
ПРОТОКОЛ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

сдружение “МИГ САМОКОВ” 

 

Днес, 26 септември 2018 г. от 17:00 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. Удължаване срока за прием по процедура „BG06RDNP001-19.070- МИГ САМОКОВ: 

Мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. 

2. Одобряване на индикативния годишен график за прием на проектни предложения към 

Стратегията за ВОМР на МИГ САМОКОВ за 2019 г.  

На заседанието присъстваха Председателят на УС Владимир Георгиев и членовете на 

УС: Йордан Галев, Йордан Йорданов 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 по време на 

информационните срещи е станало ясно, че срокът за подготовка на проекти по 

обявената процедура „BG06RDNP001-19.070 - МИГ САМОКОВ: Мярка 4.2 

Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ до 15 октомври е 

кратък за желаещите да подадат проекти и може да липсват проектни предложения по 

приема. Констатирана е необходимост от по-дълъг срок за подготовка на изискуемите 

документи. Има възможност с решение на  УС да бъде удължен крайния срок за прием 

на проектни предложения и се предлага удължаване на срока до 12.11.2018 г.  

 

РЕШИ 

1.Удължава крайният срок за прием на проектни предложения по процедура 

„BG06RDNP001-19.070- МИГ САМОКОВ: Мярка 4.2 Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“   до 12.11.2018 г.  17.00 ч. 

 

По т.2 от дневния ред: Изпълнителният директор информира, че в съответствие 

с изискванията на чл. 11, т. 3 от Споразумение № РД 50-30 / 18.04.2018 г. трябва да се 

изготви Индикативен график за приеми на проектни предложения за 2019 г. по мерки 

от Стратегията за ВОМР на МИГ САМОКОВ. След обсъждане на предложения за 

график, УС  

 

РЕШИ: 

1. Приема Индикативен график за отваряне на приеми през 2019 г. по 

мерките от Стратегията за ВОМР на МИГ САМОКОВ, както следва: 

 Мерки финансирани от ПРСР 



Подмярка 4.1. Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства – прием октомври-

декември 

Подмярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти – 

прием май-юли 

Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности – прием февруари - 

април 

Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура – прием май - юли 

Подмярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура – прием февруари - април 

Подмярка  8.6. Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, 

мобилизирането и търговията на горски продукти – прием април - юни 

 

Мерки, финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

Мярка 1.1.1.1-3 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно 

безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, чрез местни инициативи за заетост“ - 

прием септември-октомври 

Мярка 1.2.1.6 Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия 

живот за всички възрастови групи, включително чрез професионална ориентация и 

валидиране на придобитите компетенции; прием януари - февруари 

Мярка 1.3.2.3 По-добра грижа за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за 

самообслужване чрез осигуряване на достъп до услуги за социално включване и 

здравеопазване;  няма прием през 2019 г. 

Мярка 3.3.1.7. Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към 

промените – прием септември – октомври 

 

 Мерки, финансирани от Оперативна програма „Околна среда“ 

Мярка 109. Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 

2000 чрез подхода ВОМР; прием април - юни 

3. Изпълнителният директор да съгласува Индикативния график за отваряне на 

приеми през 2019 г. с управляващите органи на съответните програми. 

С това е изчерпан дневния ред заседанието и то беше закрито. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:  /п/    

/ Владимир Георгиев/        

ЧЛЕНОВЕ НА УС: 

Йордан Галев /п/     Йордан Йорданов /п/   

Таня Шолева  /п/   


