
                  

 
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, 24 ноември 2021 г. от 14:00ч. 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. Предложение за приемане на нов член на Общото събрание на СНЦ 

„Местна инициативна група Самоков” . 

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

Галев,  Ани Йовева, Никола Угринов и Таня Шолева.  

Заседанието има кворум и може да взема решения.   

На заседанието присъства и екипа на МИГ Самоков. 

По т.1 от Дневния ред: 

Изпълнителният директор Катя Симеонова докладва, че на 17.11.2021 г. на 

електронната поща на МИГ Самоков е постъпило заявление от госпожа Любка Йонкова 

управител на фирма „Елит-5” ЕООД  с ЕИК 121152507, със седалище и адрес на 

управление: с. Маджаре, п.к. 2022, Имот № 46067.1.342, за включване на дружеството в 

състава на Общото събрание на СНЦ „МИГ Самоков” като представител на стопанския 

сектор. Подаденото заявление и в съответствие с чл. 15, чл.16, ал.2, т.3  и ал.3 от Устава 

на Сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност „Местна инициативна 

група Самоков”. 

В процеса на разисквания членовете на управителния съвет установиха , че към 

момента на вземане на решение, членовете на Общото събрание са общо 48 броя , като 

от тях 2 броя са представители на публичен сектор, 23 броя са представители на 



стопански сектор и 23 са представители на нестопански сектор. В случай на приемане  

на нов член от стопанския сектор ще бъде нарушено съотношението на 

представителство в общото събрание в съответствие с  чл.27, ал.2 от Устава, а именно 

49 на сто от имащите право на глас, съгласно чл.28, ал.1 от ЗЮЛНЦ. 

УС на МИГ Самоков пристъпи към гласуване и взе следното решение: 

 

РЕШЕНИЕ   

1. Приема за информация заявление за приемане на нов член на Общото 

събрание на СНЦ „МИГ Самоков” от фирма „Елит-5” ЕООД  с ЕИК 

121152507. 

2. Отказва членство на фирма „Елит-5” ЕООД  с ЕИК 121152507 в Общото 

събрание на СНЦ „МИГ Самоков” до промяна на обстоятелствата по чл.27, 

ал.2 от Устава на на Сдружение с нестопанска цел за общественополезна 

дейност „Местна инициативна група Самоков”. 

Гласували: ЗА – 5 (пет) гласа , ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма,   ПРОТИВ – няма 

 

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 

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

                                     /Владимир Георгиев/ 

 

      

ЧЛЕНОВЕ НА УС: 

 

Йордан Галев: ............./П/............... 

Ани Йовева:............./П/............... 

Таня Шолева ............./П/................ 

Никола Угринов ............./П/............... 


