
 

 

 

 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ  ФОНДОВЕ 

 

 
 

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

 
ПРОТОКОЛ № 36 

от  

Заседание на Управителния съвет 

 

 

 Днес  13.12.2019 г., от 17: 30 часа  се  проведе  заседание на Управителния 

съвет на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ”, в заседателната зала на  офиса на „МИГ СРЕДЕЦ“,  гр. 

Средец, ул. „Лиляна Димитрова” 1, ет.2. 

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:  Атанас Зайков, Валентин Бялков, Вълко Вълков, Киро Тодоров и Петър 

Гайдов. 

 

От заседанието отсъства г-н Иван Жабов,  Кмет на  Община Средец, представляващ 

Община Средец в „МИГ СРЕДЕЦ“ ,  поради подаден самоотвод от 12.12.2019 г.  

 

Заседанието протече  при следния  

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Одобрение на обява  за прием на проектни предложения, Условия за 

кандидатстване, приложения към Условия за кандидатстване, Условия за 

изпълнение и документи към Условията за изпълнение по процедура чрез 

подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.353 „МИГ Средец -  

подмярка 7.5 ”Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура ” от Стратегия за ВОМР на „МИГ Средец“,  ПРСР 

2014-2020 г. 

 



Председателят на УС на МИГ   предложи за обсъждане на членовете на УС, 
разработената от служителите на „МИГ СРЕДЕЦ“  обява, насоки за кандидатстване  и 

приложенията към тях  по горе посочената процедура, съгласно приетия дневния  ред. 

Г-н Найденов уведоми членовете на Управителния съвет, че Обявата, Насоките за 

кандидатстване и приложенията към тях са  съгласувани с Управляващия орган на 

ПРСР.Същите бяха публикувани  на сайта на Местната инициативна група за 

обществено обсъждане.  

След кратко обсъждане членовете на УС на „МИГ Средец”, единодушно взеха 

следното  

 

РЕШЕНИЕ: 
 

1. Управителният съвет одобрява: Обява  за прием на проектни предложения, 

Условията за  кандидатстване, приложенията към Условията за кандидатстване, 

Условията за изпълнение и документите  към Условията за изпълнение по 

процедура № BG06RDNP001-19.353 „МИГ Средец -  подмярка 7.5 ”Инвестиции 

за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура”   от  Стратегия за ВОМР на „МИГ Средец“, ПРСР2014-2020 г. ; 

 

2. Управителния съвет възлага на Председателя – инж. Димо Иванов Найденов да  

предприеме необходимите действия за провеждане на процедура № 

BG06RDNP001-19.353 „МИГ Средец -  подмярка 7.5 ”Инвестиции за публично 

ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”. 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 

 

 

 

13.12.2019 г.                                 Председател на УС:    инж.Димо Найденов…………...                                       

гр. Средец                                    Членове на УС:                    Атанас Зайков…………....                                                         

                                       Валентин Бялков……….. 

                                                                                                        Вълко Вълков…………… 

                                                                                                        Киро Тодоров…………… 

                                                                                                        Петър Гайдов…………… 

 

 


