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СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДЕВНЯ – АКСАКОВО“ 

 

ПРОТОКОЛ №18 
 

от заседание на Управителния съвет на СНЦ “МИГ ДЕВНЯ – АКСАКОВО” 

 

Днес 20.11.2022 г. (неделя) от 10,00 часа в сградата на Община Аксаково на адрес:    гр. 
Аксаково, ул. „Георги Петлешев“ № 58 б, етаж 7, стая №8 се проведе заседание на 
Управителния съвет на СНЦ “МИГ Девня – Аксаково”, със седалище и адрес на 
управление: гр. Аксаково, ул. „Георги Петлешев“ № 58б. 

В поканата за насроченото заседание е вписан дневен ред и са приложени материали, 
които са предоставени на членовете на УС на 19.11.2022 г. 

Заседанието е редовно свикано от г-н Свилен Шитов – Председател на УС на СНЦ “МИГ 
ДЕВНЯ – АКСАКОВО”. 

От петимата членове на Управителния съвет, на заседанието присъстваха:  

1. Свилен Шитов – Председател на УС 

2. Инж. Атанас Стоилов – Зам. председател на УС 

3. Даниел Йорданов – член на УС 

4. Елена Кетева – Няголова – член на УС. 

5. Велико Бербенков – член на УС 

Има кворум. Заседанието е редовно свикано и може да взема решения. 

Заседанието откри Свилен Шитов – Председател на УС, който предложи то да протече 
при следния  

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Вземане на решение за удължаване на втори краен срок за подаване на проектни 
предложения по процедура BG06RDNP001-19.307 МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 7.2. 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 
по мащаби инфраструктура“, включена в Стратегията за ВОМР на територията на МИГ  
„Девня – Аксаково”. 

Вносител: Тодор Зафиров – Изпълнителен директор 

След проведеното гласуване бе установен следният резултат: 

Гласували:        „ЗА“: 5 

         „ПРОТИВ“: 0 

    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 
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Дневният ред на заседанието се приема с 5 /пет/ гласа. 

По т.1 от дневния ред: Вземане на решение за удължаване на втори краен срок за 

подаване на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.307 МИГ „Девня – 

Аксаково“ – Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. 

Г-н Зафиров мотивира предложението си за удължаване на срока за подаване на 

проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.307 МИГ „Девня – Аксаково“ – 

Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ с аргумента, че след стартиране на втори 

краен срок, няма постъпили проекти, като представи справка за постъпилите проектни 

предложения в ИСУН 2020 към дата 19.11.2022 г., 10:43 ч. Предвид тези обстоятелства, 

и на основание възможностите за удължаване на срока за прием на проектни 

предложения описани в Закона за управление на средствата от европейските фондове 

при споделено управление, ПМС 162/05.07.2016г. и Наредба №22/14.12.2015г., г-н 

Зафиров предложи срокът за подаване на проектни предложения по процедура 

BG06RDNP001-19.307 МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

да бъде удължен с четиридесет и два календарни дни – до 02.01.2023 г. включително. 

След обсъждане, членовете на УС взеха следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

1. На основание чл. 26, ал. 7, т.3 от ЗУСЕФСУ, чл. 11, ал. 5, т. 2 от ПМС 162/05.07.2016г., 

чл. 46а, ал.6, т.3 от Наредба №22/14.12.2015г. и чл.35, ал.14 от Устава, Управителният 

съвет удължава втори краен срок за подаване на проектни предложения по процедура 

BG06RDNP001-19.307 МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ с четиридесет и два календарни дни, до 17.00 часа на 

02.01.2023 г. 

2. Управителният съвет възлага на Изпълнителния директор да предприеме 

необходимите действия за информиране на УО на Програма за развитие на селските 

райони 2014-2020 за взетото решение. 

 Гласували:        „ЗА“: 5 

                            „ПРОТИВ“: 0 

 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 

 По т. 1 от дневният ред предложението се приема с 5 /пет/ гласа. 
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Няма постъпили предложения за разглеждане на други въпроси. 

 

Присъствали членове на Управителен съвет на СНЦ „ МИГ Девня – Аксаково“: 

 

 

 

1. Свилен Шитов 

          /п/ 

2. инж. Атанас Стоилов      

           /п/ 

   3. Даниел Йорданов       

          /п/ 

   4. Елена Кетева-Няголова 

          /п/ 

   5. Велико Бербенков 

          /п/ 

 

 

     

 

 

Протоколчик: 

Женя Георгиева          /п/ 

 

Приложение: 

1. Материали към Дневния ред на заседанието на УС. 
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