
 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
 

 

 
 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ- 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

СНЦ „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 

 
 

 

ПРОТОКОЛ 

от редовно заседание на Колективния върховен орган / Общо събрание/  

на СНЦ „Местна инициативна група – Айтос”  

проведено на 23.03.2019 г. 

 

Днес, 23.03.2019 г. в гр.Айтос, в Заседателната зала на Общинския съвет при Община 

Айтос, на административен адрес ул.“Цар Освободител“ №3, се проведе годишно отчетно 

събрание на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група - Айтос” гр.Айтос. 
Съгласно Устава на СНЦ и предварително публикуваната на 07.03.2019 г. обява в печатен 

ежедневник /в-к „Народен приятел“ - приложение към в-к „Черноморски фар“/, събранието 

бе насрочено с начален час от 10.00 часа на 23.03.2019 г., като при извършената  проверка в 

указания начален час бе установено, че на събранието от общо 35 редовни члена, 

присъстват 18 редовни члена. На събранието присъстваха и членовете на екипа на МИГ-

Айтос: г-жа Марийка Георгиева, изп.директор, г-н Румен Димитров, експерт по прилагане на 
стратегията за Водено от общностите местно развитие, г-н Дeян Господинов, експерт 

„Административни дейности” и  г-жа Таня Анестиева, счетоводител. 

С оглед това обстоятелство Общото събрание бе открито в 10.15 часа на 23.03.2019 г. 

от г-н 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 Секретар на 

събранието да бъде избран  г-н Пламен Димов - Член на СНЦ. 

Г-н Георги Петров предложи Председателстващ на събранието да бъде г-н Стоян 

Стоянов - Председател на Управителния съвет на СНЦ, а преброители – г-н Деян Господинов 

и г-н Румен Димитров, членове на екипа на „МИГ-Айтос“. 

Други предложения не бяха направени. 

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

единодушие избра за Председателстващ на събранието г-н Стоян Стоянов, за Секретар на 

събранието г-н Пламен Димов, а преброители – г-н Деян Господинов и г-н Румен Димитров, 

членове на екипа на „МИГ-Айтос“. 
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Г-н Стоян Стоянов, в качеството си на Председателстващ на събранието предложи 
същото да протече съгласно предварително обявения в публикуваната в печатен 

ежедневник обява дневен ред: 

1. Обсъждане и вземане на решение за Промяна на Стратегия за Водено от 

общностите местно развитие на СНЦ „МИГ – Айтос”; 
2. Обсъждане и приемане на Доклада/отчета за дейността  на Управителния 

съвет на СНЦ „МИГ – Айтос” за 2018г.; 
3. Обсъждане и приемане на Годишен доклад по чл.40, ал.2  за дейността на СНЦ „МИГ 

– Айтос” за 2018г.; 
4. Обсъждане и приемане на Годишния финансов отчет за 2018. на СНЦ „МИГ – 

Айтос”  
5. Вземане на решение за утвърждаване на Бюджет за 2019г.; 
6. Вземане на решение за oпределяне на критерии, които да приоритезират проектис 

равен брой точки при Техническа и финансова  оценка на проектни предложения по 
мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ-Айтос в условията на недостатъчен финансов 
ресурс; 

7. Вземане на решение по чл.27, ал.1, т.11 от Устава на СНЦ „МИГ – Айтос”- относно 
членския внос; 

8. Разни; 

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

Поради тази причина водещият подложи на гласуване така направеното предложение за 

Дневен ред на събранието. 

След проведеното явно гласуване, се установиха следните резултати: 

Гласували „ЗА” – 18 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. 

Г-н Стоян Стоянов, в качеството си на Председателстващ на събранието предложи  ОС да 

избере Мандатна комисия, която да се състои от трима души, а именно – г-н Валентин 

Иванов, г-н Георги Янев и г-н Георги Евгениев. 

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

направени. 



 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
 

 

 
 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ- 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – АЙТОС” 
 

3 

 

Поради тази причина Председателстващият 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” – 18 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 г-н Стоян Стоянов-Председателстващ ОС изложи Предложение за 

промени в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на  „ МИГ – Айтос“, 

съгласно Приложение №1, към Дневния ред.  

Поради липса на желаещи да направят изказвания, предложения и да зададат, 

Председателстващия ОС предложи събранието да гласува приемането му.  

След проведеното явно гласуване Колективния върховен орган на СНЦ „МИГ – Айтос”, 

на основание член 39 от Наредба № 22 от 14.12.2015 година на МЗХ (Обн. ДВ. бр.100 от 18 

Декември 2015г. изм. и доп. ДВ. Бр.38 от 20 Май 2016г. изм. и доп. ДВ. бр.69 от 25 Август 2017г)  :  

РЕШИ: 

Приема промени в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-

Айтос“, подробно описани в  Приложение №1 към  т.1 от Дневния ред на проведеното на 23.03.2019г., 

редовно заседание на Колективния върховен орган на СНЦ „МИГ-Айтос“ . 

 

Гласували „ЗА” – 18 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 
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По т.2 от дневния ред отчетен доклад на Управителния съвет за дейността на МИГ за 

2018г. изнесе г-н Стоян Стоянов. Той запозна присъстващите с предходните и текущи 
дейности. Бе отбелязано, че СНЦ „МИГ - Айтос” изпълнява одобрената от Управляващия 

орган Стратегия за местно развитие на МИГ-Айтос, изготвена по проект по Подмярка 19.1. 

„Помощ за подготвителни дейности“ на Мярка 19 „Водено от общностите Местно развитие“ 

от Програмата за Развитие на Селските Райони за периода 2014-2020 год..  

Допълнително сдружението изпълнява дейностите и разходите по подмярка 19.4 

"Текущи разходи и популяризиране на Водено от общностите местно развитие", одобрени 

със Заповед № РД 09-142/08.02.2019 г. на М-ра на МЗХГ на заместник-министъра на 

земеделието, храните и горите и ръководител на Управляващия орган на ПРСР 2014 - 2020г. 

От началото на сключване на Споразумение №РД50-146/21.10.2016 г. с Управляващия 
орган на ПРСР има сключени трудови договори с четирима служители, които формират 

екипа на МИГ Айтос  и които ще работят по изпълнение на дейностите и предвидените 

разходи по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на Водено от общностите 

местно развитие”. 

Изказващият отбеляза, че има интерес от общността към дейността на Сдружение с 

нестопанска цел “Местна инициативна група-Айтос” гр.Айтос, като с нетърпение се очаква 

от гражданството да бъде започнато приемане на проекти по одобрената СТРАТЕГИЯ ЗА 

ВОМР по ПРСР 2014-2020г.. 

Отбелязано бе, че СНЦ „МИГ-Айтос” получава изключително силна подкрепа в 

дейността си от Общинска администрация и от Общински съвет при Община Айтос, както и 

от членовете на УС и от членовете на ОС на МИГ - Айтос. 

След приключване на доклада се даде думата на присъстващите да направят 

изказвания, предложения и да зададат въпроси по доклада. 

Поради липса на  желаещи да направят изказвания, предложения и да зададат 

въпроси по отчета на УС , Председателстващият на ОС предложи на събранието да гласува 

приемането му.  

Водещият подложи на гласуване така направеното предложение . 

След проведеното явно гласуване се установиха следните резултати: 

Гласували „ЗА” – 18 бр. Членове на СНЦ; 
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Гласували „ПРОТИВ” – 0 бр. Членове на СНЦ;  

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 бр. Членове на СНЦ; 

Решение по т.2 от дневния ред: 

Приема Доклада/отчета за дейността  на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – 
Айтос” за 2018г.; 

По т.3 от дневния ред Стоян Стоянов в качеството на Председателстващ ОС запозна 
присъстващите с Годишния доклад  по чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ за дейността на СНЦ „ МИГ – 

АЙТОС“ за 2018г.  Има изготвен  Годишен доклад за 2018г. за сдружението, който е 

размножен и е предоставен на всички присъстващи на събранието членове, за да се 

запознаят с него, и ако имат въпроси-да ги зададат. 

Поради липса на желаещи да направят изказвания, предложения и да зададат 

въпроси по Годишния доклад по чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ за дейността на СНЦ „ МИГ – АЙТОС“ 

за 2018г. на СНЦ „МИГ – Айтос” за 2018 г. - Председателстващия ОС предложи събранието да 

гласува приемането им.  

Водещият подложи на гласуване така направеното предложение . 

След проведеното явно гласуване се установиха следните резултати: 

Гласували „ЗА” – 18 бр. Членове на СНЦ; 

Гласували „ПРОТИВ” – 0 бр. Членове на СНЦ;  

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 бр. Членове на СНЦ; 

Решение по т.3 от дневния ред: 

Приема Годишния доклад  по чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ за дейността на СНЦ „ МИГ – 
АЙТОС“ за 2018 г . 

По т.4 от дневния ред Стоян Стоянов в качеството на Председателстващ ОС даде думата на 

г-жа Таня Анестиева  – счетоводител на сдружението да запознае присъстващите с 

Годишния финансов отчет за 2018г. 

Г-жа Таня Анестиева запозна присъстващите с Годишния финансов отчет за 2018г. за 

дейността на СНЦ „ МИГ – АЙТОС“ . Годишният  финансов отчет  за 2018 г. е размножен и  
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предоставен на всички присъстващи на събранието членове, за да се запознаят с него, и ако 

имат въпроси-да ги зададат. 

Поради липса на желаещи да направят изказвания, предложения и да зададат 
въпроси по Годишния финансов отчет за дейността на СНЦ „ МИГ – АЙТОС“ за 2018 г.  

Председателстващият ОС предложи събранието да гласува приемането му.  

Водещият подложи на гласуване така направеното предложение . 

След проведеното явно гласуване се установиха следните резултати: 

Гласували „ЗА” – 18 бр. Членове на СНЦ; 

Гласували „ПРОТИВ” – 0 бр. Членове на СНЦ;  

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 бр. Членове на СНЦ; 

Решение по т. 4 от дневния ред: 

Приема Годишния финансов отчет   по чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ за дейността на СНЦ 
„ МИГ – АЙТОС“ за 2018 г . 

 

По т.5 от дневния ред г-н Стоян Стоянов-Председателстващ ОС запозна присъстващите с 

бюджета на сдружението  по Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 

Стратегия за водено от общностите местно развитие /СВОМР/” на СНЦ „МИГ – Айтос” за 

2019 г. 

Бюджета е одобрен от УО,със Заповед № РД 09-142/08.02.2019 г. на М-ра на МЗХГ, 
като същия е размножен и е предоставен на всички присъстващи на събранието членове, за 

да се запознаят с него, и ако имат въпроси-да ги зададат. 

Поради липса на желаещи да направят изказвания, предложения и да зададат 

въпроси по бюджета на сдружението по Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране 

на Стратегия за водено от общностите местно развитие /СВОМР/” на СНЦ „МИГ – Айтос” за 

2019 г. - Председателстващия ОС предложи събранието да гласува приемането му.  

Водещият подложи на гласуване така направеното предложение . 

След проведеното явно гласуване се установиха следните резултати: 
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Гласували „ЗА” – 18 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.6 от дневния ред Стоян Стоянов в качеството на Председателстващ ОС разясни 

нуждата от Вземане на решение за oпределяне на критерии, които да приоритезират 
проектис равен брой точки при Техническа и финансова  оценка на проектни предложения 

по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ-Айтос в условията на недостатъчен финансов 

ресурс, представляващи Приложение №2, неразделна част от протокола от Общото 

събрание. 

Водещия подложи на гласуване така направеното предложение . 

След проведеното явно гласуване се установиха следните резултати: 

Гласували „ЗА” – 18 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.7 от дневния ред Изп. директор на МИГ- Айтос, изложи накратко причините за 
нуждата от вземане на решение по чл.27, ал.1, т.11 от Устава на СНЦ „МИГ – Айтос”- 
определяне на дължим членския внос, а именно: 
Необходимост от заплащане на лихви и такси във връзка с обслужване на овърдрафт, 

съгласно сключен договор от 12.02.2019 год. между СНЦ „МИГ-Айтос“ и Банка „Алианц 

България“ АД 

Правно основание: 

• Недопустимост за финансиране на разходите изброени по-горе , съгласно чл.10, т.6 от   
Наредба 1 от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 ‚Текущи разходи и 

популяризиране на стратегията за ВОМР“ 

• Чл.17 от Устава на СНЦ „МИГ-Айтос“ и във връзка с чл.27 ал.1, т.11 
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Таблица 1.  „Размер на членския внос“ 

N Членове на СНЦ „МИГ-Айтос“  Размер  на  годишния 
членския внос (лева)  

Сектор 

1 Община Айтос 3500, 00 лв. Публичен 

2. Физически и юридически лица 
със статут на търговци, 

съгласно ТЗ (ЕТ, СД, ЕООД, ООД, 

АД и др.)  и ЗП  

60, 00 лв. Стопански  

3. ЮЛНЦ  и физически лица,  

които са се самоопределили 

като представители на 
гражданския сектор  

24,00лв. Граждански 

 

Нямаше други предложения и изказвания. 

 

Водещия подложи на гласуване така направеното предложение . 

След проведеното явно гласуване се установиха следните резултати: 

Гласували „ЗА” – 16 бр. Членове на СНЦ; 

Гласували „ПРОТИВ” – 0 бр. Членове на СНЦ;  

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2 бр. Членове на СНЦ; 

Предложението бе прието от събранието с пълно единодушие. 

 

 По т.8 от дневния ред Г-н Стоянов запозна членовете на ОС с възможностите МИГ-

Айтос  да кандидатства по подмярка 19.3. „Подготовка и изпълнение на дейности за 

сътрудничество на местни инициативни групи“от мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г. 

  Членовете на ОС бяха информирани за целите, основните дейности и финансови 
параметри на съвместния проект „Креативни пространства“ с водещ партньор СНЦ „Местна 
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инициативна група-Айтос” и партньор  СНЦ „Местна инициативна група –Тунджа ”, както и 
от необходимостта МИГ-Айтос да осигури финансов ресурс от минимум 20% от бюджета си 

като водещ партньор за изпълнение на дейностите по проекта. 

Водещият подложи на гласуване следното предложение за решение: 

1. СНЦ „МИГ-Айтос” да кандидатства  по процедура BG06RDNP001-19.083 - Подбор на 
проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално 

сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за 

сътрудничесво на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г с проектно предложение за 

вътрешнотериториално сътрудничество „Креативни пространства“ с водещ 
партньор СНЦ „Местна инициативна група-Айтос” и партньор  СНЦ „Местна 

инициативна група- Тунджа“ 

2. СНЦ МИГ-Айтос да  осигури  за изпълнение на дейностите по проекта  финансов 

ресурс в размер до 50 000 лева от средствата  по Договор за банков кредит № 

46778 от 12.02.2019 год. 

3. Възлага на Председателя на УС и Изпълнителния директор на МИГ-Айтос  да 
предприемат съвместно с представители на партньора МИГ-Тунджа” всички 

необходими  действия по подаване на проектното предложение съгласно 

Условията за кандидатстване по процедураBG06RDNP001-19.083. 

 

След проведеното явно гласуване се установиха следните резултати: 

Гласували „ЗА” – 18 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. 

Решение по т.8: 

1. СНЦ „МИГ-Айтос” да кандидатства  по процедура BG06RDNP001-19.083 - Подбор 

на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално 

сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за 
сътрудничесво на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от 
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общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г с проектно предложение за 
вътрешнотериториално сътрудничество „Креативни пространства“ с водещ 

партньор СНЦ „Местна инициативна група-Айтос” и партньор  СНЦ „Местна 

инициативна група- Тунджа“ 

2. СНЦ МИГ-Айтос да  осигури  за изпълнение на дейностите по проекта  финансов 

ресурс в размер до 50 000 лева от средствата  по Договор за банков кредит № 

46778 от 12.02.2019 год. 

3. Възлага на Председателя на УС и Изпълнителния директор на МИГ-Айтос  да 

предприемат съвместно с представители на партньора МИГ-Тунджа” всички 

необходими  действия по подаване на проектното предложение съгласно 

Условията за кандидатстване по процедураBG06RDNP001-19.083. 

Поради липса на въпроси , мнения и предложения от дневния ред и 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.      

1. Присъствения списък от събранието със собственоръчно изписани имена и подписи на 

присъствалите на Общото събрание, проведено на 23.03.2019 г. - членове на  Сдружение с 

нестопанска цел “Местна инициативна група-Айтос” гр.Айтос. 

2. Отчет за дейността на УС на СНЦ „ МИГ – Айтос“ 

3. Годишен доклад по чл.40 , ал.2 от ЗЮЛНЦ за дейността на СНЦ „ МИГ – Айтос“ за 2018 г. 

4. ГФО за 2018г. на СНЦ „ МИГ – Айтос“ 

5. Приложение №1 към т.1 от дневния ред 

6. Приложение №2 към т.6 от дневния ред 

 

Гр.Айтос, 23.03.2019 г. 

      ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ  НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:   ………П………… 

 

СЕКРЕТАР: ………П…………… 

 

 

ПРЕБРОИТЕЛ:………П…………                      ПРЕБРОИТЕЛ:…………П………… 

 


