
                                                 
 

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, 30 март  2020 г. от 10:00 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. Предложение за удължаване на срока за прием на проектни предложения за 

безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG16M1OP002-

3.017„Подобряване  на природозащитното състояние на видове в мрежата 

НАТУРА 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ САМОКОВ”. 

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

членовете на УС: Йордан Галев, Ани Йовева, Таня Шолева, Никола Угринов.  

Председателят на Управителния съвет на Владимир Георгиев декларира, че няма 

да участва в гласуването, поради  конфликт на интереси. 

Заседанието има кворум и може да взема решения.   

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

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

№ BG16M1OP002-3.017„Подобряване  на природозащитното състояние на видове в 

мрежата НАТУРА 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ САМОКОВ” изтича 

на 02.04.2020 г. До настоящия момент не са подадени проектни предложения.  

С Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България  бе 

обявено извънредно положение в България. В тази връзка са въведени 

противоепидемиологични мерки, като към момента са със срок до 12.04.2020г. , 



съгласно Заповед №РД-01-154/26.03.2020г. на Министъра на здравеопазването. Това 

обстоятелство също  налага удължаване на срока за прием на проектни предложения. 

Предложението на изпълнителния директор е крайният срок за прием на проектни 

предложения да се удължи с един месец, а именно до 03 август 2020 г. включително, 

краен час 17.30ч. 

След проведено гласуване , УС на МИГ Самоков, със Гласували ЗА – 4 (четирима), 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1(един),   ПРОТИВ – няма 

 

РЕШИ: 

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

помощ по процедура № BG16M1OP002-3.017„Подобряване  на природозащитното 

състояние на видове в мрежата НАТУРА 2000 чрез подхода ВОМР в територията на 

МИГ САМОКОВ” по Оперативна програма „ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г., до 

17.30 ч. на 03.08.2020 г., включително. 

 

С това е изчерпан дневния ред заседанието и то беше закрито. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС: ……………/п/………………. 

/ Владимир Георгиев/    

     

ЧЛЕНОВЕ НА УС: 

Йордан Галев………/п/…………..   

Таня Шолева ………/п/………… 

Ани Йовева       ……/п/…………. 

Никола Угринов …………/п/…..… 


