
ПРОТОКОЛ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

СДРУЖЕНИЕ “МИГ САМОКОВ” 

 

Днес, 19 септември 2018 г. от 15:00 ч. в офиса на сдружението в гр.Самоков се проведе 

заседание на Управителния съвет на сдружение “МИГ САМОКОВ”, свикано от Председателя 

на Управителния съвет г-н Владимир Георгиев, с дневен ред: 

1. Приемане на Бюджета за текущи разходи и популяризиране на Стратегията за 2019 г.  

2. Одобряване на Правила за избор на външни експерти – оценители на проектни 

предложения подадени към Стратегията за ВОМР.  

На заседанието присъстваха Председателят на УС Владимир Георгиев и членовете на УС: 

Йордан Галев, Йордан Йорданов, Никола Угринов и Таня Шолева. 

На заседанието присъства и изп. директор на МИГ-а Николай Манев. 

Заседанието има кворум и може да взема решения.   

По т.1 от дневния ред: Изпълнителният директор информира УС, че в изпълнение на 

Споразумението за финансово подпомагане на Стратегията за ВОМР до 30 септември  трябва 

пред Управляващия орган на ПРСР да се представи проект на бюджет за одобрение на 

планираните разходи за 2019 г. След като се запознаха с проекта за бюджет за 2019 г. 

Управителният съвет  

РЕШИ 

1. Одобрява изготвения бюджет за 2019 г. на планирани дейности и разходи по 

подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите 

местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Същият да 

бъде внесен в МЗХГ за одобрение.  

 

По т.2 от дневния ред: Изп. директор информира, че са изготвени Правила за избор на външни 

експерти – оценители на проектни предложения подадени към Стратегията за ВОМР. Изп. 

директор запозна присъстващите с изготвения проект на Правила за избор на външни 

експерти – оценители на проектни предложения подадени към Стратегията за ВОМР.  

След обсъждане на представения проект, УС на МИГ САМОКОВ   

 

РЕШИ: 

2. Одобрява Правила за избор на външни експерти – оценители на проектни 

предложения подадени към Стратегията за ВОМР 

 

Председател на УС:  /п/    

/ Владимир Георгиев/        

Членове на УС: 

Йордан Галев /п/   Йордан Йорданов /п/   

Никола Угринов /п/    Таня Шолева  /п/   


