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П Р О Т О К О Л № 41 

От заседание на УС 

Днес,  31.03.2020  г . от 10:00 часа се проведе заседания на Управителния съвет 

СНЦ „МИГ Средец“  

На заседанието присъстваха  следните членове на УС: 

Инж. Димо Найденов,  Атанас Зайков, Валентин Бялков, Вълко Тодоров, Петър Гайдов 

и Киро Дойков. 

В заседанието на УС не  взе участие Иван Жабов ,който подаде самоотвод от  

05.12.2018 г., с цел избягване конфликт на интереси, поради това, че е кандидат с 

проектно предложение по  Процедура № BG06RDNP001-19.197  „МИГ Средец -  

подмярка 7.6 ”Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване 

на културното и природното наследство на селата”  

 

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

 

 

Заседанието протече при следния: 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Прекратяване на следващи действия – оценка на постъпили проекти по 

обявената в периода 29.01.2020 – 30.03.2020 г. процедура за подбор на проектни 

предложения с код в ИСУН 2020 №BG06RDNP001-19.197  „МИГ Средец -  

подмярка 7.6 ”Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и 

възстановяване на културното и природното наследство на селата” – втори 

прием  

 

По точка  1. от Дневния ред - Председателя на УС запозна присъстващите, че до  

крайния срок - 17:00 ч. на 30.03.2020 г. в ИСУН 2020 по процедура за подбор на 

проектни предложения №BG06RDNP001-19.197  „МИГ Средец -  подмярка 7.6 

”Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и 

природното наследство на селата” – втори прием  с период на прием  -  29.01.2020 – 

30.03.2020 г. няма  постъпили проектни предложение и следователно не може да се 

пристъпи  към следващи действия , а именно – сформиране на КППП и подбор/оценка 

на проектни предложения , което налага вземане на решения за прекратяване на 

следващите действия по процедурата .  



Председателя сподели, че причината за неподаването на проекти е създалата се 

обстановка в страната и обявеното на извънредно положение. При контактите  с 

бенефициентите екипа знае за подготовката за подаване по процедурата  на три 

проектни предложения. 

Членовете на УС обсъдиха отваряне на следващия прием да е след отмяната на 

извънредното положение в страната. 

 

Други коментари не бяха отправени.  

 

Членовете на УС преминаха към гласуване и единодушно, с 6 гласа «За» 

 

 

РЕШИ: 

 

1. Управителния съвет прекратява следващи действия – оценка на постъпили 

проекти  по обявената в периода 29.01.2020 – 30.03.2020 г. процедура за подбор 

на проектни предложения с код в ИСУН 2020  № BG06RDNP001-19.197  „МИГ 

Средец -  подмярка 7.6 ”Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и 

възстановяване на културното и природното наследство на селата” – втори 

прием, поради липсата на подадени проекти в ИСУН 2020.  

2.  Обявяване на следващ – трети прием по процедурата да е веднага след 

приключване на извънредното положение в страната. 

  

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито: 

 

 

 

 

Председател УС  

 

Димо Найденов…………..            

 

Членове на УС:        

 

Атанас Зайков……………..                  

Валентин Бялков………….                                

Вълко Тодоров…………….                                                

Киро Тодоров……………...                                                

Петър Гайдов……………… 

 

            

 


