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УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ – 7.2 
 

ПРОТОКОЛ №  7.2 УС-1/26.06.2019 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ,  

ПРОВЕДЕНО НА 26.06.2019ГОДИНА 
 
Днес, 26.06.2019 година в гр. Айтос в офиса на СНЦ „МИГ-Айтос“ на ул. „Васил Левски“ №2 
се проведе заседание на УС на СНЦ „МИГ-Айтос“. Заседанието е свикано от Председателя на 
УС с начален час 12:00 ч. и на него присъстват следните членове: Георги Евгениев Петров, 
Десислава Иванова Стоянова, Стоян Иванов Стоянов,  Валентин Стаматов Иванов, Милен 
Георгиев Лазаров, Пламен Костадинов Димов. 
На заседанието, присъстваха и изпълнителния директор на СНЦ „МИГ-Айтос” Марийка 
Георгиева и Румен Михайлов Димитров– експерт „Прилагане на Стратегия за ВОМР”. От 
общо 7 члена на управителния съвет на заседанието присъстват 6. Налице е необходимия 
кворум за провеждане на заседание и вземане на решения. 
 
Заседанието на УС се проведе  при следния  
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1.Промяна на крайния срок за кандидатстване с проектни предложения по първи прием на 
процедура „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 МИГ-Айтос и актуализация на 
Индикативния график за прием на проекти по стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ-Айтос“ 
за 2019 г. 
2.Одобряване на коригирани документи на  Обява и 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 малка по мащаби инфраструктура” от Стратегията за Водено от общностите 
местно развитие на МИГ-Айтос. 

 
По точка Първа от Дневния ред: Промяна в срока за кандидатстване с 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” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ-Айтос’, 
г-жа Георгиева обясни, че е необходимо да се удължи крайният срок за прием на проектни 
предложения, поради наличие на обективни обстоятелства, свързани с режима на 
съгласуване за  планиране на строително-монтажни дейности  по конкретната процедура  
 

Предложението е крайният срок за кандидатстване по първи прием на по горе посочената 
процедура от 31 юли 2019 год. да се промени на 13 август 2019 година. 
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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 по точка Първа от Дневния ред. С оглед на това кворумът за 
гласуването е 5  члена от присъстващи общо 6 члена на УС и е законен за вземане на решение. 

След проведените разисквания  по т.1 от  Дневния ред, Управителният съвет с 5 гласа 
„За”, 0 гласа  „Против” и 0 гласа „Въздържал се”, на основание чл. 36 т. 15 от Устава на СНЦ 
„МИГ- Айтос“ и в съответствие с изискванията на чл.26 от ЗУСЕСИФ, чл. 46 от Наредба № 22 
от 14 декември 2015 година и  Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД 50-
146 от 21.10.2016 година.  

По точка Първа от Дневния ред  РЕШИ: 
 

1. Променя крайният срок за кандидатстване с проектни предложения  по първия  
прием от 31 юли 2019 год. на 13 август 2019 година по процедура  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 МИГ-Айтос и актуализира Индикативния 
график за прием на проекти по стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ-Айтос“ за 2019 г. 

 
По точка Втора от Дневния ред: „Одобряване на коригирани документи на  Обява и 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 малка по мащаби инфраструктура” от 
Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ-Айтос докладва г-жа Марийка 
Георгиева -  изпълнителен директор на  СНЦ „МИГ-Айтос“. Тя  информира членовете на УС, 
че на 21.06.2019  година е получено писмо от УО на ПРСР  във връзка с извършена проверка  
на процедура „BG06RDNP001-19.226 МИГ Айтос  –Мярка 7.2„Инвестиции в създаването, 
подобряването  или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура ” преди 
активирането й в ИСУН 2020.  В писмото са посочени непълноти, неясноти и неточности в 
представените към процедурата Обява и Насоки за кандидатстване, като са дадени указания за 
тяхното отстраняване. Г-жа Георгиева запозна членовете на УС със съдържанието на писмото 
и предприетите действия. Посочено бе, че произтичащите от съдържанието на писмото 
промени са отразени в документите по процедурата и на вниманието на УС се предоставят 
коригираните документи - Обява и  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 малка по 
мащаби инфраструктура“ 
Насоките включват: 

 Условия за кандидатстване; 
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 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 
  

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, чл. 46 
от Наредба № 22 от 14 декември 2015 година  и  Споразумение за изпълнение на Стратегия за 
ВОМР № РД 50-146 от 21.10.2016 година да одобри направените промени в съответствие с 
констатациите и указанията на УО в 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 одобряване на промените в Обявата и Насоките за прием на проектни 
предложения. С оглед на това кворумът за гласуването е 5  члена от присъстващи общо 6 члена 
на УС и е законен за вземане на решение. 
 
След запознаване с документацията и проведените разисквания  по т.1 и т.2 от  Дневния ред, 
Управителният съвет с 5 гласа „За”, 0 гласа  „Против” и 0 гласа „Въздържал се”, на основание 
чл. 36 т. 15 от Устава на СНЦ „МИГ- Айтос“ и в съответствие с изискванията на чл.26 от 
ЗУСЕСИФ, чл. 46 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 година и  Споразумение за изпълнение 
на Стратегия за ВОМР № РД 50-146 от 21.10.2016 година.  
 

По точка Втора от Дневния ред РЕШИ: 

 

1. Одобрява коригираните документи 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 
малка 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; 
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 Условия за изпълнение на одобрените проекти;  
 Документи към Условията за изпълнение 

2. Одобрява коригираната Обява за прием 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” с 
начална дата на прием 01 юли 2019 година, крайна дата на прием 13  август 2019 година 
17,00 часа и общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата в 
съответствие с финансовия план на Стратегията за ВОМР 1 400 000 лева. 

3. Възлага на Изпълнителния директор на МИГ-Айтос  да предприеме необходимите действия 
пред УО за активиране на процедурата, съобразно определените срокове. 

 
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито. 

Настоящият протокол е изготвен в 2 екземпляра – един за СНЦ „МИГ-Айтос” и един за УО на 
ПРСР 2014-2020. 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ: 
 
 
 

  
1                                                          2.                                                                3. 
     (Георги Петров)                                    (Десислава Стоянова)                                (Стоян Стоянов) 
 
 
  

 
 Не присъства 
4                                                              5                                                              6. 
       (Валентин Иванов)                             (Милен Лазаров)                                                (Георги Янев) 
 
 
 
 
 
7 
        (Пламен Димов) 
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