
                                

 

 
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 октомври 2022 г. от 10:30ч. 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. Кандидатстване на МИГ Самоков с проектно предложение “Да усетим аромата на 

билките” за обект „Културен център „Самоков – уникално съчетание на традиции, 

култура и природа” за  сътрудничество по процедура № BGRDNP001-19.607 по 

подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни 

инициативни групи“ от мярка 19 „водено от общностите местно развитие“ от 

програма за развитие на селските райони 2014-2020 

2. Кандидатстване на МИГ Самоков с проектно предложение “Умни територии - 

всички под един покрив” за сътрудничество по процедура № BGRDNP001-19.607 по 

подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни 

инициативни групи“ 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 Никола Угринов.  

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 на 

присъстващите членове на УС, че е обявена процедура за подбор на проекти за 

сътрудничество по процедура № BGRDNP001-19.607 по подмярка 19.3 „Подготовка и 

изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 

„Водено от общностите местно развитие“, финансирана  от Програма за развитие на 

селските райони 2014-2020г. 

В тази връзка „МИГ Самоков” е допустим кандидат за безвъзмездна финансова помощ, 

като дейностите по проектите за сътрудничество се осъществяват на териториите на 

действие на партньорите. Проектното предложението е изготвено с водещ партньор МИГ 



                                

От Похорие до Бохор- Словения и следните партньори : МИГ от Горна Савиня и долина 

Шалек, Словения- партньор 1, МИГ Obsotelje в Козянско, Словения- партньор 2, МИГ 

Bogastvo podeželja, Словения- партньор 3, МИГ Raznolikost podeželja, Словения- партньор 

4, МИГ Чирпан, България- партньор 5 и МИГ Самоков- партньор 6. Наименованието на 

ПП е   „Да усетим аромата на билките“. 

 

След проведени разисквания, УС на МИГ Самоков пристъпи към гласуване и взе 

следното решение: 

РЕШЕНИЕ 

1. Дава съгласие МИГ Самоков да кандидатства за безвъзмездна финансова 

помощ с проектно предложение  „Да усетим аромата на билките“ за обект 

„Културен център „Самоков – уникално съчетание на традиции, култура и 

природа” в партньорство с МИГ От Похорие до Бохор- Словения, МИГ от Горна 

Савиня и долината Шалек,  МИГ Obsotelje в Козянско, МИГ Bogastvo podeželja, 

МИГ Raznolikost podeželja и МИГ Чирпан за сътрудничество по процедура № 

BGRDNP001-19.607 по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за 

сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие“, финансирана  от Програма за развитие на селските райони 2014-

2020г. 

2. Гласували: ЗА – 4 (четири) гласа , ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма,   

ПРОТИВ – няма 

 

По т.2 от дневния ред,  Изпълнителният директор Катя Симеонова докладва на 

присъстващите членове на УС, че е изготвено проектно предложението  с водещ партньор 

СНЦ „МИГ Лясковец – Стражица“  и следните партньори СНЦ „МИГ Белене - Никопол“, 

СНЦ „МИГ Добричка“ и СНЦ „МИГ Самоков“. Наименованието на ПП е   “Умни 

територии - всички под един покрив”. 

След проведени разисквания, УС на МИГ Самоков пристъпи към гласуване и взе 

следното решение: 

 

РЕШЕНИЕ 

1. Дава съгласие МИГ Самоков да кандидатства за безвъзмездна финансова 

помощ с проектно предложение  “Умни територии - всички под един покрив” в 

партньорство с СНЦ „МИГ Лясковец – Стражица“, СНЦ „МИГ Белене - Никопол“ 

и СНЦ „МИГ Добричка“ за сътрудничество по процедура № BGRDNP001-19.607 

по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на 

местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, 

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

 



                                

 

1. Гласували: ЗА – 4 (четири) гласа , ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма,   

ПРОТИВ – няма 

 

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 

 

 

Председател на УС: ................../П/.......................... 

                                        /Владимир Георгиев/ 

 

       

Членове на УС: 

 

Йордан Галев: ………/П/…………… 

Никола Угринов ………/П/……….... 

Ани Йовева……………/П/………….. 

 

 


