
                              
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони 

„Европа инвестира в селските райони” 

СДРУЖЕНИЕ “МИГ САМОКОВ” 
Самоков – 2000, ул.”Македония” № 34, e-mail: mig_samokov@abv.bg 

 

ПРОТОКОЛ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

 СДРУЖЕНИЕ „МИГ САМОКОВ” 

 

 

Днес, 11.11.2019 г. в 13.00 ч. в офиса на МИГ Самоков се проведе заседание на 

Управителния съвет, свикано от Председателя му г-н Владимир Георгиев, при следния 

дневен ред: 

 

1. Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 

20, ал. 3 от ЗОП. Определяне на  обекта на обществената поръчка, предмета на 

обществената поръчка, както и  прогнозната стойност на обществената поръчка 

На заседанието присъстваха Председателя на УС Владимир Георгиев и 

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

Заседанието има кворум и може да взема решения.  

 

ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:  

 

Изпълнителният директор докладва, че е възникнала необходимост от откриване 

на процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП. 

За целта следва да се определи  обекта на обществената поръчка, предмета на 

обществената поръчка, както и  прогнозната стойност на обществената поръчка. 

 

След обсъждане на поставените въпроси, Управителният съвет  

   

                                                     Р Е Ш И: 

 

Открива процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, 

ал. 3 от ЗОП. 



 

 

Определя: 

 Обектът на обществената поръчка е „услуга” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от 

ЗОП.  

 Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява по реда на чл. 187, във връзка 

с чл.186 и чл.20, ал. 3 от ЗОП. 

  Предмет на обществената поръчка е: „Организиране и провеждане на 

работно  посещение на МИГ Самоков във Франция с цел „Обмен на добри 

практики за подобряване на административния капацитет на МИГ”. 

  Прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка е в размер на 10 000 

лв. без включено ДДС. 

 

Гласували: 

ЗА – 5 (пет) гласа, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма,   ПРОТИВ – няма. 

 

 След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/  

                               / Владимир Георгиев/   

 

ЧЛЕНОВЕ НА УС:  

Йордан Галев    /П/ 

 

Йордан Йорданов  /П/   

                     

Таня Шолева /П/ 

 

Никола Угринов  /П/ 


