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П Р О Т О К О Л 

от 

проведено Общо събрание на сдружение с нестопанска цел  

 „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА САМОКОВ” 

 

Днес, 01.02.2023 г. в 11,00 ч., в гр. Самоков, в сградата на Община Самоков, с 

административен адрес: гр. Самоков, ул. „Македония” № 34, Заседателна зала на V-ти етаж, се 

проведе Общо събрание, свикано съгласно чл. 29, ал. 1 от Устава на СНЦ МИГ САМОКОВ, 

чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ и във връзка с Решение от 09.01.2023 г. на Управителния съвет. 

В предварително обявения ден  и час в залата присъстват 26 членове на сдружението от 

общо 48 членове.  

Председателят на Управителния съвет констатира, че е налице изискуемия кворум за 

провеждане на събранието, поради което същото може да бъде открито в предварително 

обявения начален час.  

Пристъпи се към решаване на предварителните въпроси по избор на председателстващ 

събранието и протоколчик. За председател на заседанието на ОС бе избран Владимир Георгиев 

- Председател на УС, за протоколчик на заседанието единодушно бе избрана Ани Йовева. 

Председателят на Управителния съвет, г-н Владимир Георгиев, откри заседанието и 

запозна присъстващите с предварително обявения дневен ред и предостави  думата на 

присъстващите членове на сдружението за мнения и предложения. 

 

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 

 

 Председателят подложи на гласуване дневния ред, състоящ се от шест точки. Гласуваха 

26 членове на ОС : “ЗА”-26, “ПРОТИВ”-0, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-0. Предложението бе прието. 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на доклад за работата на МИГ 

САМОКОВ за 2022г. 

На всеки член на сдружението беше предоставен в писмен вид Годишния доклад за дейността на 

МИГ Самоков през 2022 г. Изпълнителният директор Катя Симеонова запозна подробно 

членовете на Сдружението  с доклада за работата на МИГ Самоков. 

Г-н Георгиев предостави  думата на присъстващите членове на сдружението за мнения и 

предложения. Други предложения и мнения не бяха изразени и Председателят предложи да се 
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гласува  прекратяване на разискванията. Гласуваха 26 членове на ОС: “ЗА”-26, “ПРОТИВ”-0, 

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-0. Предложението бе прието. 

Г-н Георгиев подложи на гласуване проекта за решение по т.1  от Дневния ред .  

Гласуваха 26 членове: “ЗА”-26, “ПРОТИВ”-0, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-0. Предложението бе 

прието с единодушие. 

 

Общото събрание на СНЦ МИГ САМОКОВ взе следното    

 

РЕШЕНИЕ №1 

1. Приема Годишния доклад за дейността на МИГ Самоков през 2022 г. 

 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на годишни финансови отчети за 2022 г. 

 

На всеки член на сдружението беше предоставен в писмен вид годишни финансови 

отчети за 2022 г. Председателят даде думата на изпълнителния директор Катя Симеонова да 

докладва  и даде разяснения по представените отчети на членовете на Сдружението.  

Други предложения и мнения не бяха изразени и Председателят предложи да се гласува  

прекратяване на разискванията. Гласуваха 26 членове на ОС: “ЗА”-26, “ПРОТИВ”-0, 

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-0. Предложението бе прието. 

Г-н Георгиев подложи на гласуване проекта за решение по т.2 от Дневния ред.  

Гласуваха 26 членове: “ЗА”-26, “ПРОТИВ”-0, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-0. Предложението бе 

прието с единодушие. 

 

Общото събрание на СНЦ МИГ САМОКОВ взе следното    

 

РЕШЕНИЕ №2 

1. Приема Годишния финансов отчет на МИГ Самоков през 2022 г. 

2. Председателя на УС да извърши необходимите действия за вписване в 

Агенцията по вписвания на Годишния финансов отчет за 2022 г. на СНЦ ”МИГ 

Самоков”. 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на индикативен план за работата на 

МИГ за 2023 г. 

Изпълнителният директор Катя Симеонова, запозна членовете на Сдружението с 

индикативният  план за работата на МИГ за 2023 г. 

Други предложения и мнения не бяха изразени и Председателят предложи да се гласува  

прекратяване на разискванията. Гласуваха 26 членове на ОС: “ЗА”-26, “ПРОТИВ”-0, 

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-0. Предложението бе прието. 
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Г-н Георгиев подложи на гласуване проекта за решение по т.3 от Дневния ред.  

Гласуваха 26 членове: “ЗА”-26, “ПРОТИВ”-0, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-0. Предложението бе 

прието с единодушие. 

 

Общото събрание на СНЦ МИГ САМОКОВ взе следното    

  

РЕШЕНИЕ №3 

1. Приема индикативен план за работата на МИГ за 2023 г. 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на промени във финансовия план 

по мерки от ПРСР 2014-2020г. на СВОМР на МИГ САМОКОВ. 

Изпълнителният директор Катя Симеонова, запозна членовете на Сдружението с 

предложеното разпределение на допълнителния финансов ресурс, което представлява 

прехвърляне на средства  в рамките на мерки по СВОМР, финансирани от ПРСР 2014-2020г.  

Други предложения и мнения не бяха изразени и Председателят предложи да се гласува  

прекратяване на разискванията. Гласуваха 26 членове на ОС: “ЗА”-26, “ПРОТИВ”-0, 

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-0. Предложението бе прието. 

Общото събрание на СНЦ МИГ САМОКОВ взе следното    

 

РЕШЕНИЕ №4 

1. Одобрява промяна в Стратегията за водено от общностите местно развитие на 

сдружение „МИГ Самоков” по Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-

30/18.04.2018г., в Раздел 9 “Индикатори за мониторинг на оценка” съгласно 

предложенията в Приложение I /неразделна част от настоящото решение/. 

 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на финансов план за изпълнение на 

Стратегията за ВОМР на МИГ Самоков за 2023 г. 

 Изпълнителният директор Катя Симеонова, запозна членовете на Сдружението с финансов 

план за изпълнение на Стратегията за ВОМР на МИГ Самоков за 2023 г. 

Други предложения и мнения не бяха изразени и Председателят предложи да се гласува  

прекратяване на разискванията. Гласуваха 26 членове на ОС: “ЗА”-26, “ПРОТИВ”-0, 

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-0. Предложението бе прието. 

Г-н Георгиев подложи на гласуване проекта за решение по т.5 от Дневния ред.  

Гласуваха 26 членове: “ЗА”-26, “ПРОТИВ”-0, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-0. Предложението бе 

прието с единодушие. 
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Общото събрание на СНЦ МИГ САМОКОВ взе следното    

РЕШЕНИЕ №5 

1. Приема финансов план за изпълнение  за изпълнение на Стратегията за ВОМР на 

МИГ Самоков за 2023 г.. 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 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. 

Изпълнителният директор Катя Симеонова, запозна членовете на Сдружението с 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. 

Други предложения и мнения не бяха изразени и Председателят предложи да се гласува  

прекратяване на разискванията. Гласуваха 26 членове на ОС: “ЗА”-26, “ПРОТИВ”-0, 

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-0. Предложението бе прието. 

 

 

Г-н Георгиев подложи на гласуване проекта за решение по т.6 от Дневния ред.  

Гласуваха 26 членове: “ЗА”-26, “ПРОТИВ”-0, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-0. Предложението бе 

прието с единодушие. 

Общото събрание на СНЦ МИГ САМОКОВ взе следното    

РЕШЕНИЕ №6 

1. Приема 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. 

 

Поради изчерпването на дневния ред, заседанието бе закрито. 

/Заседанието приключи в 12.30 часа/ 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА МИГ САМОКОВ: ……………/П/……………….   

       ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ  

 

   ПРОТОКОЛЧИК:………………/П/………………  

 АНИ ЙОВЕВА 


