
 

 

 

 

 

 

                      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 № 30/16.09.2019 г. 

От заседание на УС 

Днес, 16.09.2019 г. от 10.00 часа се проведе заседания на Управителния съвет 

СНЦ „МИГ Средец“ в заседателната зала на офиса на МИГ-гр. Средец, , ул. „Лиляна 

Димитрова“ №1, ет.2. 

На заседанието присъстваха  членовете на УС, редовно поканени: 

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 втори прием на проектни предложения, Насоки за 

кандидатстване и  приложения към тях по процедура №BG06RDNP001-19.188„МИГ 

СРЕДЕЦ -подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от  Мярка 6. 

„Развитие на стопанства и предприятия“, с корекции в съответствие на 

Допълнително споразумение № РД 50-192/08.08.2019 г. към Споразумение за 

изпълнение на  СВОМР № РД50-192/29.11.2016  г. 

Присъствието   е отразено  в присъствен лист, неразделна част от настоящия  протокол. 

 

 По точка първа от дневния ред , г-н Найденов,  председател на УС запозна членовете 
на УС, че е подписано тристранно Допълнително споразумение № РД 50-192/08.08.2019 
г. към Споразумение за изпълнение на  СВОМР № РД50-192/29.11.2016  г.,касаещо  



мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, а именно създава се  

изречение „Интензитетът на подпомагане  на проект за развитие на туризъм 

(изграждане и обновяване на туристически  обекти и развитие на туристически 

услуги)не може да  надвишава 5 на сто от общите допустими разходи“.  Подписването 

на  Допълнително споразумение № РД 50-192/08.08.2019 г., наложи корекция на 

документи по процедура  №BG06RDNP001-19.188„МИГ СРЕДЕЦ -подмярка 6.4 

Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от  Мярка 6. „Развитие на стопанства 

и предприятия“, по която е проведен първи  прием. Наличен е финансов ресурс след 

първия прием в размер на 68 646.11 лева. 

 

Членовете  на УС се запознаха с Обявата за втори прием и корекциите в ; 

Условията за кандидатстване; 

Документите за попълване; 

Документите за информация. 

       След кратко обсъждане членовете на УС на „МИГ Средец”, единодушно с  7 гласа 

„за“ взеха следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Управителният съвет утвърждава Обява за втори  прием на проектни 

предложения, Насоките за кандидатстване и  приложенията към тях, с 

извършените корекции по процедура №BG06RDNP001-19.188„МИГ СРЕДЕЦ -

подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от  Мярка 6. 

„Развитие на стопанства и предприятия“, от Стратегия за ВОМР на „МИГ 

СРЕДЕЦ“, ПРСР в: 

Условията за кандидатстване; 

Документите за попълване; 

Документите за информация. 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 

 

  

Председател УС: 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/ 

  


