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ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ,  

ПРОВЕДЕНО НА 11.05.2020 ГОДИНА 

 

Днес, 11.05.2020 година, Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна 

инициативна група -Айтос“ в състав: Таня Радославова Минкова-Василева, Десислава Иванова 

Стоянова, Валентин Стаматов Иванов, Милен Георгиев Лазаров, Пламен Костадинов Димов 

участваха в заседание при следния  

ДНЕВЕН РЕД:  

1.Актуализиране на индикативния график за прием на проектни предложения по мерки от 

Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ-Айтос“ за 2020 год., във връзка с предложение за 

промяна в срока за кандидатстване по първи прием на процедура с код в ИСУН 2020  

BG06RDNP001-19.334 МИГ-Айтос - Мярка 7.5.„Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“.  

 

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 

Изпълнителния директор на СНЦ „МИГ- Айтос” Марийка Георгиева (с право на съвещателен 

глас). 

Всички участници в заседанието разполагат с предварително раздаден пакет с документи по  

дневния ред. 

 

По точка Първа и единствена от Дневния ред: Актуализиране на индикативния график за 

прием на проектни предложения по мерки от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ-Айтос“ за 

2020 год.,г-жа Марийка Георгиева, изп. директор на МИГ-Айтос, обясни, че на 15.05.2020 год. 

предстои обявяване на първи прием на проектни предложения по процедура с код в ИСУН 

BG06RDNP001-19.334 МИГ-Айтос - Мярка 7.5.„Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ с първи краен срок от Стратегията за 

Водено от общностите местно развитие на МИГ-Айтос. Процедурата е разработена съгласно 

изискванията УО на ПРСР. Във връзка със Заповед № РД 09-359/27.04.2020 г.и Приложение 

към нея (Декларация  за липса на основания за отстраняване) и Заповед РД 09-365/27.04.202 на 

заместник -министъра и Ръководителя на УО на ПРСР за периода 2014-2020 от 27.04.2020 г. за 

промяна в изискванията за допустимост на МИГ и получателите на безвъзмездна финансова 

помощ, следва да бъдат извършени промени в УК, АСД и изискуеми документи. Относно 

прилагането на цитираните Заповеди и приложение възникнаха множество въпроси, които 

бяха обобщени и представени от Асоциация Българска национална ЛИДЕР мрежа с Писмо с 

вх.№ 15-201/07.05.2020 г. (Приложено към предварително раздаден пакет с документи по  

дневния ред.). В съответствие с гореизложеното е налице необходимост от методически 

указания и разяснения от страна на УП на ПРСР 2014-2020 г, което налага необходимостта от 

промяна в  сроковете за първи прием на проекти по процедура BG06RDNP001-19.334 МИГ-

Айтос - Мярка 7.5.„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура“. 



                                 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
 

 

 
 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ- 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – АЙТОС” 
 

СПОРАЗУМЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СВОМР № РД 50-146/ 21.10.2016 

п.к. 8500 град Айтос, община Айтос, област Бургас, ул.” Васил Левски ” № 2 

моб.тел. +359 886 881 212 ; e-mail: mig_aytos@abv.bg 
 

 

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: 

Актуализира Индикативния график за прием на проекти по стратегията за ВОМР на СНЦ 

„МИГ-Айтос“ за 2020 г. като променя началният и крайният срок за кандидатстване с проектни 

предложения по първи прием по процедура  BG06RDNP001-19.334 МИГ-Айтос – Мярка 

7.5.„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ-Айтос 

както следва: 

 Първи прием:  

 Начална дата за подаване на проектните предложения: 04.06.2020 г. 

 Краен срок за подаване на проектните предложения: 22.07.2020 г.,17.00 часа 

Изискуемите документи по процедурата (първи прием) следва да бъдат коригирани и 

приложени  в ИСУН 2020. 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ: 

  

  
1. ……………………………………                              2……………………………………….. 

     (Таня  Минкова-Василева)                                                        (Десислава Стоянова) 

 

  

 

  

3……………………………       4………………………………    5………………………………….. 

(Валентин Иванов)                        (Милен Лазаров                                  (Пламен Димов) 
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