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П Р О Т О К О Л 
от 

проведено Общо събрание на сдружение с нестопанска цел  

 „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА САМОКОВ” 

 

Днес, на 26.02.2019 г., в гр. Самоков, в сградата на Община Самоков, с 

административен адрес: гр. Самоков, ул. „Македония” № 34, Заседателна зала на V-ти етаж, 

се проведе Общо събрание, свикано съгласно чл. 29, ал. 1 от Устава на СНЦ МИГ САМОКОВ, 

чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ и във връзка с Решение от 08.02.2019 г. на Управителния съвет 

В предварително обявения ден  и час в залата присъстват 25 членове на сдружението от 

общо 48 членове.  

Председателят на Управителния съвет констатира, че е налице изискуемия съгласно 

чл.31, изр. първо от Устава кворум за провеждане на събранието, поради което същото може 

да бъде открито в предварително обявения начален час. 

Пристъпи се към решаване на предварителните въпроси по избор на председателстващ 

събранието и протоколчик. 

За председател на заседанието на ОС единодушно бе избран Владимир Георгиев - 

Председател на УС, а за протоколчик на заседанието единодушно бе избрана Иванка 

Христова-Вукова – представител на СНЦ „Агенция за регионално развитие на Рила” – член на 

сдружението от нестопанския сектор. 

Предварително обявения с поканата дневен ред бе подложен на гласуване и приет от 

членовете. 

Председателят запозна присъстващите с предварително одобрения Дневен ред за 

заседанието: 

ДНЕВЕН РЕД 

1. Приемане на Годишния доклад за дейността на МИГ Самоков през 2018 г. 

2. Приемане на Годишния финансов отчет за 2018 г. 

3. Определяне на приоритетни критерии по мерки от Стратегията. 

4. Разни. 

 

По точка първа от дневния ред: На всеки член на сдружението беше предоставен в писмен 

вид Годишния доклад за дейността на МИГ Самоков през 2018 г. Председателят на УС 

Владимир Георгиев и изпълнителният директор Николай Манев запознаха членовете на 

Сдружението с основните моменти от доклада. 

След направените разисквания, Общото събрание взе следните решения: 
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По точка първа от дневния ред: 

На всеки член на сдружението беше предоставен в писмен вид Годишния доклад за дейността 

на МИГ Самоков през 2018 г. Изпълнителният директор Николай Манев запозна членовете на 

Сдружението с основните моменти от доклада. 

След направени изказвания Общото събрание на СНЦ МИГ САМОКОВ взе следното    

Решение по първа точка:  

Приема Годишния доклад за дейността на МИГ Самоков през 2018 г. 

Решението е прието с единодушие. 

 

По точка втора от дневния ред:  

На всеки член на сдружението беше предоставен в писмен вид Годишния финансов отчет на 

МИГ Самоков през 2018 г. Изпълнителният директор Николай Манев запозна членовете на 

Сдружението с основните моменти от отчета. 

След направени изказвания Общото събрание на СНЦ МИГ САМОКОВ взе следното    

РЕШЕНИЕ по точка втора: 

Приема Годишния финансов отчет на МИГ Самоков през 2018 г. 

Решението е прието с единодушие. 

 

По точка трета от дневния ред: Николай Манев - изп. директор, запозна членовете на 

Сдружението с необходимостта от приоритизиране на критериите за оценка и класиране на 

проекти по отделните мерки. Това ще се прилага в случаи, че две или повече проектни 

предложения имат еднакъв брой общи крайни оценки. Проектите ще бъдат класирани в 

низходящ ред съобразно приетата приоритизация. Изпълнитеният директор запозна с 

предложенията за приоритизация, приети на УС на заседание на 08.02.2019 г. 

След направени разисквания Общото събрание на СНЦ МИГ САМОКОВ взе следното    

РЕШЕНИЕ по точка трета: 

I. Проектни предложения, получили еднакви общи крайни оценки по мярка 4.1 

„Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“, ще бъдат подреждани в низходящ ред 

по следните критериите: 

1.  „Дейностите по проекта са в областта на биологичното производство“- 

съгласно получени по- висок брой точки/ точки по критерия. 

2. „Проектът създава нови работни места“- съгласно получени по- висок брой 

точки/ точки по критерия. 

3. „Кандидатът е млад фермер, на възраст от 18 навършени до 40 ненавършени 

години, към датата на кандидатстване“.  

 



                              
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 

 

 
II. Проектни предложения, получили еднакви общи крайни оценки по мярка 4.2 

„Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти “, ще бъдат 

класирани в низходящ ред по следните критериите: 

1. „Проектът включва преработка и производство на биологични продукти“- 

съгласно получени по- висок брой точки/ точки по критерия. 

2. „Проектът предвижда минимум 65% от използваната суровина за преработка 

да бъде собствена или на организиции на производители от територията“. 

3. „Предприятието е класифицирано като микро, съгласно препоръка на ЕС 

2003/361/ЕС“. 

4. „Проектът създава нови работни места“- съгласно получени по- висок брой 

точки/ точки по критерия. 

 

III. Проектни предложения, получили еднакви общи крайни оценки по мярка 6.4 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, ще бъдат подреждани в низходящ ред 

по следните критериите: 

1. „Проектът създава нови работни места“- съгласно получени по- висок брой 

точки/ точки по критерия. 

2. „Проекти за производствени дейности“. 

3. „Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образовоние в 

сектора, за който кандидатстват“. 

4. „Кандидатът (собственикът на предприятието) е жена или лице от 1 до 40 

ненавършени години към датата на кандидатстване“. 

Безвъзмездната финансова помощ по мярка 6.4 се определя на 50% от общо 

допустимите разходи. 

 

IV. Проектни предложения, получили еднакви общи крайни оценки по мярка 8.6. 

„Инвестиции в технологии за лесовъдство и преработката, мобилизирането  и 

търговията на горски продукти”, ще бъдат класирани в низходящ ред по следните 

критериите: 

1. „Проектът създава нови работни места“ - съгласно получени по- висок брой 

точки/ точки по критерия. 

2. „Иновативност- въвеждане на нови за територията практики и /ил  услуги 

и/или продукти в предприятито“- съгласно получени по- висок брой точки/ 

точки по критерия. 

3. „Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образовоние в 

сектора, за който кандидатстват“. 

Решението е прието с единодушие. 
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По точка четвърта от дневния ред „Разни“ пред Общото събрание бяха представени  

следните предложения: 

 

Предложение за Бюджет на МИГ САМОКОВ за 2019 г. 

 

Предложение за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.085 - Подбор на 

проектни предложения за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и 

транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за 

сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г 

 

След разглеждане на възможностите Общото събрание прие следното 

 

РЕШЕНИЯ по точка  четвърта: 

 

1. Приема представения бюджет на СНЦ „МИГ САМОКОВ” за 2019 г. 

2. Приема МИГ Самоков да подготви проектно предложение за кандидатстване по 

подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни 

инициативни групи“ 

Решението е прието с единодушие. 

 

Общото събрание указва на Председателя на УС да извърши необходимите действия за 

вписване в Търговския регистър на Годишния финансов отчет за 2018 г. на СНЦ ”МИГ 

Самоков”  и Доклада за дейността, съгласно законовите разпоредби на ЗЮЛНЦ и Устава на 

Сдружението. 

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на СНЦ МИГ САМОКОВ бе 

закрито. 

Документите, свързани със свикването и провеждането на Общото събрание на СНЦ 

„МИГ САМОКОВ”  са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част 

от него. 

  

 

 

Председател на УС: ...........(п)..............                Протоколчик:.....(п).......  

                             /Владимир Георгиев/                       /Иванка Христова-Вукова /  


