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ПРОТОКОЛ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

сдружение “МИГ САМОКОВ” 

 

Днес, 20 февруари 2019 г. от 14:00 ч. в 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. Определяне състава на Комисия  за подбор на проектни предложения (КППП) по 

Процедура BG06RDNP001-19.189 - МИГ Самоков: 4.1 “ Инвестиции в земеделски 

стопанства“.  

2. Разглеждане на предложения за международно сътрудничество с местни инициативни 

групи от други страни от ЕС.  

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

Таня Шолева, Йордан Галев и Йордан Йорданов. Заседанието има кворум и може да взема 

решения.  

На заседанието присъстваха и членове на екипа за управление на МИГ САМОКОВ - 

изпълнителният директор Николай Манев и експерта Валентина Ангелова. 

По т.1 от дневния ред: Изпълнителният директор докладва, че на 19.02.2019 г. е приключил  

приемът на проектни предложения по мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства“ по 

Процедура BG06RDNP001-19.189 в системата  ИСУН 2020, по Обява за прием на проектни 

предложения в изпълнение на Решение на УС на МИГ Самоков от 14.11.2018 г. Във връзка с 

това е необходимо да се определи състава на Комисия за подбор на подените проектни 

предложения (КППП) за оценителната сесия по Процедура BG06RDNP001-19.189. 

Н.Манев докладва, че по процедурата са подадени 7 проектни предложения. Като се 

има предвид, че съгласно Минималните изисквания по чл. 41  на ПМС 161, записани и в 

Процедурата за подбор на проекти към СВОМР на МИГ Самоков, всяко от проектните 

предложения трябва да се оценява от 2 оценители, се предлага комисията да се състои от 

председател, секретар и 3-ма оценители, от които двама да са външни екперти-оценители и 

един да е от състава на сдружението.  Kато се следват утвърдените от УС на 31.10.2018 г. 

ПРАВИЛА ЗА ИЗБОРА НА ВЪНШНИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В КОМИСИИ 

ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, в комисията трябва да бъдат включени 

поредните експерти от одобрения списък на избраните външни експерти-оценители по мярка 

4.1. Това са Преслав Гайдарски и Мария Джамбазова. Тъй като Мария Джамбазова, която е 

втора в списъка, заяви че е ангажирана и не може да участва в тази комисия, се предлага като 

външни експерти - оценители да бъдат включени първият от списъка – Преслав Гайдарски и 



третият - Цветомир Рангелов, които са дали съгласие и имат образование, квалификация и 

опит в изготвяне и оценяване на проекти по мярка 4.1 по ПРСР. Като оценител от състава на 

ОС в КППП се предлага да бъде включен членът на ОС Кирил Доганов, който е с 

икономическо образование и опит в мениджмънт и в управление на проекти. За секретар на 

комисията е предложена Ани Йовева от ОС на МИГ САМОКОВ, която вече е участвала като 

оценител в КППП по мярка 7.2.    

След направено обсъждане и в съответствие с приетите Правила за избора на външните 

оценители за включване в комисии за подбор на проектни предложения, Управителния съвет 

единодушно 

 

РЕШИ: 

1. Комисията за подбор на проектни предложения (КППП) по Процедура BG06RDNP001-

19.189 - МИГ САМОКОВ: Mярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства“ да има 

следния състав:  

Председател: Николай Манев – изп. директор на МИГ  

Секретар:  Ани Георгиева Йовева – член на ОС, представител на стопанския сектор  

Членове:   

1. Цветомир Рангелов Рангелов – външен експерт - оценител по мярка 4.1  

2. Преслав Трилков Гайдарски - външен експерт-оценител по мерки 4.1 

3. Кирил Иванов Доганов - член на ОС, представител на нестопанския сектор -                     

Резервни членове:  

1. Николина Христова Дечева – външен експерт- оценител по мерки 4.1   

2. Мария Влайкова Джамбазова - външен експерт-оценител по мерки 4.1 

3. Иванка Стоянова Христова- Вукова – член на ОС на МИГ– член на ОС, 

представител на нестопански сектор 

2. Председателят на Управителния съвет да издаде заповед за назначаване на Комисия за 

подбор на проектни предложения по Mярка 4.1 в избрания състав. 

 

По т.2 от дневния ред: изпълнителният директор Николай Манев докладва, че в момента е 

отворен прием на проектни предложения за подготвителни дейности за 

вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и 

изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“. Мярката 

предоставя възможности за подготовка на общи проекти с местни инициативни групи от 

други страни от ЕС, за финансиране на които може да се кандидтатства на следващ етап.  

Финансовият ангажимент на МИГ Самоков по такъв подготвителен проект се очаква да бъде 

между 40 и 50 хил. лв.  Осъществени са контакти с месни инициятивни групи от Италия и от 

Испания и има възможност да се кандидатства по приема до 28 февруари. 

След като разгледа предложението, Управителния съвет 

 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие за кандидатстване на МИГ Самоков с проектно предложения по мярка 

19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни 

инициативни групи“  



2. Възлага на екипа за управление на МИГ-а да осигури потенциални партньори и да 

изготви проектно предложение по мярка 19.3, с което да кандидатства пред УО на 

ПРСР.  

 

С това дневният ред бе изчерпан и УС на Сдружение с нестопанска цел МИГ Самоков бе 

закрито 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:  /п/   / Владимир Георгиев /   

 

ЧЛЕНОВЕ НА УС: 

Йордан Галев           /п/       Таня Шолева  /п/   

Йордан Йорданов /п/    

 


