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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

                   

Днес, 08.08.2022 г., Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна 

група-Айтос” (МИГ-Айтос) в състав:  

Таня Иванчева Колева, Десислава Иванова Стоянова, Стоян Иванов Стоянов, Валентин Стаматов 

Иванов и Пламен Костадинов Димов,  

заседава  при следния  

ДНЕВЕН РЕД: 

 

       1.   Изготвяне и приемане на Дневен ред за провеждане на Общо събрание на Сдружение с 

нестопанска цел „Местна инициативна група-Айтос“; 

       2.  Определяне на дата, място и час за провеждане на Общо събрание на Сдружение с 

нестопанска цел „Местна инициативна група-Айтос”; 

 

I. По точка Първа от дневният ред,  Стоян Стоянов обясни, че следва да се вземе 

решение, дали Сдружението да кандидатства за за вътрешнотериториално и транснационално 

сътрудничество по процедура № BGRDNP001-19.607 по подмярка 19.3 „Подготовка и 

изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено 

от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. и 

даване на съгласие за реализиране на проекта;, което налага свикването на Общо събрание. 

Той разясни, че в изпълнение на изискванията на Чл. 28. (1) от Устава на Сдружение с 

нестопанска цел „Местна инициативна група-Айтос” - Общото събрание се свиква от 

Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на 
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Сдружението. В случая предложението е Общото събрание да се свика от Управителния съвет 

на СНЦ „МИГ-Айтос“ по негова инициатива и при следния   

Дневен ред: 

1. Вземане на решение за кандидатстване с проектно предложение за вътрешнотериториално 

и транснационално сътрудничество по процедура № BGRDNP001-19.607 по подмярка 19.3 

„Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ 

от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските 

райони 2014 - 2020 г. и даване на съгласие за реализиране на проекта; 

2. Разни. 

 

Тъй като нямаше други предложения се премина към гласуване.След проведеното явно 

гласуване, Управителният съвет със 5 гласа „ЗА” и без „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪЕЖАЛ СЕ”, взе 

следното  

                                                          РЕШЕНИЕ: 

Общото събрание на СНЦ „МИГ-Айтос“ да се проведе при следния 

Дневен ред: 

1. Вземане на решение за кандидатстване с проектно предложение за 

вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по процедура № BGRDNP001-19.607 

по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни 

инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за 

развитие на селските райони 2014 - 2020 г. и даване на съгласие за реализиране на проекта; 

2. Разни. 

 

II. По точка Втора от Дневния ред, Валентин Иванов, предложи Общото събрание на 

СНЦ „МИГ-Айтос“ да се проведе от 10:00 часа на 27.08.2022г. в конферентната зала на 

Сдружението, намираща се в съседство на офиса на МИГ на ул. „Васил Левски“ №2, ет. 2, гр. 

Айтос, като за целта се изпълнят изискванията съгласно Чл. 28. (3), от Устава на Сдружение с 

нестопанска цел „Местна инициативна група-Айтос” - поканата за свикване на ОС да се 

публикува в местен или регионален вестник и да се постави на мястото за обявления в сградата, 
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в която се намира управлението на Сдружението най-малко 14 календарни преди насрочения 

ден.  

След проведеното явно гласуване, Управителният съвет със 5 гласа „ЗА” и без „ПРОТИВ” 

и „ВЪЗДЪЕЖАЛ СЕ”, взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

Общото събрание на СНЦ „МИГ-Айтос“ да се проведе от 10:00 часа на 27.08.2022г. в 

конферентната зала на Сдружението, намираща се в съседство на офиса на МИГ на ул. „Васил 

Левски“ №2, ет. 2, гр. Айтос, като за целта се изпълнят изискванията съгласно Чл. 28. (3), от 

Устава на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група-Айтос“ - поканата за 

свикване на ОС да се публикува в местен или регионален вестник и да се постави на мястото за 

обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението най-малко 14 календарни 

преди насрочения ден. 

            Предвид изчерпване на дневния ред на заседанието – същото бе закрито. 

            08.08.2022 год., гр.Айтос 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ: 

 

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

 

             (Десислава Стоянова)                                                    (Стоян Стоянов)                              

 

 

 

3………………П…………….                            4………………П…………………..             

     (Таня Иванчева Колева )                                              (Валентин Иванов)                                     

 

  

 

      5……………П………………   

                (Пламен Димов) 

 

 

 


