
                           
  

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони 

„Европа инвестира в селските райони” 

СДРУЖЕНИЕ “МИГ САМОКОВ” 

гр. Самоков – 2000, ул.”Македония” № 34, e-mail: mig_samokov@abv.bg 

 

 

ПРОТОКОЛ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

СДРУЖЕНИЕ “МИГ САМОКОВ” 

 

 

  Днес, 14 февруари 2020 г. от 9:30 ч 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. Разглеждане и одобряване на Оценителния доклад по процедура BG06RDNP001-

19.070-S1 „МИГ Самоков – мярка инвестиции в преработка/ маркетинг  на 

селскостопански продукти” за преразглеждане оценката на проект BG06RDNP001-

19.070- 0002. 

  На заседанието присъстваха следните членовете на УС: Владимир Георгиев, Ани Йовева,  

Никола Угринов и Таня Шолева. 

Заседанието има кворум и може да взема решения.  

На заседанието присъства и председателя на комисията за подбор на проектни 

предложения Катя Симеонова.  

По т.1 от Дневния ред Председателят на УС, г-н Владимир Георгиев, даде думата на Катя 

Симеонова, която запозна членовете на УС с обстоятелството за получено на 23.12.2019г.  

Уведомително писмо с №01-6300/1343/20.12.2019г. от Държавен фонд „Земеделие” по подмярка 

19.2,  с указания за преразглеждане от КППП на проектно предложение с №  в ИСУН 

BG06RDNP001-19.070- 0002, подадено по процедура BG06RDNP001-19.070-S1„МИГ Самоков – 

мярка  инвестиции в преработка/ маркетинг  на селскостопански продукти” , подадено на 

12.11.2018г. от кандидат „ ВАСИЛЕВ И ТОДОРОВ” ООД. Извършена е оценка от комисия, като с 

резултатите от извършената оценка от Комисията за подбор на проектни предложения, 

определена със Заповед № 19/ 27.12.2019 г.  бяха запознати членовете на Управителния съвет. 

 

 



 

 

След проведено гласуване: Гласували: 4 (четири) члена ЗА – 4 (четири) гласа , 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма,   ПРОТИВ – няма. 

Управителния съвет  на МИГ Самоков взе следното  

 

РЕШЕНИЕ № 1 

 

1. Одобрява Оценителен доклад по процедура BG06RDNP001-19.070-S1„МИГ Самоков 

– мярка  инвестиции в преработка/ маркетинг  на селскостопански продукти” за  

оценката на проект BG06RDNP001-19.070- 0002. 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ............/П/........................... 

                                /Владимир Георгиев/ 

 

ЧЛЕНОВЕ НА УС: 

1. Ани Йовева………/П/……......   

2. Никола Угринов………/П/……….. 

3. Таня Шолева………/П/…………… 


