
 

 

 

                                            

ЕВРОПЕЙСКИ  ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОН  

 

 

ПРОТОКОЛ № 32 /14.10.2019 г. 

От Заседание на УС 

 Днес 14.10.2019 г. от 10.00 часа се проведе заседание на УС 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. 46, ал.1 от 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 ПМС 161/04.07.2016 г. 

 

 На заседанието присъстват всички членове на УС: 

Инж. Димо Найденов- Председател на УС 

Членове: Иван Жабов, Атанас Зайков, Валентин Бялков, Вълко Тодоров, Киро 

Тодоров 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 № BG06RDNP001-19.178 

„МИГ СРЕДЕЦ под мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“, от Мярка 4.“Инвестиции в материални активи“, с 

корекции в съответствие  със Заповед №  РД 09-647/03.07.2019 г.на РУО, 

допълнение към Заповед РД 09-513/28.06.2017 г. 

 
По първа точка от Дневния ред, Председателят на УС запозна присъстващите  с 

обстоятелствата по процедурата след първия прием на проектни предложения.На 

първия прием е усвоен финансов ресурс в размер на  - 94 837.50 лева от 195 000.00 

лева публичен ресурс по процедурата/мярката.Остава неусвоен финансов ресурс в 

размер на 100 162.50 лева.Съгласно одобрените Условия за кандидатстване и  



Обявата за прием е предвиден  прием на проектни предложения при наличие на 

остатъчен финансов ресурс с начална дата 06.08.2019 г. с краен срок 17.09.2019 г. 

17.00 часа.Имайки предвид ,че не  е проявен  интерес към процедурата след първия 

прием, Председателят предложи да се  промени периода  за втори прием на 

проектни предложения с начална дата 21.10.2019 г. и краен срок за втори прием -

27.10.2019 г.17.00 часа. 

Председателят на УС поясни, че  изпълнението на Заповед №  РД 09-647/03.07.2019 

г.на РУО налага промяна  в Насоките за кандидатстване- Условията за 

кандидатстване, Документите за попълване  при кандидатстване, Документите 

за информация-приложение  № 21-Оценителната таблица  на етап АСД. 

Членовете  на УС се запознаха с  предложената  Обява за втори прием и корекциите 

в ; 

Условията за кандидатстване; 

Документите за попълване; 

Документите за информация- Оценителна таблица за  АСД. 

       След кратко обсъждане членовете на УС на „МИГ Средец”, единодушно със  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 № BG06RDNP001-19.178 „МИГ СРЕДЕЦ под мярка 4.2. 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегия 

за ВОМР на „МИГ СРЕДЕЦ“, ПРСР в: 

Условията за кандидатстване; 

Документите за попълване; 

Документите за информация - Оценителна таблица за  АСД. 

 

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/ 



  


