
Процедура BG06RDNP001-19.308 МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 
7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване 

и подобряване на културното и природното наследство на селата“. 

По протокол №14 от 31.07.2019 г. 

Р Е Ш Е Н И Е : 

На основание чл.35, ал.14 от Устава, чл.26, ал.1 от Закона за Управление на 
средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и във връзка с 
чл.42, ал.1 от Постановление № 161 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне 
на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за 
периода 2014-2020 г., Управителният съвет на СНЦ МИГ „Девня – Аксаково“, 
одобрява документите определящи условията за кандидатстване и условията за 
изпълнение на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020, в изпълнение на 
подхода Водено от общностите местно развитие по мярка 7.6. „Проучвания и 
инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на 
културното и природното наследство на селата“, включена в Стратегията за 
ВОМР на територията на МИГ „Девня – Аксаково”. 

 Гласували:    „ЗА“: 4 

    „ПРОТИВ“: 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 

По т. 3 от дневният ред предложението се приема с 4 /четири / гласа. 

 

По протокол №16 от 13.08.2019 г. 

Р Е Ш Е Н И Е : 

1. На основание чл.35, ал.14 от Устава на СНЦ МИГ „Девня – Аксаково, в изпълнение 
на задълженията си по реда на чл. 42, ал. 3 от Постановление № 161 на 
Министерския съвет от 2016 г. за определяне на детайлни правила за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани 
от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. 
и чл. 46, ал. 1 от Наредба 22 от 14.12.2015г., Управителният съвет утвърждава 
документите по чл.26, ал.1 от ЗУСЕСИФ по процедура BG06RDNP001-19.308 МИГ 
„Девня – Аксаково“ – Мярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с 
поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното 
наследство на селата“, в т.ч. специфичните критерии, предвидени от МИГ в 
одобрената Стратегия за ВОМР, в съответствие с указанията на УО. 



2. Управителният съвет възлага на Председателя да предприеме необходимите 
действия за стартиране процедурата за прием на проектни предложения 
BG06RDNP001-19.308 МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 7.6. „Проучвания и 
инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на 
културното и природното наследство на селата“. 

Поради изчерпване на дневния ред г-н Шитов закри заседанието. 

Гласували:        „ЗА“: 4 

         „ПРОТИВ“: 0 

    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 

Предложението по т.4 се приема с 4 /четири/ гласа. 

 

По протокол №18 от 27.08.2019 г. 

Р Е Ш Е Н И Е : 

1. На основание чл.35, ал.14 от Устава на СНЦ МИГ „Девня – Аксаково и в 
изпълнение на задълженията си по реда на чл. 42, ал. 3 от Постановление № 161 
на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на детайлни правила за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от 
Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г., 
Управителният съвет утвърждава документите по чл.26, ал.1 от ЗУСЕСИФ по мярка 
7.6. „Проучване и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и 
подобряване на културното и природно наследство на селата“ от Стратегията за 
Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“, в т.ч. 
специфичните критерии, предвидени от МИГ в одобрената Стратегия за ВОМР, в 
съответствие с указанията на Министерство на финансите. 

2. Управителният съвет възлага на Председателя на УС да предприеме 
необходимите действия за стартиране процедурата за прием на проектни 
предложения по мярка 7.6. „Проучване и инвестиции, свързани с поддържане, 
възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от 
Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Девня – 
Аксаково“. 

Гласували:         „ЗА“: 5 

„ПРОТИВ“: 0 

     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 

По т. 1 от дневният ред предложението се приема с 5 /пет/ гласа. 


