
                                

 

 
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, 20 декември 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. Промяна на наименование на проектно предложение от  „Иновация за живи 

селски райони! Това е твоя Live! Бъди Инфлуенсър!”  на  „Дигитална местна 

общност - иновация за живи селски райони! Това е твоя Live! Дигитален 

хъб и мобилно приложение за промотиране на характерни за местните 

територии и общности ресурси”. 

2. Кандидатстване с проектно предложение 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 в партньорство с СНЦ „МИГ Лясковец – Стражица“, СНЦ „МИГ Белене - 

Никопол“ и СНЦ „Троян-Априлци-Угърчин“. 

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,   

1. 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 „Троян-Априлци-Угърчин“ и СНЦ „МИГ Самоков“. С решение на УС  от 

17.10.2022г. е взето решение за кандидатстване с проектно предложение  

„Иновация за живи селски райони! Това е твоя Live! Бъди Инфлуенсър!” . 

Проекта е подаден, но поради непредвидени обстоятелства  е оттеглен и  се 

налага да бъде преработен, което по същество не променя идеята му, но налага 

промяна в наименованието и в партньорството. Предложението е да се промени 

наименование на проектно предложение от  „Иновация за живи селски 

райони! Това е твоя Live! Бъди Инфлуенсър!”  на  „Дигитална местна 

общност - иновация за живи селски райони! Това е твоя Live! Дигитален 



                                

хъб и мобилно приложение за промотиране на характерни за местните 

територии и общности ресурси”. Нов партньор в проектното предложение е 

СНЦ „Троян-Априлци-Угърчин“. 

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

следното решение: 

РЕШЕНИЕ: 

1. Дава съгласие да се промени наименование на проектно предложение от  

„Иновация за живи селски райони! Това е твоя Live! Бъди Инфлуенсър!”  

на  „Дигитална местна общност - иновация за живи селски райони! Това е 

твоя Live! Дигитален хъб и мобилно приложение за промотиране на 

характерни за местните територии и общности ресурси”. 

2. Дава съгласие МИГ Самоков да кандидатства за безвъзмездна финансова 

помощ с проектно предложение  „Дигитална местна общност - иновация за 

живи селски райони! Това е твоя Live! Дигитален хъб и мобилно 

приложение за промотиране на характерни за местните територии и 

общности ресурси” в партньорство с СНЦ „МИГ Лясковец – Стражица“, СНЦ 

„МИГ Белене - Никопол“ и СНЦ „Троян-Априлци-Угърчин“ 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. 

 

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

 

 


