
                           
  

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, 09  януари 2023 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. Обсъждане на Годишен доклад  за 2022 г. за изпълнение на СВОМР по подмярка 

19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите 

местно развитие" и вземане на решение за неговото одобряване.  

2. Обсъждане на Годишен доклад  за 2022г. по подмярка 19.4 Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" и 

вземане на решение за неговото одобряване. 

3. Насрочване на Общо събрание и определяне на дневния ред.  

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

Галев, Ани Йовева и Никола Угринов. 

Заседанието има кворум и може да взема решения.  

 

По т.1 от Дневния ред Председателят на УС, г-н Владимир Георгиев, информира 

присъстващите, че съгласно чл.62, т.15 от Наредба №22 от 14.12.2015 г., в срок до 15 

февруари на текущата година,  МИГ изготвя и представя на УО на ПРСР 2014 - 2020 г. и на 

УО на останалите програми, страна по Споразумението за изпълнение на Стратегията, 

годишен доклад за отчитане на изпълнението за предходната 2022 г. Изготвеният годишен 



доклад е предоставен на членовете на Управителния съвет към поканата и материалите за 

провеждане на заседанието.  

Думата беше дадена на г-жа Катя Симеонова- изпълнителен директор, която представи 

допълнителни разяснения по годишния доклад по подмярка 19.2. за 2022 г.  

На основание чл. 40, т.8 от Устава на Сдружение МИГ Самоков , Управителният съвет  при 

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

 

РЕШЕНИЕ № 1 

 

1. Одобрява годишен доклад за 2022 г. на МИГ Самоков за отчитане изпълнението 

на СВОМР  по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии 

за Водено от общностите местно развитие" . 

2. Възлага на изпълнителния директор на МИГ Самоков да представи Годишен 

доклад за 2022 г.  на УО на ПРСР 2014 – 2020 г., УО на ОПРЧР 2014 -2020 г. и 

УО на ОПОС 2014 – 2020 г. в срок до 15.02.2023 г.  

 

По т.2 от дневния ред Председателят на УС, г-н Владимир Георгиев, разясни, че 

съгласно чл.16, ал.1 от НАРЕДБА № 1 от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи 

разходи и популяризиране на стратегия за Водено общностите местно развитие", всяка година 

в срок до 31 януари, МИГ подава в УО на ПРСР 2014 - 2020 г. обобщен годишен доклад за 

извършените дейности, свързани с текущите разходи и популяризиране на стратегията за 

ВОМР за предходната календарна година. Докладът за 2022 г. е предоставен на членовете на 

УС към поканата за свикване на заседанието.  

По представения доклад нямаше въпроси. 

На основание чл. 40, т.8 от Устава на Сдружение МИГ Самоков , Управителният съвет 

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

 

РЕШЕНИЕ № 2 

1. Управителния съвет одобрява представения годишен доклад за извършените 

дейности през 2022 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за ВОМР“ на МИГ Самоков.  

2. Възлага на изпълнителния директор на МИГ да представи годишен доклад за 

извършените дейности през 2022 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за ВОМР“ на МИГ Самоков за одобрение пред УО 

на ПРСР 2014 – 2020 г.  



По т.3 от Дневния ред: 

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

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

РЕШЕНИЕ №3: 

I. На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква  Общо събрание на сдружението на 01 

февруари  2023 г. от 11.00 ч. в заседателната зала на 5 етаж в Община Самоков при следния 

дневен ред: 

1. Приемане на годишен доклад за работата на МИГ САМОКОВ  за 2022г. 

2. Приемане на годишни финансови отчети на МИГ Самоков за 2022 г. 

3. Приемане на индикативен план за работата на МИГ Самоков  за 2023 г. 

4. Приемане на промени във финансовия план по мерки от ПРСР 2014-2020г. на СВОМР 

на МИГ САМОКОВ. 

5. Приемане на финансов план за изпълнение на Стратегията за ВОМР на МИГ Самоков 

за 2023 г. 

6. Приемане на финансов план за извършване на дейности по подмярка 19.4  за „Текущи 

разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на МИГ САМОКОВ за 2023 г. 

7. 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/......................  

 

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

 


