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

 

 

П Р О Т О К О Л № 38 

От заседание на УС 

Днес, 15.01.2020  г . от 9.30 часа се проведе заседаниe на Управителния съвет 

СНЦ „МИГ Средец“ в заседателната зала на офиса на МИГ-гр. Средец,  ул. „Лиляна 

Димитрова“ №1, ет.2. 

На заседанието присъстваха  членовете на УС, редовно поканени: 

Инж. Димо Найденов- Председател на УС 

Членовете на УС: Иван Жабов,  Валентин Бялков, Вълко Тодоров, Киро Тодоров и 

Петър Гайдов. 

Отсъства  Атанас Зайков по уважителни причини. 

На заседанието  присъства  без право на глас Русанка Лапова – Изп. директор на МИГ/ 

Председател на КППП. 

 

Заседанието протече  при следния: 

 

Дневен ред: 

 

1. Одобрение на Оценителен доклад  от Комисията за подбор на проектни предложения, 

назначена със Заповед № 43/28.11.2019 г. на Председателя на УС по  процедура  № 

BG06RDNP001-19.178 МИГ СРЕДЕЦ под мярка 4.2. „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, от Мярка 4.“Инвестиции в 

материални активи“- втори прием към Стратегията за ВОМР на „МИГ Средец“, 

ПРСР 2014-2020 г. от 10.01.2020 г. 

С шест  гласа „За“, Против „0“, Въздържали се „ 0“  Управителния съвет  прие Дневния 

ред. 
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По точка  1. от Дневния ред-   

1. Одобрение на Оценителен доклад  от Комисията за подбор на проектни 

предложения, назначена със Заповед № 43/28.11.2019 г. на Председателя на УС по  

процедура № BG06RDNP001-19.178 „МИГ СРЕДЕЦ под мярка 4.2. „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, от Мярка 4.“Инвестиции в 

материални активи“  към Стратегията за ВОМР на „МИГ Средец“- втори прием, ПРСР 

2014-2020 г. от 09.05.2019 г.- докладва  Р.Лапова – Председател на КППП. 

 

КППП по процедура № BG06RDNP001-19.178 „МИГ СРЕДЕЦ под мярка 4.2. 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“- втори прием за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ приключи своята работа на 10.01.2020 

г. 

Изготвен е Оценителен доклад, съгласно разпоредбите на Минималните изисквания 

към реда за оценка на проектни предложения към Стратегията за ВОМР по чл. 41, ал. 2 

от ПМС 161/2016г. 

Оценителният доклад по процедурата е предоставен на членовете на УС предварително 

с оглед  запознаване с неговото съдържание ведно със следните приложения: 

1.Протокол от извършена оценка на етап  АСД; 

2.Протокол от извършена ТФО. 

3. Списъците  по чл.44, ал.3 от ПМС 161/2016 г.: 

 

 

Въз основа на представената  информация с 6/шест/ гласа „За“ , „Против“ -0, 

„Въздържали се“- 0  Управителния съвет взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

Управителния съвет одобрява: 

1. Оценителен доклад  от Комисията за подбор на проектни предложения, назначена 

със Заповед № 23/27.03.2019 г. на Председателя на УС по  процедура № 

BG06RDNP001-19.178 „МИГ СРЕДЕЦ под мярка 4.2. „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, от Мярка 4.“Инвестиции в 

материални активи“ – втори прием към Стратегията за ВОМР на „МИГ Средец“, ПРСР 

2014-2020 г. от 10.01.2020 г.  

2. Списъците  по чл.44, ал.3 от ПМС 161/2016 г.,  включени в Оценителния доклад: 

 

Списък № 1 
На предложените за финансиране проектни предложения и размера на безвъзмездната 

финансова помощ, която да бъде предоставена; 

 

Списък № 2 

На резервните проектни предложения, които успешно са преминали оценяването, но за 

които не достига финансирани подредени по реда на тяхното класиране –няма: 

 

Списък №3 

На предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето 

им-няма: 

Списък №4 
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 Оттеглени  по време  на оценката проектни предложения-няма:  

3. Общата безвъзмездна финансова помощ, предоставена по процедурата, която възлиза 

на 32 590 лв./тридесет и две хиляди петстотин и деветдесет лева/. 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 

 Председател УС/п/:Димо Найденов…………….  

 

 Членове на УС/п/:  Иван Жабов………………... 

                               

                                                               Валентин Бялков……………  

 

                                           Вълко Тодоров…………….. 

                                                              

                                                               Киро Тодоров …………….. 

 

                                                               Петър Гайдов……………….                

 


