
 

 
 
 
 
 
 

 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ  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 

 

 

П Р О Т О К О Л № 49/15.07.2020г. 

От заседание на УС  

Днес, 15.07.2020 г. от 10.00 часа се проведе заседаниe на Управителния съвет 
СНЦ „МИГ Средец“ на основание  чл.37, ал.1 от Устава на Сдружението. 

В  заседанието взеха участие: инж. Димо Найденов-Председател на УС и членовете на 
УС: Атанас Зайков, Вълко Тодоров, Иван Жабов, Киро Тодоров и Петър Гайдов. 

В заседанието не взе участие г-н Валентин Бялков, поради служебен ангажимент. 

Заседанието е редовно, има необходимия кворум за вземане на решения. 

 
Заседанието протече при следния: 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1.Прекратяване на следващи действия – назначаване на КППП и оценка/ подбор на 
постъпили  проектни  предложения по  обявената в периода 12.06.-14.07.2020 г. 
процедура за подбор на проектни предложения, №BG06RDNP001- 19.409 „МИГ 
СРЕДЕЦ под мярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения„ от М 01-
„Трансфер на знания е действия за осведомяване“. 
 
По точка първа от Дневния ред, г-н Найденов,  запозна присъствващите, че в срока за 
прием с начална дата  от 12.06. 2020 г. и крайна дата 14.07.2020 г., 17.00 часа в ИСУН 
2020 по процедура за подбор на проектни предложения №BG06RDNP001- 19.409 „МИГ 
СРЕДЕЦ под мярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения„, от М 01-
„Трансфер на знания е действия за осведомяване“ няма постъпили проектни 



предложения. Следователно не може да се пристъпи към следващи действия, а именно-
сформиране  и назначаване на КППП , оценка/подбор на проектни предложения, което 
налага вземане на решение за прекратяване на  следващите действия по процедурата. 
 
Коментари по разглежданата точка от дневния ред не постъпиха. 

Управителният съвет единодушно с 6 гласа „за“ 
Въздържалисе –„0“ 
Против- „0“  

РЕШИ: 

 

 Управителният съвет прекратява следващи действия – сформиране и назначаване 
на КППП, оценка/ подбор на постъпили  проектни  предложения по  обявената в периода 
12.06.-14.07.2020 г. процедура за подбор на проектни предложения №BG06RDNP001- 
19.409 „МИГ СРЕДЕЦ под мярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на 

умения„, поради липса на подадени проектни предложения в ИСУН 2020. 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 

Председател УС:инж.Димо Найденов/п/         
 
Членове на УС: Атанас Зайков/п/                                                            
                               
                              Вълко Тодоров/п/                   
                               
                              Иван Жабов /п/                       
                                    
                              Киро Тодоров/п/                   

                              Петър Гайдов/п/                     

  

 


