
                           
  

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, 17  май 2022 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, относно 

вземане на решение за кандидатстване по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни 

дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за 

развитие на селските райони 2014-2020  

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

Галев, Ани Йовева и Таня Шолева. 

Заседанието има кворум и може да взема решения.  

2. По т.1 от Дневния ред: Насрочване на Общо събрание на членовете на сдружение  

МИГ Самоков, относно вземане на решение за кандидатстване по подмярка 19.1 

„Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 : 

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

Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 

обявяви прием на проектни предложения по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни 

дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на 

селските райони 2014-2020 г. Приемът ще продължи от 05.05.2022 г. до 31.07.2022 г. по 

процедура № BG06RDNP001-19.610.  

Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за подготвителни дейности, включващи 

изграждане на капацитет, обучение и създаване на мрежи с цел изготвяне и изпълнение на 

стратегия за водено от общностите местно развитие, които включват: 

• Обучение на местни заинтересовани страни; 



• Проучвания в съответната територия; 

• Изготвяне на стратегия за воденото от общностите местно развитие, включително 

консултации със заинтересованите страни за целите на подготовката на стратегията; 

• Дейности за координация на процеса. 

 

 

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

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

 

РЕШЕНИЕ № 1: 

I. На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква  Общо събрание на сдружението на 03 юни  

2022 г. от 11.00 ч. в заседателната зала на 5 етаж в Община Самоков при следния дневен ред: 

 

1. Вземане на решение за кандидатстване на СНЦ „МИГ Самоков”   с проектно 

предложение и реализиране на проект  по процедура № BG06RDNP001-19.610 

Подбор на проектни предложения по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни 

дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 

2020 г. от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. 

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/.....................   

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



 


