
 

 
 

 
                      СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СРЕДЕЦ” 

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

 
 

ПРОТОКОЛ № 3 
от  

Заседание на Управителния съвет 
 
 

Днес 15.03.2021г., от 10:00 часа  се  проведе  заседание на Управителния съвет 
на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ”. 

Заседанието е свикано  на основание чл.37, ал.1 от Устав  на Сдружението във 
връзка с чл.46, ал.1от Наредба №22/2015 г.  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.   

В заседанието взеха участие: 
Председател УС : Димо Найденов  
Членове на УС:  Атанас Зайков, Вълко Вълков, Костадин Костадинов, Събинка 
Господинова  и Петър Гайдов. 
Не взеха участие: Иван Жабов,  Кмет на  Община Средец, представляващ Общината в 
„МИГ СРЕДЕЦ“,  поради подаден самоотвод  от 05.12.2018 г. 

Заседанието протече  при следния  
 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Утвърждаване  на  Обява за прием с остатъчен финансов ресурс след първия, втория 
и третия  прием, начална и крайна дата за прием, Условия за кандидатстване  и  
приложения към тях  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” – четвърти 
прием.  

 
По точката от дневния ред, Председателят на УС, Димо Найденов запозна членовете 
на УС с Обявата за прием  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” – четвърти прием с остатъчен 
финансов ресурс след  поведените първи , втори и трети  прием - 28 096,05 лв., нова 
начална дата 29.03.2021 г. и крайна дата 20.05.2021 г., 1700 ч. , коригирани  Условията 
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за кандидатстване и придружаващите документи към тях („Документи за попълване“ и 
„Документи за информация“). 
 
Председателят на УС, Димо Найденов предложи да се утвърди   обявата за прием с 
наличния финансов ресурс за приема в размер на - 28 096,05 лв., начална дата 
29.03.202021 г. , крайна дата за прием 20.05.2021 г., Условията за кандидатстване и 
приложенията към тях след извършените корекциии.  

 
Други предложения  не бяха отправени. 
 

Управителния съвет на  „МИГ Средец”, единодушно, с 6 гласа „За” взе  следното  

 
РЕШЕНИЕ: 

 

1. Управителният съвет утвърждава Обявата  за прием 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” – четвърти  прием от Стратегия за ВОМР на „МИГ 
СРЕДЕЦ“, ПРСР2014-2020 с финансов ресурс - 28 096,05 лв., начална дата 
29.03.2021 г., крайна дата 20.05.2021 г., 1700 ч, Условия за кандидатстване и  
приложенията към тях. 
 

 
 
15.03.2021 г.                                    Председател на УС: инж.Димо Найденов………….                          

гр. Средец                                       Членове:                     

              Атанас Зайков………/П/………………. 

                                                                            Вълко Вълков………./П/……………… 

                                                                            Костадин Костадинов…………/П/…… 

                                                                            Петър Гайдов……………/П/…………… 

                                                                            Събинка Господинова ………/П/………. 

 


