
                              
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони 

„Европа инвестира в селските райони” 

СДРУЖЕНИЕ “МИГ САМОКОВ” 
Самоков – 2000, ул.”Македония” № 34, e-mail: mig_samokov@abv.bg 

 

 

ПРОТОКОЛ                                                                                                                                                                                          

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СДРУЖЕНИЕ „МИГ САМОКОВ” 

 

Днес, 29 септември 2022 г. от 13,00 ч. в офиса на МИГ Самоков се проведе заседание 

на Управителния съвет, свикано от Председателя му г-н Владимир Георгиев, при дневен ред: 

1. Приемане на бюджета за текущи разходи и популяризиране на стратегията за 

ВОМР за 2023 г. 

2. Приемане на Индикативния график за подбор на проекти по мерки за 2023 г. 

На заседанието присъстваха Председателя на УС Владимир Георгиев и членовете на 

УС: Йордан Галев, Никола Угринов и Ани Йовева.  

Заседанието има кворум и може да взема решения.  

На заседанието присъства и Изпълнителният директор и екипа  на МИГ Самоков.  

   По т.1 от дневния ред – Изпълнителният директор Катя Симеонова запозна 

членовете на УС с изготвения проект на бюджет за 2023 г. След обсъждане на планираните 

разходи и проведено гласуване, Управителният съвет на МИГ Самоков 

 

РЕШИ: 

1. Одобрява изготвения бюджет за 2023 г. и планирани дейности и разходи по 

подмярка 19.4 „ Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от 

общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-

2020 г. 

2. Възлага на Изпълнителният директор да внесе за одобрение бюджета в  УО на 

ПРСР 2014-2020 г. до 30.09.2022 г. включително. 

 

 Гласували ЗА – 4 (трима), ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма,   ПРОТИВ – няма 

 

 По т.2 от дневния ред – Изпълнителният директор Катя Симеонова запозна 

членовете на УС с планирания прием по мерки от стратегията в индикативния график за 2023 

г. След обсъждане на планираните мерки и проведено гласуване , Управителният съвет на 

МИГ Самоков 



 

РЕШИ: 

 

1. Одобрява предложения индикативен график за прием на проекти по мерки от 

стратегията за 2023г. 

 

Гласували ЗА – 4 (трима), ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма,   ПРОТИВ – няма 

 

 След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито. 

 

 

Председател на УС: .........../п/..........................    

                                    / Владимир Георгиев/   

    

Членове на УС: 

Йордан Галев .............../п/.....................   

Никола Угринов ............./п/................. 

Ани Йовева ................/п/.......................       


