
 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

сдружение “МИГ САМОКОВ” 

 

Днес, 12 юни 2018 г. от 11:00 ч. в залата на офиса на МИГ САМОКОВ се проведе 

заседание на Управителния съвет на сдружение “МИГ САМОКОВ”, свикано от 

Председателя на Управителния съвет г-н Владимир Георгиев, с дневен ред: 

1. Приемане на Правила за подбор на проектни предложения към Стратегията за 

ВОМР на МИГ САМОКОВ 

2. Финансови въпроси по оперативното управление на МИГ САМОКОВ 

На заседанието присъстваха Председателят на УС Владимир Георгиев и членовете на УС: 

Таня Шолева, Йордан Галев, Никола Угринов и Йордан Йорданов. Заседанието има кворум и 

може да взема решения.  

На заседанието присъства и изпълнителният директор Николай Манев. 

По т.1 от дневния ред: Изпълнителният директор информира членовете на УС за 

необходимостта да се приемат правила за подбор на проектни предложения. В тях трябва да 

се определи начина за определяне на комисии за подбор на проектни предложения, 

правилата за оценяване  на проектите по време на оценителните сесии и ролята на УС по 

одобряване на проектните предложения. Изп. директор запозна Управителния съвет с 

изготвения от екипа проект на Процедура за подбор на проектни предложения към 

Стратегията за ВОМР на МИГ САМОКОВ, който е изготвен в съответствие с минималните 

изисквания за реда за оценка на проекти по чл.41 от ПМС №161. След проведено обсъждане, 

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА МИГ САМОКОВ: 

 

РЕШИ: 

1. Приема  „Процедура за подбор на проектни предложения към Стратегията за 

ВОМР на МИГ САМОКОВ“ (съответства на минималните изисквания за реда за 

оценка на проекти по чл.41 от ПМС №161) 

 

По т.2 от дневния ред: Председателят на УС разясни на присъстващите как става 

финансирането на текущите разходи за управление на Стратегията на МИГ и разходите за 

популяризиране на Стратегията за ВОМР. Финансирането става по годишни бюджети, които 

се одобряват от УО на ПРСР, т.е. от МЗХГ. За 2018 г. МИГ САМОКОВ е заявил бюджет от 

177 070 лв. Одобрението имсе очаква да стане през месец август. След одобрение на 

бюджета от МЗХГ трябва да се подаде заявка за авансово плащане от ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ  в 

размер на 50% от одобрения бюджет. Очаква се аванса да дойде не по-рано от м. септември и 

от тези средства ще може да се финансират дейностите по оперативното управление на МИГ 

Самоков. За да се осигури финансирането на оперативните дейности до получаването на 

аванса,  както и за да се осигури насрещно финансиране на останалите дейностите, които 

няма да бъдат покрити от аванса, УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА МИГ САМОКОВ: 



 

 

РЕШИ: 

1. Да се изготви докладна до Общинския съвет за предоставянето на временна 

финансова помощ в размер на 30 хил. лв. въз основа негово Решение №442 от 

28.07.2016 г.  

2. Да се направят постъпки пред Общински съвет – Самоков за предоставяне на 

допълнителен заем в размер на 60 хил. лв. за насрещно финансиране на оперативната 

дейност на МИГ САМОКОВ.  

Възлага на изп. директор Николай Манев и Председателя на УС  да предприемат действия за 

изпълнение на решенията за осигуряване финансирането на МИГ САМОКОВ. 

 

 

 

Председател на УС:  /п/   / Владимир Георгиев /   

Членове на УС: 

Таня Шолева /п/    Йордан Галев /п/   

Никола Угринов /п/   Йордан Йорданов /п/   

 


