
 

ПРОТОКОЛ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

сдружение “МИГ САМОКОВ” 

 

 

Днес, 26 юни 2018 г. от 17:00 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. Приемане на индикативен график за прием на проекти по подмерките от СВОМР за 

2018 г.  

2. Одобряване на Обява за прием на проектни предложения към Стратегията за ВОМР и 

Насоки и образци на документи за кандидатстване по подмярка 7.2. 

3. Одобряване на Обява за прием на проектни предложения към Стратегията за ВОМР и 

Насоки и образци на документи за кандидатстване по подмярка 4.2. 

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

Йордан Галев, Никола Угринов и Йордан Йорданов.  

На заседанието присъстваха и членовете на екипа за управление изпълнението на Стратегията 

за ВОМР Николай Манев и Валентина Ангелова. 

Заседанието има кворум и може да взема решения.   

По т.1 от дневния ред: Изп. директор докладва, че след обсъждане със заинтересовани страни 

и направени разчети относно възможностите на екипа за подготовка на процедури по мерките 

от СВОМР е изготвен проект на индикативен график за 2018 г. Той предвижда през годината 

да бъдат стартирани процедури: 

 по ПРСР:  

 Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти“ – август - 

октомври   

 Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ – август - октомври    

 Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ – ноември - декември  

 

по ОП „Развитие на човешките ресурси“  

 Мярка 1.3.2.3. „По-добра грижа за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност 

за самообслужване чрез осигуряване на достъп до услуги за социално включване и 

здравеопазване“  - септември - октомври   



 Мярка 1.2.1.6. „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия 

живот за всички възрастови групи, включително чрез професионална ориентация и 

валидиране на придобитите компетенции“  -  

 

След обсъждане, по т.1 от дневния ред УС 

РЕШИ: 

1. Одобрява индикативния график за прием на проектни предложения по мерките от 

Стратегията за ВОМР за 2018 г. 

 

По т.2 от дневния ред: Изп. директор информира, че екипът на МИГ е изготвил Обявата, 

Насоките и документите към тях по мярка 7.2.  

След обсъждане на представените документи, УС на МИГ САМОКОВ   

 

РЕШИ: 

1. Одобрява Обява за прием на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ по 

мярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура” от Стратегията за ВОМР.  

2. Одобрява насоки и образци на документи за кандидатстване по мярка 7.2 от СВОМР. 

3. Обявява прием на проектни предложения по  мярка 7.2 “Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от 

Стратегията за ВОМР на МИГ САМОКОВ чрез открита процедура за конкурентен подбор 

с период на прием от 23 август до 30 октомври 2018г. 

4. Бюджета по процедурата за прием на проектни предложения за подпомагане по мярка 7.2 

за 2018 г. е в размер на 980 000 лв. и минималният праг за преминаване по критериите за 

подбор на проекти  – 30 т. 

5. Възлага на Изпълнителния директор да качи в ИСУН процедурата за прием на проекти в 

съответствие с одобрената обява, като прикачи насоките за кандидатстване, включително 

относимите документи по приема. Да информира УО при МЗХГ в изискуемите срокове за 

активиране на процедурата за прием.  

 

По т.3 от дневния ред: Изп. директор информира, че екипът на МИГ е изготвил Обявата, 

Насоките и документите към тях по мярка 4.2.  

След обсъждане на представените документи, УС на МИГ САМОКОВ   

 

РЕШИ: 

1. Одобрява Обява за прием на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ 

по мярка 4.2 “ Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти” от 

Стратегията за ВОМР.  

2. Одобрява насоки и образци на документи за кандидатстване по мярка 4.2 от СВОМР. 



3. Обявява прием на проектни предложения по  мярка 4.2 “Инвестиции в 

преработка/маркетинг на земеделски продукти” от Стратегията за ВОМР на МИГ 

САМОКОВ чрез открита процедура за конкурентен подбор с период на прием от 23 

август до 15 октомври 2018 г. 

4. Бюджета по процедурата за прием на проектни предложения за подпомагане по мярка 

4.2 за 2018 г. е в размер на 410 000 лв. и минимален праг за преминаване по критериите 

за подбор на проекти – 30 т. 

5. Възлага на Изпълнителния директор да качи в ИСУН процедурата за прием на проекти 

в съответствие с одобрената обява, като прикачи насоките за кандидатстване, 

включително относимите документи по приема. Да информира УО при МЗХГ в 

изискуемите срокове за активиране на процедурата за прием.  

 

 

 

Председател на УС:  /п/   / Владимир Георгиев /   

Членове на УС: 

Йордан Галев           /п/  Никола Угринов    /п/   

Йордан Йорданов /п/   

 


