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ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ,  
ПРОВЕДЕНО НА 15.09.2020 ГОДИНА 

 
Днес, 15.09.2020 година, от 18:00 часа в гр.Айтос, ул. „Васил Левски“ №2 се проведе заседание 
на УС на СНЦ „МИГ-Айтос“. На него присъстват следните членове: Таня Радославова 
Минкова-Василева, Десислава Иванова Стоянова, Стоян Иванов Стоянов, Георги Евгениев 
Петров, Пламен Костадинов Димов. От общо 7 члена на УС на заседанието присъстват 5. 
Налице е необходимия кворум за провеждане на заседание и вземане на решения. В 
заседанието на УС участва и Марийка Георгиева, изпълнителен директор (с право на 
съвещателен глас). Всички участници в заседанието разполагат с предварително раздаден 
пакет с документи по точките от дневния ред. Заседанието се председателства от Стоян 
Стоянов, председателя на УС и протече при следния 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
1.Приемане на Индикативен график за прием на проектни предложения по мерки от 
Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ-Айтос“ за 2021 год.   
2.Разглеждане на Заявление  за одобрение на планираните дейности разходи за 2021 г. на СНЦ 
„МИГ-Айтос“ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за местно 
развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 
  
По точка 1 от Дневния ред: г-н Стоян Стоянов, председател на Сдружението запозна 
присъстващите с изготвения проект на Индикативен график за прием на проектни 
предложения по мерки от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ-Айтос“ за 2021 год.  

След проведените разисквания по точка 1 от  Дневния ред, Управителният съвет с 5 гласа „За”, 
0 гласа  „Против” и 0 гласа „Въздържал се” взе следните  

РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКА 1 : 

1. Приема Индикативния график за прием на проекти по стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ-
Айтос“ за 2021 г.; 
2.Възлага на екипа на СНЦ „МИГ-Айтос“ да предприеме необходимите действия за 
публикуване на Индикативен график за приемите на проектни предложения по мерки от 
Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ-Айтос“ за 2021 г.   
 

По точка 2 от Дневния ред: г-н Стоян Стоянов, председател на УС представи пред членовете 
на УС изготвеното Заявление за одобрение на планираните дейности разходи за 2021 г. на СНЦ 
„МИГ-Айтос“ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за местно 
развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 
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След проведените разисквания  Управителният съвет с 5 гласа „За”, 0 гласа  „Против” и 0 гласа 
„Въздържал се”,  

РЕШИ ПО ТОЧКА 2: 

1.Приема Заявление  за одобрение на планираните дейности разходи за 2021 г. на СНЦ „МИГ-
Айтос“ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за местно развитие“ 
от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 

2.Възлага на екипа на СНЦ „МИГ-Айтос“ да предприеме необходимите действия за подаване в 
срок на Заявление за одобрение на планираните дейности разходи за 2021 г. на СНЦ „МИГ-
Айтос“ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за местно развитие“ 
от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ: 

 

1. ………………………………………                                2……………………………………….. 
     (Таня  Минкова-Василева)                                                           (Десислава Стоянова) 
 
 
 
 
 
3……………………………       4………………………………    5………………………………….. 
(Георги Петров)                            (Стоян Стоянов)                                  (Пламен Димов) 
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