
                           
  

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, 19  юли 2021 г. от 10:30 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.   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 на МИГ Самоков г-жа Катя Симеонова докладва, че във 

връзка със Заявление за промяна на планирани дейности и разходи на МИГ Самоков по 

подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за местно развитие" от 

Програмата за развитие на селските райони 2014- 2020 г. на стратегии за ВОМР и 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“  Общото събрание трябва да одобри предложените промени в 

Раздел 9 „Индикатори за мониторинг и оценка”  от  СВОМР на МИГ Самоков, след 

проведеното обществено обсъждане в периода от 09.07.2021 до 16.07.2021 г. вкл. 

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 № 1: 

I. На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква  Общо събрание на сдружението на 4 август  

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

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

сдружение „МИГ Самоков”. 

2. 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/……......   

 


