
 

 

 

ПРОТОКОЛ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

сдружение “МИГ САМОКОВ” 

 

Днес, 31 октомври 2018 г. от 14:30 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. Актуализиране на графиците за прием на проекти през 2018 и 2019 г. 

2. Утвърждаване на окончателния списък на експертите - оценители на проекти към 

Стратегията за местно развитие на територията на МИГ САМОКОВ 

3. Определяне състава на Комисия  за подбор на проектни предложения (КППП) по 

Процедура BG06RDNP001-19.061 - МИГ Самоков - 7.2 Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура.  

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 присъстваха и тримата членове на екипа за управление на МИГ САМОКОВ - 

изпълнителният директор Николай Манев, експерта Валентина Ангелова и координатора 

Катерина Поповянска.  

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

проекти по мерките за 2018 г. По мерките от ПРСР приемите вървя добре, като се наложи 

удължаване на приема по мярка 4.2 поради липса на кандидати и преместване на приема по 

мярка 4.1 с един месец. Има забавяне от графика по приемите от ОП РЧР и тепърва трябва да 

се съгласуват насоките и приложенията към тях с УО на ОП РЧР. В индикативния график за 

2019 г. се налага да се направят промени поради настояването на УО на ОП „Развитие на 

човешките ресурси“ приемите по мерките по тази оперативна програма да пиключат до 

средата на 2019 г.  Това ще наложи изтегляне на приемите по тези мерки за първото 

полугодие и съответно отлагане на прими по мерки от ПРСР за второто полугодие, за да не 

стане голямо застъпване на приеми и невъзможност от едновременна работа на много 

комисии за прием на проектни предложения. След проведено обсъждане, 

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА МИГ САМОКОВ: 

РЕШИ: 

1.1. Приема актуализиран индикативен график за 2018 г., в който  

- приемът по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР се измества за 

декември 2018 – януари 2019 г.  



 

- приемът по мярка 1.3.2.3. „По-добра грижа за хора с увреждания..“ се отлага за 

декември 2018 – януари 2019 г. 

-приемът по мярка 1.2.1.6. „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене 

през целия живот..“ се отлага за месеците януари и февруари 2019 г. 

1.2.  Актуализира индикативния график за 2019 г., като промените касаят: 

 

МЕРКИ ФИНАНСИРАНИ ПО ПРСР 

- Първи прием по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР – януари 

2018 г.  

- Приемът по мярка 4.2 . „Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти“ 

се отлага за септември-октомври 2019 г. 

- Приемът по мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, 

мобилизирането и търговията на горски продукти“ се отлага за септември-октомври 2019 

г. 

МЕРКИ ФИНАНСИРАНИ ПО ОП РЧР 

- По мярка 1.1.1.1-3. „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, 

трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, чрез местни инициативи за 

заетост“ – април-май 2019 г. 

- По мярка 3.3.1.7. Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите 

към промените – април-май 2019 г. 

По т.2 от дневния ред: Утвърждаване на окончателния списък на експертите - оценители на 

проекти към Стратегията за местно развитие на територията на МИГ САМОКОВ  докладва 

председателят на комисията Николай Манев. 

Комисия назначена със Заповед № 3/19.09.2018 г.  на Председателя на УС е провела 

публичен Конкурс за избор на външни експерти – оценители.  До крайната дата за подаване 

на документи – 8 октомври 2018 г. – 17:00 г., в МИГ Самоков са постъпили 11 /единадесет/ 

заявления за кандидатстване за външни експерти-оценители. На 19 октомври 2018 г. 

Комисията е провела първия етап на избора – проверка по документи. На етапа на проверка 

за административно съответствие на подадените заявления, при проверката на попълнените 

формуляри „Заявление за участие” и приложените към тях документи Комисията констатира, 

че:  

- Кандидатът  Димитрина Иванова Маринова не е предоставила доказателства за 

съответствие на изискванията за допустимост по подмярка 8.6 от ПРСР. 

- Кандидатът  Ирина Григорова Кръстева не е предоставила доказателства за 

съответствие на изискванията за допустимост по подмярки 4.2, 6.4 и 8.6 от ПРСР и 

мярка 109 от ОПОС. 

- Кандидатът  Милена Емилова  Захариева не е предоставила доказателства за 

съответствие на изискванията за допустимост по подмярки 4.2, 6.4 и 8.6 от ПРСР и 

мярка 109 от ОПОС. 



 

- Кандидатът  Васка Николова Каптебилова не е предоставила доказателства за 

съответствие на изискванията за допустимост по подмярка 8.6 от ПРСР. 

- Кандидатът  Преслав Трилков Гайдарски не е предоставил доказателства за 

съответствие на изискванията за допустимост по мярка 109 от ОПОС. 

- Кандидатът  Павлина Савова Йончина не е предоставила доказателства за 

съответствие на изискванията за допустимост по подмярка 8.6 от ПРСР, мярка 109 

от ОПОС и мерките от ОП РЧР. 

- Кандидатът  Мария Влайкова Джамбазова не е предоставила доказателства за 

съответствие на изискванията за допустимост по мерките от ОП РЧР, поради което 

не се допуска в участие на етап 2 по тези мерки. 

- Кандидатът  Кристина Йорданова Савова не е предоставила доказателства за 

съответствие на изискванията за допустимост по мерките от ОП РЧР 

Кандидатите са приложили изискуемите документи и са допуснати до следващата стъпка на 

проверка по останалите мерки, за които са кандидатствали, като са включени в 

Предварителен списък от допуснатите до следващия етап на конкурса за експерти - 

оценители по съответните мерки. 

На 29 и 30 октомври 2018 г. в рамките на последния етап  от  избора на експерти-оценители 

Комисията е проверила писмените тестове по всяка от мерките, за които кандидатите са 

подали документи за избор и са допуснати до този етап. Резултатите от теста показват, че не 

са покрили минимума от 60 т. (т.е 6 верни отговора от 10 въпроса): 

- Кандидатът  Васка Николова Каптебилова по мерки мерки 4.1, 4.2, и 7.2-7.5 от 

ПРСР. 

- Кандидатът  Преслав Трилков Гайдарски по мерки мерки 7.2-7.5 от ПРСР. 

Останалите кандидати са преминали теста и са включени в списъци на избраните външни 

експерти-оценители по съответните мерки. Във всеки списък са включени всички избрани по 

мярката външни експерти - оценители, подредени по: резултатите от тестовете по мерките, 

при еднакъв резултат – по опита в оценяване и/или изготвяне на проекти, като приоритет има 

оценяването, и когато отново резултатът е еднакъв – по реда на постъпване на заявленията 

им. Комисията предостави списъците за одобрение от Управителния съвет.  

Управителният съвет обсъди имена на членове на ОС (извън УС), които предлага да бъдат   

включвани в комисиите за подбор на проектни предложения от страна нас ОС на МИГ 

САМОКОВ. Посочени бяха имената на Ани Йовева, Искра Радева, Любомир Божков и 

Димитринка Миленкова.  

Управителният съвет обсъди начина за избор на експерти от изготвените списъци в 

комисиите за подбор на проекти. За да осигури равнопоставеност на избраните експерти  и 

включване на всички експерти в комисиите, Управителният съвет на МИГ САМОКОВ смята 

за необходимо да се приемат правила за избор на външните експерти за включване в 

комисиите за подбор на проекти. След проведено обсъждане, УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ 

НА МИГ САМОКОВ: 



 

РЕШИ: 

2. Одобрява „Окончателния списък на външни експерти – оценители за изпълнение на  

оценка на проектни предложения, подадени към СВОМР на МИГ САМОКОВ по 

отделните мерки ( Приложение 1). 

3. Изпълнителният директор да подпише рамкови договори с всеки от избраните външни 

експерти – оценители със срок на действие до 30.09.2023 г. 

4.  Приема „Правила за избор на външните експерти за включване в комисиите за подбор на 

проекти“ (Приложение 2). 

По т.3 от дневния ред: Изпълнителният директор докладва, че на 30.10.2018 г. е приключил 

приемът на проектни предложения по мярка 7.2 по Процедура BG06RDNP001-19.061 в 

системата  ИСУН 2020, по Обява за прием на проектни предложения в изпълнение на 

Решение на УС на МИГ Самоков от 26.06.2018 г.. Във връзка с това е необходимо да се 

определи състава на Комисия  за подбор на подени проектни предложения (КППП) в 

оценителна сесия по Процедура BG06RDNP001-19.061. 

По процедурата са подадени 5 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 експерти-оценители и един да е от състава на 

сдружението.   

Като се следват приетите по предходната точка правила, в комисията се предлага да 

бъдат включени първите двама от одобрения списък на избраните външни експерти-

оценители по мярка 7.2. – Мария Джамбазова и Николина Дечева. И двете имат голям опит в 

оценяването на проекти по мярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 и по мярка 321 от ПРСР 2007-2013 в 

комисии на местни инициативни групи. Обсъдени бяха и потенциалните представители от 

състава на Общото събрание за участие в Комисията и като най-подходяща за комисията 

беше предложена  члена на ОС Ани Йовева, тъй като болшинството проекти са за културна 

инфраструктура, а тя е художник-занаятчия с висше образование по приложни изкуства.  

Председателят на УС Владимир Георгиев декларира, че част от подадените проекти са 

на Община Самоков и той няма да участва в гласуването състава на Комисията, понеже като 

кмет на общината би бил в конфликт на интереси.   

След обсъждане по т.1 от дневния ред УС, Управителния съвет в състав от останалите 

четирима членове, присъстващи на заседанието, единодушно 

РЕШИ: 

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

19.061- МИГ САМОКОВ: Mярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, да има следния 

състав:  

Председател: Валентина Илиева Ангелова – служител на МИГ - /без право на глас/ 

Секретар:  Катерина Славчева Поповянска – служител на МИГ  - /без право на глас/ 

Членове:   



 

1. Мария Влайкова Джамбазова – външен експерт - оценител по мярка 7.2                    

2.  Николина Христова Дечева - външен експерт- оценител по мярка 7.2  

3. Ани Георгиева Йовева - член на ОС, представител на нестопанския сектор  

Резервни членове:  

1. Ирина Григорова Кръстева – външен експерт- оценител по мерки 7.2  

2. Милена Емилова Захариева - външен експерт-оценител по мерки 7.2 

3. Любомир Кирилов Божков – член на ОС, представител на стопанския сектор 

6. Зам. председателят на Управителния съвет да издаде заповед за назначаване на комисия в 

избрания състав. 

 

Председател на УС:  /п/   / Владимир Георгиев /   

Членове на УС: 

Таня Шолева /п/    Йордан Галев /п/   

Никола Угринов   /п/   Йордан Йорданов /п/   


