
                  
 

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,  7 април 2021 г. от 10:30 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: 

Утвърждаване на окончателен вариант на Условия за кандидатстване и приложенията 

към тях по процедура BG05M9OP001-2.087 „МИГ Самоков - По- добра грижа за хора с 

увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване чрез осигуряване на 

достъп до услуги за социално включване и здравеопазване” 

1.  На заседанието присъстваха следните членовете на УС: Владимир Георгиев,    

Йордан Галев,  Ани Йовева и Никола Угринов.  

         Заседанието има кворум и може да взема решения.   

На заседанието присътва и екипа на МИГ Самоков. 

 

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 и съпътстващите документи по Процедура 

BG05M9OP001-2.087 „МИГ Самоков - По- добра грижа за хора с увреждания и хора 

над 65 г. в невъзможност за самообслужване чрез осигуряване на достъп до услуги за 

социално включване и здравеопазване” по ОПРЧР 2014-2020 г., съгласуван от 

Министерство на финансите относно режима на държавни/ минимални помощи. 

Проведено е обществено обсъждане съгласно чл. 24 от ЗУСЕСИФ в периода 

19.03.2021 – 26.03.2021 г., няма постъпили възражения и предложения.  

Условията за кандидастване и  документите към тях са съгласувани с УО на 

ОПРЧР 2014-2020 г. 

Председателят на Управителния съвет Владимир Георгиев декларира, че няма да 

участва в разискванията и в гласуването, поради конфликт на интереси. 



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

следното решение: 

РЕШЕНИЕ 1 

 

1. Утвърждава окончателния вариант на Обявата, Условията за кандидатстване и 

приложенията към тях, включващи Документи за попълване, Документи за 

информация и Документи към договор по BG05M9OP001-2.087 „МИГ Самоков - 

По- добра грижа за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за 

самообслужване чрез осигуряване на достъп до услуги за социално включване и 

здравеопазване” от Стратегията за ВОМР на МИГ Самоков, финансирана от ОП 

РЧР 2014-2020 г. 

2. Възлага на зам. Председателя  да утвърди със Заповед горните документи. 

3. Възлага на Изпълнителния директор на МИГ Самоков да предприеме 

необходимите мерки по обявяване на приема в ИСУН 2020. 

 

 

Гласували: ЗА – 3 (три) гласа , ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0,   ПРОТИВ – няма 

 

 

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 

 

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

                                     /Владимир Георгиев/ 

 

 

       

ЧЛЕНОВЕ НА УС: 

 

Йордан Галев: ............./П/............... 

 

Ани Йовева:     ………/П/……........  

Никола Угринов ………/П/……....... 

 


