
                  
 

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, 04 февруари 2021 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. Одобряване на документация за прием на проектни предложения – Обява, Условия 

за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по Процедура 

№ BG06RDNP001-19.371 „МИГ САМОКОВ - Мярка 8.6 "Инвестиции в технологии 

за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски 

продукти" с няколко срока за кандидатстване “, от Стратегията на МИГ Самоков, 

финансирана по Програма за развитие на селските райони”  за  периода 2014-2020 

г. 

2. Одобряване на Индикативен график за прием на проектни предложения към 

СВОМР на МИГ Самоков за 2021 г. 

  На заседанието присъстваха председателя на УС – Владимир Георгиев, както и 

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

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 за утвърждаване в окончателен вариант 

Обява,  Условията за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях, 

включващи Документи за попълване, Документи за информация и Документи към договор по 

Процедура № BG06RDNP001-19.371 „МИГ САМОКОВ - Мярка 8.6 "Инвестиции в 

технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски 

продукти" с няколко срока за кандидатстване» чрез подхода ВОМР, финансирана по 

Програма за развитие на селските райони”  за  периода 2014-2020 г. 

Председателят на Управителния съвет Владимир Георгиев декларира, че няма да 

участва в разискванията и  гласуването, поради конфликт на интереси. 



 

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

следното решение: 

 

РЕШИ: 

 

1. Одобрява  Обява,  Условията за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения 

към тях, включващи Документи за попълване, Документи за информация и Документи 

към договор по Процедура № BG06RDNP001-19.371 „МИГ САМОКОВ - Мярка 8.6 

"Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и 

търговията на горски продукти" с няколко срока за кандидатстване “, от Стратегията 

на МИГ Самоков, финансирана по Програма за развитие на селските райони”  за  периода 

2014-2020 г. 

2. Възлага на Зам. Председателя  да утвърди със заповед документите по т.1. 

3. Възлага на Изпълнителния директор на МИГ Самоков да предприеме необходимите 

мерки по обявяване на приема в ИСУН 2020. 

 

По т.2 от Дневния ред  Изпълнителният директор Катя Симеонова представи изготвен 

проект на Индикативен график за приеми на проектни предложения по мерки от 

Стратегията за ВОМР на МИГ Самоков за 2021 г. 

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

следното решение: 

 

РЕШИ: 

 

1. Одобрява изготвения Индикативен график за приеми на проектни предложения по 

мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ Самоков за 2021 г. 

2. Възлага на Председателя  да утвърди Индикативния график за прием през 2021 г.  

3. Възлага на Изпълнителния директор на МИГ Самоков да предприеме необходимите 

мерки по съгласуване и уведомяване на УО на програмите, финансиращи стратегията и 

обществеността.  

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:  …………/П/……………… 

      ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ 

       



 

 

ЧЛЕНОВЕ НА УС: 

 

Йордан Галев…………/П/………… 

 

Ани Йовева…………/П/…................ 

  

Никола Угринов ………/П/……....... 

 

 


