
                             
 

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, 22 август 2022 г. от 11:30 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, при следния дневен ред: 

1. Одобряване на Насоки за кандидатстване, включващи  условия за кандидатстване, 

документи за информация, документи за попълване, условия за изпълнение, документи 

към условията за изпълнение и обява по процедура за подбор на проектни 

предложения № BG06RDNP001-19.682 "МИГ САМОКОВ– мярка 7.5 „Инвестиции за 

публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“  с 

няколко срока за кандитстване от СВОМР на МИГ Самоков, включващи: 

2. Промяна на индикативен график за прием на проекти по мерките от СВОМР за 2022 г.  

На заседанието присъстваха председателя на УС - Владимир Георгиев, зам. 

председателя Йордан Галев, както и  членовете на УС: Ани Йовева и Таня Шолева.  

Заседанието има кворум и може да взема решения.  На заседанието присъства и екипа на 

МИГ Самоков. 

 По точка 1 от дневния ред: Изпълнителният директор информира, че екипът на МИГ 

Самоков е изготвил Насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.682 "МИГ 

САМОКОВ– мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура“ с  остатъчен бюджет по мярката в размер на 299 999,88 лв. 

Документите са били обявени на обществено обсъждане в периода 12.08- 19.08.2022 г., няма 

постъпили предложения.  

 Господин Владимир Георгиев направи самоотвод поради конфликт на интереси, няма да 

участва в обсъжданията и гласуването. 

 След обсъждане на представените документи на УС на МИГ САМОКОВ   

 

РЕШИ: 

1. Одобрява Насоки за кандидатстване и обявата за прием на проектни предложения 

за безвъзмездна финансова помощ по поцедура BG06RDNP001-19.682 "МИГ 

САМОКОВ– мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за 

отдих, туристическа инфраструктура“ 



2. Обявява прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.682 

"МИГ САМОКОВ– мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ с  бюджет по мярката 

в размер на 299 999,88 лв. от Стратегията за ВОМР на МИГ САМОКОВ чрез 

открита процедура за  подбор на проектни предложения с първи период на прием 

от 23 септември 2022 г. до 23 декември 2022 г. - 17,30 часа. При неусвоен ресурс 

се обявяват приеми с крайни срокове 23 март 2022 и 23 юни 2023 г. 

3. Възлага на Зам.председателя да утвърди със Заповед одобрените документи. 

4. Възлага на екипа на МИГ Самоков да информира УО при МЗХГ в нормативните 

срокове за активиране на процедурата за прием в ИСУН в съответствие с 

одобрената обява. 

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

 

По точка 2 от дневния ред Председателят предложи актуализиране на индикативния 

график за прием на проектни предложения по мерки от Стратегията на МИГ Самоков през 2022 

г. 

След обсъждане, по т.2 от дневния ред УС 

РЕШИ: 

1. Одобрява промените в индикативния график за прием на проектни предложения 

по мерките от Стратегията за ВОМР за 2022 г. 

Възлага на екипа на МИГ Самоков да уведоми по надлежния ред управляващите органи на 

програмите, финансиращи Стратегията на МИГ Самоков. 

Гласували:  ЗА – 4 (четири), ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма,   ПРОТИВ – няма 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС: …………/П/…………………. 

/ Владимир Георгиев/        

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

                                                / Йордан Галев/   

ЧЛЕНОВЕ НА УС: 

Ани Йовева: ………/П/……….. 

Таня Шолева: ………/П/…………. 


