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ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО 

НА 12.03.2021 Г. 

Днес, 12.03.2021г., от 18:00 часа, в гр. Айтос, ул. „Васил Левски“ №2 се проведе 

заседание на УС на СНЦ „МИГ-Айтос“. Заседанието е свикано от заместник - 

председателя на УС Милен Лазаров. На него присъстват следните членове: Таня 

Радославова Минкова-Василева, Десислава Иванова Стоянова, Георги Евгениев Петров, 

Милен Георгиев Лазаров, Пламен Костадинов Димов. 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 Милен Лазаров, заместник-председателя на УС и протече при 

следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1.Утвърждаване на коригирани документи на Обява и Насоки, определящи условията за 

кандидатстване и условията за изпълнение на проекти по процедура с код в ИСУН 2020 

№BG06RDNP001-19.226 МИГ-Aйтос – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” 

с трети краен срок за прием. 

 

По точка Първа от Дневния ред: „Утвърждаване на коригирани документи на Обява и 

Насоки, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на проекти 

по процедура BG06RDNP001-19.226 МИГ-Айтос – Мярка7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” 

от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ-Айтос с  трети краен 

срок за прием, докладва Марийка Георгиева, изпълнителен директор на СНЦ „МИГ-

Айтос“. Тя запозна членовете на УС с необходимостта от промени в Насоките за 

кандидатстване, ведно с приложенията към тях в съответствие със  Заповед  № РД 09-359 

от 27.04.2020 г. на Зам.-министъра на МЗХГ и Ръководител на УО на ПРСР 2014-2020 г. 

Промените са отразени в документи по процедурата.  

Подготвена е също и Обява за прием на проектни предложения, в която е посочен 

остатъчния бюджет по процедурата в размер на 461 530,30 лева (наличен финансов 

ресурс след договориране на безвъзмездната финансова помощ (БФП) с Държавен фонд 

„Земеделие“ по проектни предложения по първи и втори прием и получено 

уведомително писмо от Държавен фонд „Земеделие“ № 473/19.2 с изх. № 01-0800/407 от 

15.02.2021 година за одобрение на размера на БФП по проектно предложение с код в 

ИСУН 2020: № BG06RDNP001-19.226-0002 и наименование „Реконструкция и 

рехабилитация на тротоарни настилки на улици в гр. Айтос“ . 
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На вниманието на УС се предоставят коригираните документи на насоките, ведно с 

приложенията към тях по процедура № BG06RDNP001-19.226 МИГ-Айтос – Мярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура”с трети краен срок за прием. 

След запознаване с документацията и проведените разисквания по т. първа от Дневния 

ред Управителният съвет с 5 гласа „за” и без „против” и „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. 

РЕШИ: 

1.Утвърждава 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” с трети краен срок 

от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ-Айтос с трети краен 

срок за прием, включващи: 

 Условия за кандидатстване; 

 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  

2.Утвърждава Обява за прием на проектни предложения по процедура № 

BG06RDNP001-19.226 с трети краен срок за прием с разполагаем бюджет в размер на 

461 530,30 лева и със следния срок: 

 Начална дата за подаване на проектните предложения: 12.05.2021 г. 

 Краен срок за подаване на проектните предложения: 30.06.2021 г.,17.00 часа 

3.Възлага на Изпълнителния директор на МИГ-Айтос да предприеме необходимите 

действия пред УО за активиране на процедурата в ИСУН 2020, съобразно определения  

трети краен срок за прием на проекти.  

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ: 

  
1.                                                     2………………………………….    3………………………………..                                          

     (Таня  Минкова-Василева)                        (Десислава Стоянова)                          (Георги Петров) 

 

  

 

  

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

         (Милен Лазаров)                                       (Пламен Димов) 
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