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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, 23.04.2021 г. в 11,00 ч., 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 08.04.2021 г. на Управителния съвет. 

В предварително обявения ден  и час в залата присъстват 26 членове на Общото събрание на 

сдружението от общо 48 членове.  

Председателят на Управителния съвет констатира, че е налице изискуемия 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  беше избран Владимир 

Георгиев - Председател на УС, за протоколчик на заседанието беше избран Любомир Божков. 

Председателят на Управителния съвет, г-н Владимир Георгиев, откри заседанието и запозна 

присъстващите с предварително обявения дневен ред и предостави  думата на присъстващите 

членове на сдружението за мнения и предложения. 

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

чл.40, т.3  на Устава на сдружението, председателя и зам. -председателя се избират от 

Управителния съвет и предложи отпадане на точка 3 от дневния ред на Общото събрание. 

Председателят подложи на гласуване дневния ред след направеното предложение.  

Гласуваха 26 членове на ОС : “ЗА”- 26, “ПРОТИВ”-0, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-0. Предложението 

бе прието. 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на нов член на Общото събрание на СНЦ 

„Местна инициативна група Самоков” ;  

Изпълнителният директор Катя Симеонова докладва, че на 23.03.2021 г. е внесено писмено 

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

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

           На основание чл. 40, т.2 от Устава на Сдружение МИГ Самоков с решение на 

Управителният съвет от 08.04.2021 г. Фондация „СИЙД” е приета за член на Общото събрание на 

МИГ Самоков. 

Г-н Георгиев подложи на гласуване  приемане на Фондация „СИЙД”  като нов член на Общото 

събрание  на СНЦ „МИГ Самоков”. 

по т.1  от Дневния ред :  

Гласуваха 26 членове: “ЗА”- 26, “ПРОТИВ”-0, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-0. Предложението бе 

прието с единодушие. 

Общото събрание на СНЦ МИГ САМОКОВ взе следното 

РЕШЕНИЕ №1 

1. Приема Фондация „Сийд” като член на Общото събрание на СНЦ „ МИГ Самоков”. 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Избор на членове на Управителен съвет на СНЦ 

„Местна инициативна група Самоков”   

Изпълнителният директор г-жа Катя Симеонова докладва за работата на Управителния 

съвет по време на мандата му. Съгласно Устава на сдружението 5 годишния мандат на 

Управителния съвет изтича на 26.04.2021 г. и даде думата за предложения за членове на 

Управителния съвет. 
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Г-н Йордан Йорданов, представляващ „Дием Груп 2008” ООД, член на ОС на МИГ 

Самоков, предложи Управителния съвет да остане в същия състав, съответно: 

Владимир Георгиев – кмет на община Самоков / представител на публичния сектор/ 

Йордан Галев – председател на Спортен клуб „Рилски спортист 2000"/представител на 

нестопанския сектор/ 

Таня Шолева - член на УС на сдружение СНЦ „Център за Европейски програми и проекти”, 

упълномощено лице от председателя на УС г-жа Антоанета Бонева /представител на 

нестопанския сектор / 

Ани Йовева - управител на ЕТ „АУРА” /представител на стопанския сектор / 

Никола Угринов – управител на  ЕТ „Никола Угринов” /представител на стопанския сектор / 

Други предложения за членове на Управителния съвет не постъпиха. 

Гласуваха 26 членове на ОС: “ЗА”- 26, “ПРОТИВ”-0, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-0. 

Предложението бе прието. 

Г-н Георгиев подложи на гласуване проекта за решение по т.2 от Дневния ред.  

Гласуваха 26 членове: “ЗА”-26, “ПРОТИВ”-0, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-0. Предложението бе 

прието с единодушие. 

Общото събрание на СНЦ МИГ САМОКОВ взе следното    

РЕШЕНИЕ №2 

Приема Управителния съвет на СНЦ „МИГ Самоков” да бъде в следния състав: 

1. Владимир Георгиев –кмет на община Самоков / представител на публичния сектор/ 

2. Йордан Галев – председател на Спортен клуб Рилски спортист 2000/ представител на 

нестопанския сектор/ 

3. Таня Шолева - член на УС на сдружение СНЦ „Център за Европейски програми и 

проекти”, упълномощено лице от председателя на УС г-жа   Антоанета Бонева 

/представител на нестопанския сектор / 

4. Ани Йовева - управител на ЕТ „АУРА” /представител на стопанския сектор / 
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5. Никола Угринов – управител на  ЕТ „Никола Угринов” /представител на стопанския 

сектор / 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Избор на председател и зам.-председател на Управителен 

съвет на  СНЦ „Местна инициативна група Самоков”  - ОТПАДА с решение на Общото 

събрание. 

 ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Одобрение на изменение в Стратегията 

за водено от общностите местно развитие на сдружение „МИГ Самоков”. 

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.  

За периода 15.04-22.04.2021г. МИГ Самоков обяви обществено обсъждане на сайта си относно 

увеличение на бюджета и разпределението му по мерки от СВОМР на СНЦ „МИГ Самоков“. 

Изпълнителният директор запозна присъстващите с постъпилите  мнения и предложения  от 

местната  общност по време на общественото обсъждане. Присъстващите членове на общото 

събрание изразиха положително мнение и подкрепиха проекта на разпределение на 

допълнителни финансови средства за изпълнение на СВОМР на МИГ Самоков. 

Други предложения и мнения не бяха изразени и Председателят предложи да се гласува  

прекратяване на разискванията. Гласуваха 26 членове на ОС: “ЗА”-26, “ПРОТИВ”-0, 

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-0. Предложението бе прието. 

Г-н Георгиев подложи на гласуване проекта за решение по т.4 от Дневния ред.  
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Гласуваха 26 членове: “ЗА”-26, “ПРОТИВ”-0, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-0. Предложението бе 

прието с единодушие. 

Общото събрание на СНЦ МИГ САМОКОВ взе следното    

РЕШЕНИЕ №3 

I.Одобрява промяна в одобрената Стратегията за водено от общностите местно 

развитие на сдружение „МИГ Самоков” по Споразумение за изпълнение на СВОМР 

№РД50-30/18.04.2018г., представляваща увеличение на бюджета на СВОМР на МИГ 

Самоков с общо  913 000 / деветстотин и тринадесет хиляди/ лева, съответно: 

1. За дейности по подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за 

ВОМР” се добавя допълнителен размер на безвъзмездна финансова помощ от 114 000 /сто и 

четиринадесет хиляди/ лева. 

2. За дейности по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за 

Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” 

от ПРСР 2014-2020г. се добавя допълнителен размер на безвъзмездната финансова помощ от 

799 000 /седемстотин деветдесет и девет хиляди / лева, разпределени по следния начин: 

- По Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура”  - 643 173,00/шестотин четиридесет и три хиляди сто 

седемдесет и три/ лв. 

-По мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура“ – 155 827,00/сто петдесет и пет хиляди осемстотин двадесет и 

седем/ лева. 

II.Одобрява срока на изпълнение на дейности по подмярка 19.4 и подмярка 19.2, 

финансирани с допълнителния размер на финансова подкрепа да бъде до юни 2025г. 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

„МИГ Самоков” има възможност да кандидатства с проектно предложение по процедура 

BG06RDNP001-19.355 - Подбор на проектни предложения за вътрешнотериториално и 

транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за 
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сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г., за съвместни дейности с МИГ от Румъния. 

Г-н Георгиев подложи на гласуване проекта за решение по т.5 от Дневния ред.  

Гласуваха 26 членове: “ЗА”-26, “ПРОТИВ”-0, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-0. Предложението бе 

прието с единодушие. 

Общото събрание на СНЦ МИГ САМОКОВ взе следното    

РЕШЕНИЕ №4 

1. Дава съгласие МИГ Самоков да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ с 

проектно предложение по процедура BG06RDNP001-19.355 - Подбор на проектни 

предложения 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., за 

съвместни дейности с партньор МИГ от Румъния. 

 

Председателят запозна присъстващите за предстоящите мерки за обявяване за 

изпълнение на СВОМР от МИГ Самоков и сключените договори с ДФЗ за финансиране на 

одобрени проектни предложения.  

След така направеното  предложение и мнения, Председателят предложи да се гласува  

прекратяване на разискванията. Гласуваха 26 членове на ОС: “ЗА”-26, “ПРОТИВ”-0, 

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-0. Предложението бе прието. 

Поради изчерпването на дневния ред, заседанието бе закрито. 

/Заседанието приключи в 12.30 часа/ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА МИГ САМОКОВ: …………/п/………………….   

       ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ  

 

   ПРОТОКОЛЧИК:……………/п/…………………  

   ЛЮБОМИР БОЖКОВ 


