
 

 

 

ПРОТОКОЛ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

сдружение “МИГ САМОКОВ” 

Днес, 2 май 2018 г. от 11:00 ч. в залата на община Самоков се проведе заседание на 

Управителния съвет на сдружение “МИГ САМОКОВ”, свикано от Председателя на 

Управителния съвет г-н Владимир Георгиев, с дневен ред: 

1. Представяне на споразумението за финансиране изпълнението на  Стратегията  за 

ВОМР на МИГ Самоков. 

2. Предложения за промени в Стратегията, наложени от промени в 

законодателството по ПРСР.  

3. Приемане на Бюджета за текущи разходи и популяризиране на Стратегията за 

2018 г.  

4. Насрочване на Общо събрание и определяне на дневния ред.  

5. Разни 

На заседанието присъстваха Председателят на УС Владимир Георгиев и членовете на УС: 

Антоанета Бонева, Йордан Галев, Никола Угринов и Йордан Йорданов. Заседанието има 

кворум и може да взема решения.  

На заседанието присъстваха и членовете на екипа за управление изпълнението на 

Стратегията за ВОМР Николай Манев, Валентина Ангелова и Катерина Поповянска, както и 

зам.кмета на общ. Самоков Сия Шехтанова. 

Заседанието беше открито за медии и присъстваха журналисти от местните вестници и 

регионална телевизия. 

По т.1 от дневния ред: Председателят представи информация за сключеното споразумение за 

изпълнение на Стратегията за ВОМР. След това представи новоназначения екип за 

управление на Стратегията. Изп. директор Николай Манев представи по-подробна 

информация за финансирането по Стратегията и проект на индикативен график за 

предстаоящите през 2018 г. приеми по мерки от ПРСР и мерки от ОП „РЧР“.  

След обсъждане на представения проект на Индикативен график и направени корекции и 

уточнения, УС на МИГ САМОКОВ   

РЕШИ: 

1. Приема Индикативен график за отваряне на приеми през 2018 г. по подмерките от 

Стратегията, както следва: 

 Мерки финансирани от ПРСР 

4.1. Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства – прием октомври-ноември 

4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти – прием септември-

октомври 



 

7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура – прием юли-август 

 Мерки, финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

 1.2.1.6 Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички 

възрастови групи, включително чрез професионална ориентация и валидиране на 

придобитите компетенции; Прием септември-октомври 

1.3.2.3 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; Прием ноември - декември 

По т.2 от дневния ред:  Изпълнителният директор информира управителния съвет за 

необходимостта да се направят промени в Стратегията, продиктувани от промяна в 

нормативната уредба и в частност в Закона за подпомагане на земеделските производители. 

Управителният съвет  

РЕШИ 

2. Необходимите промени в Стратегията да се внесат за разглеждане и одобрение от 

Общото събрание на сдружение МИГ САМОКОВ 

По т.3 от дневния ред:  Изпълнителният директор информира УС, че в 10-дневен срок от 

подписването на Споразумението трябва пред Управляващия орган на ПРСР да се представи 

бюджет за одобрение на планираните разходи през 2018 г. След като се запознаха с проекта 

за бюджет за 2018 г. Управителният съвет  

РЕШИ 

3. Одобрява изготвения бюджет за 2018 г. на планирани дейности и разходи по 

подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от 

общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 

г. Същият да бъде внесен в МЗХГ за одобрение.  

По т.4 от дневния ред председателят на УС заяви, че промени в Стратегията може да се 

правят от Общото събрание. Освен това е постъпила препоръка от МС и от МЗХГ да се 

осигури обявяването на приеми и назначаването на Комисии за подбор на проектни 

предложения да става по начин, предотвратяващ случаи на конфликт на интереси. Той 

предложи да се предвиди възможност в случаи, когато председателят не може да изпълнява 

тези си правомощия, те да се изпълняват от заместник председател, какъвто трябва да се 

предвиди в Устава.  

Във връзка с горното Управителният съвет   

РЕШИ: 

На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква  общо събрание на членовете на сдружението на 

22 май 2018 г. от 17.00 ч. в заседателната зала на 5 етаж в Община Самоков при следния 

дневен ред: 

1. Информация за споразумението за финансиране изпълнението на  Стратегията  за 

ВОМР на МИГ Самоков. 

2. Обсъждане и приемане на промени в Стратегията за ВОМР, наложени от промени в 

законодателството. 



 

3. Промени в Устава на Сдружението. 

4. Решаване на организационни въпроси, произтичащи от промените в Устава. 

5. Приемане на годишния финансов отчет и доклад за дейността за 2017 г.  

6. Разни 

Поканата за ОС да се постави на официалното табло за обяви и съобщения на община 

Самоков и да се качи на електронната страница на общината, както и пред офиса на МИГ-а.  

 

 

Председател на УС:  /п/   / Владимир Георгиев /   

 

Членове на УС: 

Антоанета Бонева /п/  Йордан Галев /п/   

Никола Угринов   /п/   Йордан Йорданов /п/   


