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ПРОТОКОЛ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

СДРУЖЕНИЕ “МИГ САМОКОВ” 

 

Днес, 10 септември 2019 г. от 17:00ч. в офиса на адрес: гр. Самоков, ул. 

„Македония” №34, 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 на срока за втори прием на проектни предложения за 

безвъзмездна финансова помощ по процедура BGRDNP001-19-061, мярка 7.2 

“Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура” от Стратегията за ВОМР. 

На заседанието присъстваха Председателя на УС - Владимир Георгиев, както и  

членовете на УС: Йордан Галев, Йордан Йорданов и Никола Угринов. 

Заседанието има кворум и може да взема решения.   

По т.1 от Дневния ред,  Изпълнителният директор Катя Симеонова информира 

присъстващите, че срока за втория прием на проектни предложения  по обявената 

процедурата BGRDNP001-19-061, мярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Стратегията 

за ВОМР изтича на 17 септември 2019г. До момента не са подадени проектни 

предложения  по приема. При провеждане на консултации и разяснителни срещи от 

страна на екипа на МИГ Самоков с потенциални кандидати, е констатирана 

необходимост от по-дълъг срок за подготовка на изискуемите документи от 

кандидатите. Във връзка с чл.12, ал. 5, т.2 от ПМС 162 от 05 юли 2016г., с решение на  

УС има възможност срока да бъде удължен. Предложението на изпълнителния 

директор е крайният срок за прием на проектни предложения да се удължи с един 

месец, а именно до 17 октомври 2019 г. включително, краен час 17.00ч. 

След проведено гласуване , УС на МИГ Самоков 

 



 

РЕШИ: 

1.Удължава срока за втори прием на проектни предложения за безвъзмездна финансова 

помощ по процедура BGRDNP001-19-061, мярка 7.2 “Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” 

от Стратегията за ВОМР, с   краен срок 17.10.2019 г., 17.00 ч. 

 

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/ 

Никола Угринов /п/ 


