
                              
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони 

„Европа инвестира в селските райони” 

СДРУЖЕНИЕ “МИГ САМОКОВ” 
Самоков – 2000, ул.”Македония” № 34, e-mail: mig_samokov@abv.bg 

 

ПРОТОКОЛ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СДРУЖЕНИЕ „МИГ САМОКОВ” 

 

Днес, 11.01.2023 г. в 9.00 ч. в офиса на МИГ Самоков се проведе заседание на 

Управителния съвет, свикано от Председателя му г-н Владимир Георгиев, при дневен 

ред:   

1. Удължаване срока на оценителна сесия по процедура  № BG06RDNP001-19.516  

- S1 „МИГ САМОКОВ - мярка 4.2  „Инвестиции в преработка/ маркетинг 

на селскостопан ски продукти“ "  по ПРСР 2014 – 2020 г. 

На заседанието присъстваха Председателя на УС Владимир Георгиев и членовете на 

УС: Йордан Галев, Ани Йовева и Таня Шолева. 

Заседанието има кворум и може да взема решения.  

На заседанието присъства и екипа  на МИГ Самоков.  

 

ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:  

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

присъстващите членове на УС, че е възникнала необходимост от удължаване 

срока на оценителната сесия по № BG06RDNP001-19.516  - S1 „МИГ 

САМОКОВ - мярка 4.2  „Инвестиции в преработка/ маркетинг на 

селскостопански продукти“ ",  по ПРСР 2014 – 2020 г., което не противоречи 

на приетите правила от ЦКЗ. Предлага срока да бъде удължен до 31 януари 

2023 г. включително. 

По т.1 от дневния ред, Управителния съвет: 

РЕШИ: 

Удължава срока на оценителна сесия по процедура № BG06RDNP001-19.516  - S1 

„МИГ САМОКОВ - мярка 4.2  „Инвестиции в преработка/ маркетинг на 

селскостопан ски продукти“  до   31 януари 2023 г. включително. 



2.  Председателя на Управителния съвет да издаде заповед за допълнение на Заповед  

№ 7 /01.09.2022 г., № 8/ 11.10.2022 г. , № 17/ 10.11.2022 г.и № 19/ 13.12.2022 г.  

 

Гласували: 

ЗА – 4(четири)  гласа , ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма,   ПРОТИВ – няма. 

 

 

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

                      / Владимир Георгиев/   

 

ЧЛЕНОВЕ НА УС:  

 

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

 

Ани Йовева    ...........П/...............  

                     

Таня Шолева  ............./П/............. 

 

 


