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ПРОТОКОЛ 

от редовно заседание на Колективния върховен орган /Общо събрание/  

на СНЦ „Местна инициативна група – Айтос”  

проведено на 27.07.2022 г. 

Днес, 27.07.2022 г. в гр. Айтос, в конферентната зала на СНЦ „МИГ-Айтос“, 
находяща се в съседство на офиса на Сдружението  на ул. „Васил Левски“ №2, ет. 2, гр. 

Айтос, се проведе общо събрание на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна 

група - Айтос” гр.Айтос.  

Съгласно Устава на СНЦ, Обявата бе поставената пред офиса на сдружението на 

11.07.2022 г. и публикувана на 12.07.2022г., в печатен ежедневник /в-к „Народен 

приятел“ - приложение към в-к „Черноморски фар“/. Събранието бе насрочено с 

начален час от 17.00 часа на 27.07.2022 г. При извършената  проверка в указания 
начален час бе установено, че на събранието от общо 37 редовни члена, присъстват 13 

редовни члена.  По тази причина, на основание чл. 30 от Устава на сдружението, 

събранието бе отложено с един час при същия дневен ред и място.  

В 18:10 при проверка на кворума, се установи, че освен първоначално явилите 

се 13 члена на общото събрание, други не се включиха и събранието, бе проведено при 

кворум от 13 членове. Присъстваха също така и членовете на екипа на МИГ-Айтос: 
Марияна Саваклиева – изп.директор, Румен Димитров, експерт по прилагане на 

стратегията за Водено от общностите местно развитие, Дeян Господинов, експерт 

„Административни дейности”. 

С оглед това обстоятелство Общото събрание бе открито в 18.15 часа от Стоян 

Стоянов - Председател на Управителния съвет на СНЦ. Той поздрави присъстващите и 

отбеляза, че първоначално събранието следва да избере свое ръководство. 

Стоян Стоянов предложи на присъстващите членове на сдружението за 

Секретар на събранието да бъде избран  Валентин Иванов - Член на УС на Сдружението.. 

Таня Колева предложи, Председателстващ на събранието, да бъде Стоян 

Стоянов - Председател на Управителния съвет на СНЦ, а преброители –Деян Господинов 

и  Румен Димитров, членове на екипа на „МИГ-Айтос“. 

Други предложения не бяха направени. 



 
 

 

След проведено явно гласуване Общото събрание на СНЦ МИГ Айтос с пълно 
единодушие избра за Председателстващ на събранието Стоян Стоянов, за Секретар на 

събранието Валентин Иванов, а преброители – Деян Господинов и Румен Димитров, 

членове на екипа на „МИГ-Айтос“. 

Стоян Стоянов, в качеството си на Председателстващ на събранието предложи 

същото да протече съгласно предварително обявения в публикуваната в печатен 

ежедневник обява дневен ред: 

1. Вземане на решение за кандидатстване с проектно предложение за 

подготвителни дейности по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 

„Помощ за подготвителни дейности“ 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. 

 

Други предложения за допълнителни точки към Дневния ред не бяха 

направени. 

Поради тази причина водещият подложи на гласуване така направеното 

предложение за Дневен ред на събранието. 

След проведеното явно гласуване, се установиха следните резултати: 

Гласували „ЗА” – 13 бр. Членове на СНЦ; 

Гласували „ПРОТИВ” – 0 бр. Членове на СНЦ;  

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 бр. Членове на СНЦ; 

Предложението бе прието от събранието с пълно единодушие и общото 

събрание започна работа по дневния ред. 

По т.1 от Дневния ред Вземане на решение за кандидатстване с проектно 

предложение за подготвителни дейности по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 

19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ 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, докладва Стоян Стоянов. Той представи проекта за решение, след 

което даде думата на Марияна Саваклиева – изпълнителен директор на Сдружението. 

Г-жа Саваклиева изложи подробна информация относно кандидатстването и 

предложи на Общото събрание да подкрепи предложният проект за решение. 

Председателстващият даде думата за изказвания и предложения 

Поради липса на  желаещи да направят изказвания, предложения и да зададат 

въпроси, Председателстващият на ОС предложи на събранието да гласува приемането 

на следното решение  

1. Дава съгласие СНЦ "Местна Инициативна група – АЙТОС" да кандидатства с проектно 

предложение за подготвителни дейности по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 



 
 

 

„Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

2.  Дава съгласие СНЦ "Местна Инициативна група – АЙТОС" да реализира проект за 

подготвителни дейности по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за 

подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за 

развитие на селските райони 2014-2020 г. 

3. Дава съгласие СНЦ "Местна Инициативна група – АЙТОС" да ползва офиса си и другите, 

предоставени му за ползване помещения в сграда с административен адрес: гр. Айтос, ул. „Васил 

Левски“ №2, за целия период на изпълнение на дейностите по проект за подготвителни дейности по 

процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 

19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

4. Възлага на Председателя на УС на СНЦ "Местна Инициативна група – АЙТОС" да 

подготви и представи необходимите документи за кандидатстване с проектно предложение за 

подготвителни дейности по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за 

подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за 

развитие на селските райони 2014-2020 г. и предприеме всичко необходимо за изпълнение на 

настоящото решение. 

Водещият подложи на гласуване така направеното предложение . 

След проведеното явно гласуване се установиха следните резултати: 

Гласували „ЗА” – 13 бр. Членове на СНЦ; 

Гласували „ПРОТИВ” – 0 бр. Членове на СНЦ;  

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 бр. Членове на СНЦ; 

 

Решение по т.1 от Дневния ред: 

Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – 

Айтос“ 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие СНЦ "Местна Инициативна група – АЙТОС" да кандидатства с проектно 

предложение за подготвителни дейности по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 

„Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

2.  Дава съгласие СНЦ "Местна Инициативна група – АЙТОС" да реализира проект за 

подготвителни дейности по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за 

подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за 

развитие на селските райони 2014-2020 г. 

3. Дава съгласие СНЦ "Местна Инициативна група – АЙТОС" да ползва офиса си и другите, 

предоставени му за ползване помещения в сграда с административен адрес: гр. Айтос, ул. „Васил 

Левски“ №2, за целия период на изпълнение на дейностите по проект за подготвителни дейности по 



 
 

 

процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 

19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

4. Възлага на Председателя на УС на СНЦ "Местна Инициативна група – АЙТОС" да 

подготви и представи необходимите документи за кандидатстване с проектно предложение за 

подготвителни дейности по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за 

подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за 

развитие на селските райони 2014-2020 г. и предприеме всичко необходимо за изпълнение на 

настоящото решение. 

 

По т.2 от Дневния ред -Разни 

Поради липса на въпроси , мнения и предложения по т. 2 от Дневния ред и 

поради изчерпването му – Председателстващия на събранието обяви неговото 

закриване.      

1. Присъствения списък от събранието със собственоръчно изписани имена и 

подписи на присъствалите на Общото събрание, проведено на 27.07.2022 г., членове на  

Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група-Айтос”. 

2. Докладна записка от Мариана Саваклиева – изп. директор на Сдружението 

 

Гр.Айтос, 27.07.2022 г. 

       

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ  НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:   ………П…………… 

 

 

СЕКРЕТАР: ………П…………… 

 

 

ПРЕБРОИТЕЛ:………П…………                      ПРЕБРОИТЕЛ:………П………… 

 

 


