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ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ,  

ПРОВЕДЕНО НА 27.04.2021 ГОДИНА 

 

Днес, 27.04.2021 година, от 17:00 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, Пламен Костадинов 

Димов, Валентин Стаматов Иванов. От общо 7 членове 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 г-н Стоян 

Стоянов, председателя на УС и протече при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Представяне и обсъждане на информацията за допълнително финансиране на СВОМР за 

преходния период 

2. Обявяване на обществено обсъждане във връзка с разпределяне на допълнителни 

финансови средства  и промени на Стратегията за ВОМР 

3. Свикване на Общо събрание на  СНЦ „МИГ-Айтос“  

4. Разни 

 

 

По точка Първа от Дневния ред: г-н Стоян Стоянов, председател на Сдружението запозна 

присъстващите с Писмо на УО на ПРСР с изх. № с 91-232/08.04.2021 г. във връзка с 

възможностите за допълнително финансиране по мярка 19 ВОМР, ПРСР 2014-2020г. 

 След проведените разисквания по точка 1 от Дневния ред, Управителният съвет с  5 гласа 

„За”, 0 гласа  „Против” и 0 гласа „Въздържал се 

РЕШИ: 

1.1.Да се увеличи бюджета на Стратегията за ВОМР със сумата от 913 000 лева ( 799 000 лева 

за операции по подмярка 19.2, финансирани от ЕЗФРСР и 114 000 лева за дейности по 

подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР“), представляваща 

допълнителна финансова подкрепа, която се предоставя във връзка с одобрено изменение на 

ПРСР 2014-2020 г. и  в изпълнение на Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и 

на Съвета от 23 декември 2020 година: 

1.2.Средствата в размер на 799 000 лева за проекти по подмярка 19.2 да се разпределят както 

следва:  
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Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. 

(ЕЗФРСР) 

Нови допълни 

средства ( лева) 
% 

4.1.1. Инвестиции в земеделски стопанства 0,00 5,36 

4.2.1 
Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти 
0,00 5,36 

6.4.1 
Инвестиционна подкрепа за неземеделски 

дейности 
138 835,55 28,73 

7.2 

Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура 

660 164,45 55,19 

7.5 

Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура 

0,00 5,36 

Общо: 799 000,00 100% 

 

Мотиви: 

 Допълнителната финансова подкрепа се насочва по мярка 6.4.1 във връзка с  отчетения 

висок интерес на местната общност, докато по мерки 4.1.1 и 4.2.1 е отчетен слаб 

интерес при реализираните приеми. По мярка 6.4.1 са проведените два приема. МИГ е 

одобрила 9 (девет) проектни предложения, с одобрена БФП в размер на 820 071.71лева. 

Остатъчният финансов ресурс от 113 673.29. лева е крайно недостатъчен да отговори на 

интереса на местната общност. По мярката са налични проекти в списък с резервни 

предложения по втория прием на процедурата.  

 Допълнителни средства в размер на 660 164,45 лева по мярка 7.2 „ Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” са свързани с потребностите на местната общност за подобряване на 

публичната инфраструктура на територията на община Айтос. Подобряването на 

публичната инфраструктура (пътна, културна, социална и др.)  оказва влияние върху 

повишаване качеството на живот на местните общности и стимулира и  развитието на 

местния бизнес. Община Айтос с писмо с вх. № 200/26.04.2021г. е заявила 

инвестиционните намерения и проектна готовност към настоящия момент. 

По точка Втора от Дневния г-н Стоян Стоянов обърна внимание на  задължението на МИГ да 

проведе обществено обсъждане на Проекта за промяна на СВОМР . 
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След направените обсъждания и  разисквания по точка втора от дневния ред, Управителният 

съвет с  5 гласа „За”, 0 гласа  „Против” и 0 гласа „Въздържал“, 

РЕШИ: 

2.1. Дава съгласие за обявяване на обществено обсъждане на промените в СВОМР, касаещи 

разпределението на допълнителните средства, съобразно точка Първа от Дневния ред. 

2.2. Възлага на Изпълнителния директор да изготви Проект за промени на Стратегията за 

ВОМР, който да бъде част от общественото обсъждане. 

2.3. С оглед спазване на въведените противоепидемични COVID-19 мерки, общественото 

обсъждане да се проведе неприсъствено. Възлага на изпълнителния директор при 

необходимост да приложи и други форми на публично обсъждане. 

2.4. Възлага на Изпълнителния директор да обобщи направените предложения от 

общественото обсъждане, които след утвърждаване от Председателя на УС на МИГ, да бъдат 

представени пред Общото събрание на МИГ, за приемане на решение. 

По точка Трета от Дневния ред УС  

РЕШИ : 

3.1.Общото събрание на Сдружението да се проведе от 17.00 часа на 26.05.2021 г. в 

Заседателната зала на „МИГ-Айтос“ на  адрес: гр.Айтос, ул.” Васил Левски ” № 2 при следния 

дневен ред: 

1.Обсъждане и приемане на промени в СВОМР на МИГ-Айтос 

2.Разни 

3.2.Възлага на екипа на СНЦ „МИГ-Айтос“ да предприеме необходимите действия за 

публикуване на Обявата.  

Гласували с  5 гласа „За”, 0 гласа  „Против” и 0 гласа „Въздържал“ 

По точка 4 нямаше предложения и разисквания и поради изчерпване на дневния ред, 

председателят на УС закри заседанието.  

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ: 

 

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

     (Таня  Минкова-Василева)                                            (Десислава Стоянова) 

 

 

 

 
 

Заличена информация на 

основание ЗЗЛД 

Заличена информация на 

основание ЗЗЛД 
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3……………………………         4………………………………      5……………………………… 

           (Валентин Иванов)                        (Стоян Стоянов)                             (Пламен Димов) 

 

 

 

Заличена информация на 

основание ЗЗЛД 

Заличена информация на 

основание ЗЗЛД 

Заличена информация на 

основание ЗЗЛД 


