Георгиева от 

27.09.2019 г. В материалите към заседанието на УС членовете на УС разполагат с копие на 

изготвения доклад. 

 

След запознаване с представените документи по т.1 от Дневния ред и проведените 

разисквания, при които се констатира, че са спазени изискванията, свързани с проведената 

оценителна сесия Управителният съвет с 5 гласа „за” и без „против” и „въздържал се” 

 

РЕШИ: 

 

На основание чл. 36 от Устава на МИГ-Айтос, Постановление 161 от 4 юли 2016г. 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 - 

2020г., Наредба 22/14.12.2015г за прилагане на мярка 19.2 „Прилагане на операции в 

рамките на СВОМР“на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие“от ПРСР 2014-

2020г, Правила за провеждане на процедури за предоставяне на БФП и ред за оценка на 

проектни предложения по мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 и ЕЗФРСР чрез СВОМР 

на МИГ-Айтос и Минималните изисквания към реда за оценка на проектни предложения 

към Стратегията за ВОМР по чл.41 ал.2 от ПМС 161/2016г.  
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Одобрява Оценителния доклад на Комисия за подбор на проектни предложения по 
процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.226 МИГ-Айтос–
Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфраструктура” към Стратегията за ВОМР на МИГ-Айтос. 
 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на УС на СНЦ „МИГ-Айтос” беше закрито 

от г-н Лазаров в 19:30 часа. 

 

      УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ: 

 

 

 

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

 

    (Десислава Стоянова)                           (Валентин Иванов)                             (Милен Лазаров) 

 

 

 

 

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

     (Пламен Димов)                                            (Георги Янев) 

 

 

 

П – заличена информация на основание ЗЗЛД 

 

 


