
                           
  

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, 8  април 2021 г. от 9:30 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: 

       1.  Приемане на нов член на Общото събрание на СНЦ „Местна инициативна група 

Самоков” ;  

2.   Насрочване на Общо събрание на членовете на сдружение  МИГ Самоков и 

определяне на дневния ред.  

  На заседанието присъстваха следните членовете на УС: Владимир Георгиев, Йордан 

Галев, Ани Йовева и Никола Угринов. 

Заседанието има кворум и може да взема решения.  

По т.1 от Дневния ред: 

Изпълнителният директор Катя Симеонова докладва, че на 22.03.2021 г. е внесено 

заявление от представляващият Фондация „Сийд” Георги Николов за включване й в състава 

на Общото събрание на СНЦ „МИГ Самоков” като представител на нестопанския сектор.  

           На основание чл. 17, ал.1 от Устава на Сдружение МИГ Самоков , Управителният съвет 

при гласували 4/пет/ - „ЗА“, 0 - „ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ взе следното 

РЕШЕНИЕ №1: 

1. Фондация „Сийд” да бъде включена в състава на Общото събрание на СНЦ „МИГ 

Самоков”. 

 

 



 

По т.2 от Дневния ред: 

Председателят на УС г-н Владимир Георгиев докладва, че съгласно член съгласно чл. 37, ал. 1 

от Устава на Сдружение МИГ Самоков, мандатът на Управителния съвет изтича на 26.04.2021 

г. и трябва да бъде насрочено  Общо събрание за избор на членове на Управителния съвет.  

  Изпълнителният директор на МИГ Самоков г-жа Катя Симеонова докладва, че 

Правителството на Република България е одобрило единадесето изменение на Програмата за 

развитие на селските райони 2014 – 2020 г. с което се осигурява допълнително финансиране 

към СВОМР на МИГ Самоков в размер на до 799 000 лв. за операции по подмярка 19.2 

„Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” и 

с до 114 000 лв. за дейности по подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за Водено от общностите местно развитие”. На основание чл.28, ал.4 от Устава на 

сдружението, Общото събрание трябва да приеме промяна в Стратегията за ВОМР на СНЦ 

„МИГ – Самоков“ на основание чл. 39, т. 6 от Наредба 22 за прилагане на подмярка 19.2 

„Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ и 

да вземе решение за разпределение на средствата по мерки от Стратегията, както и 

отразяването им в изходните индикатори и в индикаторите за резултат.  

На основание чл. 29, ал.1 от Устава на Сдружение МИГ Самоков , Управителният съвет при 

гласували 4/пет/ - „ЗА“, 0 - „ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ взе следното 

РЕШЕНИЕ № 3: 

I. На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква  Общо събрание на сдружението на 23 април  

2021 г. от 11.00 ч. в заседателната зала на 5 етаж в Община Самоков при следния дневен ред: 

             1.  Приемане на нов член на Общото събрание на СНЦ „Местна инициативна група 

Самоков” ;  

           2.  Избор на членове на Управителен съвет на СНЦ „Местна инициативна група 

Самоков”  ; 

            3.  Избор на председател и зам.-председател на Управителен съвет на  СНЦ „Местна 

инициативна група Самоков”  ; 

           4.  Одобрение на изменение в Стратегията за водено от общностите местно развитие на 

сдружение „МИГ Самоков”. 

           5.  Други 

 



II. Възлага на изпълнителния директор на МИГ Самоков да организира провеждането 

на Общото събрание и уведоми членовете му по реда на чл.29 от Устава  на Сдружение „МИГ 

Самоков”. 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.  

 

 

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

                                /Владимир Георгиев/ 

 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:  ……………/П/…………… 

                   / Йордан Галев /        

ЧЛЕНОВЕ НА УС: 

Ани Йовева………/П/……......   

Никола Угринов……/П/………......   

 


