
                  
 

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, 12 март 2020 г. от 17:30 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 на разяснения (отговори), изготвени от екипа на МИГ Самоков по 

постъпили въпроси от потенциални кандидати по поцедура BG16M1OP002-

3.017 МИГ САМОКОВ "Подобряване на природозащитното състояние на 

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

Самоков" 

  На заседанието присъстваха следните членовете на УС: Йордан Галев, Никола 

Угринов и Ани Йовева. 

 

Заседанието има кворум и може да взема решения.   

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

присъстващите членове на УС, че са изготвени разяснения (отговори), изготвени от 

екипа на МИГ Самоков по постъпили въпроси от потенциални кандидати по поцедура 

BG16M1OP002-3.017 МИГ САМОКОВ "Подобряване на природозащитното състояние 

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

Самоков"След проведени разисквания, УС на МИГ Самоков пристъпи към гласуване и 

взе следното решение: 

РЕШИ: 

 

1. Приема разяснения (отговори), изготвени от екипа на МИГ Самоков по 

постъпили въпроси от потенциални кандидати по поцедура BG16M1OP002-

3.017 МИГ САМОКОВ "Подобряване на природозащитното състояние на 

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



Самоков", които стават неразделна част от утвърдените Условия за 

кандидатстване по процедурата. 

2. Възлага на Зам. Председателя  да утвърди изготвените отговори- разяснения. 

3. Възлага на Изпълнителния директор на МИГ Самоков да предприеме 

необходимите мерки по обявяване на отговорите в ИСУН 2020. 

 

Гласували ЗА – 3 (трима), ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма,   ПРОТИВ – няма. 

 След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 

 

 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:  …………/п/……………… 

                   / Йордан Галев /     

   

ЧЛЕНОВЕ НА УС: 

Никола Угринов ………/п/……....... 

Ани Йовева ............./п/................... 


