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СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДЕВНЯ – АКСАКОВО“ 

ПРОТОКОЛ 

 №6 

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

 

Днес 27.02.2023 г. (понеделник) от 16,00 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 26.02.2023 г. 

Заседанието е редовно свикано от инж. Атанас Стоилов – Зам. - Председател на УС на 
СНЦ “МИГ ДЕВНЯ – АКСАКОВО”. 

От петимата членове на Управителния съвет, на заседанието присъстваха:  

1. инж. Атанас Стоилов – зам. Председател на УС 

2. Даниел Йорданов – член на УС 

3. Елена Кетева – Няголова - член на УС.  

4. Велико Бербенков – член на УС 

Отсъства Свилен Шитов – Председател на УС. 

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

Инж. Стоилов подложи на гласуване  

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Разглеждане и одобряване на оценителен доклад на КППП по Процедура 
BG06RDNP001-19.307 МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“  
от втора оценителна сесия на процедурата, до Заместник – председателя на УС на СНЦ 
„МИГ Девня – Аксаково на УС на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ , Ръководителя на УО на 
ПРСР 2014-2020 и до Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ – РА. 

Вносител: Тодор Зафиров – Изпълнителен директор 

След проведеното гласуване бе установен следният резултат: 

Гласували:        „ЗА“: 4 

          „ПРОТИВ“: 0 
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     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 

Дневният ред на заседанието се приема с 4 /четири/ гласа. 

По т.1 от дневния ред: Разглеждане и одобряване на оценителен доклад на КППП по 

Процедура BG06RDNP001-19.307 МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 7.2. „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ от втора оценителна сесия на процедурата, до Заместник председателя 
на УС на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“, Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 и до 
Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ – РА. 

Управителният съвет разгледа и обсъди изготвения оценителен доклад на КППП по 
Процедура BG06RDNP001-19.307 МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 7.2. „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ .  

Членовете на УС взеха следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

1. На основание чл. 35, ал. 14 от Устава, на основание чл. 51, ал. 5 от Реда за оценка на 
проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“, одобрен 
от Заместник министъра на земеделието, храните и горите с доклад № 93-

1445/02.03.2018 г. и на основание на чл.44, ал.4 от Постановление № 161 на 

Министерския съвет от 2016 г. за определяне на правила за координация между 
управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните 
инициативни рибарски групи“, УС на СНЦ МИГ „Девня – Аксаково“ одобрява 
изготвения оценителен доклад на Комисията за подбор на проектни 
предложения по процедура BG06RDNP001-19.307 МИГ „Девня – Аксаково“ 
Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове  малка  по  мащаби  инфраструктура.  

2. В изпълнение на чл. 51, ал. 5 от Реда за оценка на проектни предложения към 
Стратегията за ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“, одобрен от заместник–министъра на 

земеделието, храните и горите с доклад № 93-1445/02.03.2018 г. и в изпълнение на чл. 
44, ал. 5 от ПМС №161/04.07.2016 г., Управителният съвет възлага на Заместник 
председателя да осигури изпращането чрез ИСУН 2020 на одобрения оценителен доклад 
на Комисията за подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-
19.307 МИГ „Девня – Аксаково“ „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове  малка по мащаби  инфраструктура“ до Ръководителя 
на УО на ПРСР 2014-2020 и на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ – РА. 

Гласували:        „ЗА“: 4 

        „ПРОТИВ“: 0 

    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 
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По т. 1 от дневният ред предложението се приема с 4 /четири/ гласа. 

Поради изчерпване на дневния ред инж. Стоилов закри заседанието. 

 

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

 

1. инж. Атанас Стоилов     /п/ 2. Даниел Йорданов      /п/ 

 

    

3. Елена Кетева – Няголова /п/ 

     

4. Велико Бербенков /п/ 

 

    

 

     

 

 

Протоколчик: 

Женя Георгиева /п/ 

Приложение: 

1. Материали към Дневния ред на заседанието на УС. 
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