
 

 

 

 

 
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  

 
 

 
                      СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СРЕДЕЦ” 

                   8300 Средец, област Бургас ул. „Лиляна Димитрова”1, ет.2, e-mail: lider_sredets@abv.bg 
 

ПРОТОКОЛ № 13 
от  

Заседание на Управителния съвет 
 

 
 Днес  19.09.2022 г., от 10:00 часа  се  проведе  заседание на Управителния 

съвет на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ“ 

Заседанието е свикано на основание чл. 37, ал.1 от Устава на Сдружението във 
връзка с чл. 42, ал.3 от ПМС161/04.07.2016 г. , чл.46, ал.1от Наредба 22/2015 г.  и   
изпълнение на Минималните изисквания  към реда за оценка на проектни   
предложения към Стратегията за ВОМР по чл. 41, ал.2 от ПМС161/04.07.2016 г.   

На заседанието присъстват: 
Димо Найденов – Председател УС 
Членове:  Вълко Вълков, Костадин Кирязов, Петър Гайдов, Станко Николов, Събинка 
Господинова. 
 
От заседанието отсъства  г-н Иван Жабов,  Кмет на  Община Средец, представляващ 
Община Средец в „МИГ СРЕДЕЦ“ ,  поради подаден самоотвод от 08.03.2022 г.  

 
Заседанието протече  при следния  
 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Утвърждаване  на  Обява за прием с остатъчен финансов ресурс след първия прием, 
начална и крайна дата за прием, Условия за кандидатстване  и  приложения към тях  
по процедура №  BG06RDNP001-19.584 „МИГ Средец -  подмярка 7.2 ”Инвестиции 
в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги  и обновяване на селата в 
селските райони”– втори  прием.  

 

По точката от дневния ред, Председателят на УС, Димо Найденов запозна членовете 
на УС с Обявата за прием  по процедура №  BG06RDNP001-19.584 „МИГ Средец - 
подмярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги  и обновяване 
на селата в селските райони”– втори  прием. с остатъчен финансов ресурс след  

 



поведените първи 272 420,86 лв., нова начална дата 10.10.2022 г. и крайна дата 
19.12.2022 г., 1700 ч. , коригирани  Условията за кандидатстване и придружаващите 
документи към тях . 
 
Председателят на УС, Димо Найденов предложи да се утвърди   обявата за прием с 
наличния финансов ресурс за приема в размер на - 272 420,86 лв., начална дата 
10.10.202022 г. , крайна дата за прием 19.12.2022 г., Условията за кандидатстване и 
приложенията към тях след извършените корекции.  

 
Други предложения  не бяха отправени. 
 

Управителния съвет на  „МИГ Средец”, единодушно, с 6 гласа „За” взе  следното  

 
РЕШЕНИЕ: 

 

1. Управителният съвет утвърждава Обявата  за прием по процедура № 
BG06RDNP001-19.584 „МИГ Средец -  подмярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги  и обновяване на селата в селските 
райони”– втори  прием от Стратегия за ВОМР на „МИГ СРЕДЕЦ“, ПРСР2014-
2020 с финансов ресурс - 272 420,86 лв., начална дата 10.10.2022 г., крайна дата 
19.12.2022 г., 1700 ч, Условия за кандидатстване и  приложенията към тях. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
19.10.2022 г.                                 Председател на УС:    инж.Димо Найденов…………...                                        

гр. Средец                                    Членове на УС:           Вълко Вълков …………..........                                                          

                               Костадин Костадинов……….. 

                                                                                             Петър Гайдов………………… 

                                                                                             Станко Николов …………….. 

                                                                                             Събинка Господинова……… 

 

 


