
 

 

 

 
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 № 11 
от  

Заседание на Управителния съвет 
 

Днес  22.07.2022 г., от 10:00 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. 44, ал.4 на ПМС 161/2016 год.  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 год.   

На заседанието присъстват: 
Димо Найденов – Председател УС 
Членове:  Вълко Тодоров, Костадин Костадинов, Петър Гайдов, Станко Николов и 
Събинка Господинова . 
 
Отсъства г-н Иван Жабов,  Кмет на  Община Средец и представляващ Община Средец  
в „МИГ СРЕДЕЦ“,  поради подаден самоотвод от  08.03.2022 г. 

 
Заседанието протече  при следния  
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Одобрение на Доклада  на Комисията за подбор на проектни 
предложени(назначена със Заповед №64/14.06.2022 г. на Председателя на УС)  
по процедура № BG06RDNP001-19.584 „МИГ Средец -  подмярка 7.2 
”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 
малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги  и обновяване на 
селата в селските райони” към Стратегия за ВОМР на „МИГ Средец“, ПРСР 
2014-2020 г.  от  дата 21.07.2022 г.  

 



По точка първа от дневния ред, Председателят на УС, Димо Найденов запозна  
присъстващите  членове на УС с представения от КППП   Доклад  за подбор на 
проектни  предложения от 21.07.2022 г. по процедура №BG06RDNP001-19.584 „МИГ 
Средец -  подмярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 
на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги  и 
обновяване на селата в селските райони” 
 

Въз основа на представената информация, с 6 гласа „За“, Управителния съвет взе 
следното: 

 
РЕШЕНИЕ: 

 
Управителния съвет  одобрява:  
 

1. Доклада на Комисията за подбор на проектни предложения(назначена със 
Заповед №64/14.06.2022 г. на Председателя на УС)  по процедура №  
BG06RDNP001-19.584 „МИГ Средец -  подмярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги  и обновяване на селата в селските 
райони”  от  дата 21.07.2022 г. 

2. Списъците по  чл.44, ал.3 от ПМС 161/2016 год. 
3. Общия размер на  безвъзмездната финансова помощ по процедурата(оценителна 

сесия № BG06RDNP001-19.584-S1, възлизащ на 364 617,43 лева. 
    
 
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 
 
 
 

Председател УС  
 
Димо Найденов………………..            
 
Членове на УС:        
                        
Вълко Тодоров ……………….. 

Петър Гайдов…………………..                                       

Станко Николов ……………….                  

Костадин  Костадинов…………                                      

Събинка Господинова ………….         


