
                              
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, 21.11.2019 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 дневен 

ред: 

 

1. Одобряване на индикативен график за подбор на проектни предложения към 

СВОМР на МИГ Самоков за 2020 г. 

2. Одобряване актуализирания списък на планирани, в процес на провеждане и 

проведени обществени поръчки, независимо от източника на финаннсиране 

на МИГ Самоков за 2019 г. 

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.  

На заседанието присъства и екипа  на МИГ Самоков.  

 

ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:  

 

Изпълнителният директор докладва, че е изготвен индикативен график за 

подбор на проектни предложения към СВОМР на МИГ Самоков за 2020 г. Катя 

Симеонова запозна присъстващите с предвидените мерки и бюджети, които  са 

заложени в индикативния график за 2020 г. 

След обсъждане по т.1 от дневния ред, Управителния съвет  

 

Р Е Ш И: 

 



1. Одобрява предложения индикативен график за подбор на проектни предложения 

към СВОМР на МИГ Самоков за 2020 г. 

2. Възлага на изпълнителният директор да внесе одобрения график в УО по 

Споразумение № 50-30/18.04.2019 г. за съгласуване. 

Гласували: 

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

 

ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:  

Изпълнителният директор докладва, че е актуализиран списъка на обществени 

поръчки за 2019 г.  

След обсъждане по т.2 от дневния ред, Управителния съвет  

Р Е Ш И: 

1. Одобрява актуализирания списък на планирани, в процес на провеждане и 

проведени обществени поръчки, независимо от източника на финансиране за 

2019 г на МИГ Самоков. 

2. Възлага на изпълнителният директор да внесе актуализирания списък на 

планирани, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки, 

независимо от източника на финаннсиране за 2019 г. в ДФЗ- РА София. 

 

Гласували: 

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

  

 След изчерпване на дневния ре заседаниеот беше закрито. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    /П/ 

                               / Владимир Георгиев/   

ЧЛЕНОВЕ НА УС:  

Йордан Галев            /П/ 

 

Йордан Йорданов  /П/ 

                     

Таня Шолева   /П/ 

 

Никола Угринов  /П/ 


