
 

 

 

 

 

 

                      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 № 45/19.05.2020 г. 

 

От заседание на УС 

Днес, 19.05.2020 г. от 9.00 часа се проведе заседаниe на Управителния съвет СНЦ 

„МИГ Средец“ на основание  чл.38, ал.3 от Устава на Сдружението. 

Заседанието  е свикано на основание чл.37, ал.1 от Устава на Сдружението, във 

връзка  с чл.46, ал. 1 от Наредба № 22/2015 г.   

В  заседанието взеха участие  членовете на УС:инж. Димо Найденов, Иван Жабов, 

Атанас Зайков, Вълентин Бялков, Вълко Тодоров, Киро Дойков и Петър Гайдов. 

 

Заседанието протече при следния: 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1.Утвърждаване  на Обява за прием на проектни предложения, Условията за 

кандидатстване и приложенията към тях и Условията за изпълнение по процедура 

№BG06RDNP001- 19.409 „МИГ СРЕДЕЦ  подмярка 1.1 „Професионално обучение и 

придобиване на умения „ от    М 01 – „Трансфер на знания и действия за осведомяване“, 

след извършени корекции за отстраняване на допуснати неясноти и непълноти. 

 

  По точка първа от Дневния ред, г-н Найденов,  Председател на УС представи на 

членовете на УС писмо на УО във връзка с констатациите и указанията след 

извършената контролна проверка  на изготвените -Обява за прием на проектни 

предложения, Насоки за кандидатстване и  приложения към тях по процедура 

№BG06RDNP001- 19.409 „МИГ СРЕДЕЦ  подмярка 1.1 „Професионално обучение и 

придобиване на умения „ от    М 01 – „Трансфер на знания и действия за осведомяване“.  



Извършени са корекции в: 

•  Обявата за прием на проектни предложения; 

• Условията за кандидатстване и приложенията към УК; 

Документите за попълване към УК.; 

Документите за информация към УК; 

• Условията за изпълнение. 

Документите с извършените корекции бяха отразени в секция „Обществено обсъждане“ 

в ИСУН, с което се удължи срока на  общественото обсъждане до 18.05.2020 г. За 

периода на  общественото обсъждане не постъпиха коментари.  

Председателят на УС предложи, членовете на УС да утвърдят  горепосочените 

документи след извършената корекция. 

       Членовете на УС на „МИГ Средец”, единодушно със седем гласа „за“ взеха следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

Управителният съвет утвърждава: 

Обява за  прием на проектни предложения, Условията за кандидатстване и 

приложенията- документи за попълване, документи за информация и Условията за 

изпълнение с извършените корекции по процедура №BG06RDNP001-19.409 „МИГ 

СРЕДЕЦ, под мярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения от  Мярка 

М01- Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от Стратегия за ВОМР на „МИГ 

СРЕДЕЦ“, ПРСР  2014-2020 г.  

 

 

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

 

Членове на УС: 1.Атанас Зайков /п/                 ………………….  

 

                2.Валентин Бялков /п/             …………………. 

                             3.Вълко Тодоров /п/                …………………. 

                             4.Иван Жабов /п/                     . ………………… 

                             5.Киро Тодоров /п/                  ..………………… 

                             6.Петър Гайдов /п/                  ………………….. 

  

 


