
                              
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 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СДРУЖЕНИЕ „МИГ САМОКОВ” 

Днес, 22.10.2019 г. от 10.30 ч. в офиса на МИГ Самоков се проведе заседание на 

Управителния съвет, свикано от зам.-председателя му г-н Йордан Галев при дневен ред: 

1. Одобряване на Обява за прием на проектни предложения към Стратегията за 

ВОМР и Насоки и образци на документи за кандидатстване по процедура чрез 

подбор на проектни предложения BG05M9OP001-1.086 „МИГ Самоков - 

Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към 

промените“. 

2. Одобряване на Обява за прием на проектни предложения към Стратегията за 

ВОМР и Насоки и образци на документи за кандидатстване по процедура № 

BG16M1OP002-3.017 чрез подбор на проектни предложения  „Подобряване на 

природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода 

ВОМР в територията на МИГ Самоков”. 

 

На заседанието присъстваха Зам.-председателя на УС и членовете на УС: Йордан 

Йорданов, Никола Угринов и Таня Шолева.  

Заседанието има кворум и може да взема решения.  

На заседанието присъства и Изпълнителният директор и екипа  на МИГ Самоков.  

 ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят информира, че екипът на МИГ Самоков е изготвил Обява за прием 

на проектни предложения към Стратегията за ВОМР и Насоки и образци на 

документи за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни 

предложения BG05M9OP001-1.086 „МИГ Самоков – „Приспособяване на 

работниците, предприятията и предприемачите към промените“  с общ бюджет 

410 718,00лв. 

ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят информира, че екипът на МИГ Самоков е изготвил Обява за прием 

на проектни предложения към Стратегията за ВОМР и Насоки и образци на 

документи за кандидатстване по процедура № BG16M1OP002-3.017 чрез подбор 

на проектни предложения  „Подобряване на природозащитното състояние на 

видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ 

Самоков” с общ бюджет по мярката 1 120 874,62 лв. 



След обсъждане на точките от дневния ред Управителния съвет в състав от 

четирима членове, присъстващи на заседанието, единодушно 

 

РЕШИ: 

 

1. Одобрява Обява за прием на проектни предложения към Стратегията за ВОМР и 

Насоки и образци на документи за кандидатстване по процедура чрез подбор на 

проектни предложения BG05M9OP001-1.086 „МИГ Самоков - Приспособяване 

на работниците, предприятията и предприемачите към промените“. 

2. Одобрява Обява за прием на проектни предложения към Стратегията за ВОМР и 

Насоки и образци на документи за кандидатстване по процедура № 

BG16M1OP002-3.017 чрез подбор на проектни предложения  „Подобряване на 

природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода 

ВОМР в територията на МИГ Самоков”. 

3. Възлага на Изпълнителния директор да качи в ИСУН процедурите за прием на 

проекти в съответствие с одобрените  обяви,  като прикачи насоките за 

кандидатстване, включително относимите документи по приемите. Да бъдат 

спазени всички изискуемите срокове за активиране на процедурите  за прием.  

4.  

Гласували ЗА – 4(четири) гласа , ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма,   ПРОТИВ – няма 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ........П..................    / Йордан Галев /   

ЧЛЕНОВЕ НА УС:  

 

Йордан Йорданов  ............П..............  

                     

Таня Шолева  ...........П............... 

 

Никола Угринов  ............П.............. 


