Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони
„Европа инвестира в селските райони”

СДРУЖЕНИЕ “МИГ САМОКОВ”
Самоков – 2000, ул.”Македония” № 34, e-mail: mig_samokov@abv.bg

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СДРУЖЕНИЕ „МИГ САМОКОВ”

Днес, 17.10.2019 г. от 17.30 ч. в офиса на МИГ Самоков се проведе заседание на
Управителния съвет, свикано от Председателя му г-н Владимир Георгиев, при дневен
ред:
1. 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.
2. Предложение

за

изменение

на

бюджета

за

текущи

разходи

и

популяризиране на стратегията за ВОМР за 2019 г.
На заседанието присъстваха Председателя на УС Владимир Георгиев и членовете на
УС: Йордан Галев, Йордан Йорданов, Никола Угринов и Таня Шолева.
Заседанието има кворум и може да взема решения.
На заседанието присъства и Изпълнителният директор и екипа на МИГ Самоков.
ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изпълнителният директор докладва, че на
17.10.2019г. е приключил приема 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 17.06.2019г. Във
връзка с това е необходимо да се определи състава на Комисия за подбор на подени
проектни предложения (КППП) в оценителна сесия по Процедура BG06RDNP00119.061.

По процедурата са подадени 2 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 експертиоценители и един да е от състава на сдружението.
Съгласно приетите правила с Решение от 31.10.2018г. от УС, в комисията се
предлага да бъдат включени оценители от „Окончателния списък на външни експерти –
оценители за изпълнение на оценка на проектни предложения, подадени към СВОМР
на МИГ САМОКОВ” по мярка 7.2, а именно външни експерти-оценители. – Ирина
Григорова Кръстева и Николина Христова Дечева. Обсъдени бяха и потенциалните
представители от състава на Общото събрание за участие в Комисията. С подходящо
висше образование за съответната мярка, за участие в комисията са предложени за
оценител - Иванка Стоянова Христова - Вукова, член на ОС в качеството й на
председател на СНЦ „Агенция за регионално развитие на Рила“ и за секретар Кирил
Иванов Доганов, член на ОС, представител на стопанския сектор.
Председателят на УС Владимир Георгиев заяви, че е подаден проект от Община
Самоков и ще се въздържи от гласуване за състава на Комисията, поради
обстоятелството, че 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:
1. 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: Катя Вескова Симеонова - служител на МИГ - /без право на глас/
Секретар: Кирил Иванов Доганов – член на ОС, представител на стопанския
сектор - /без право на глас/
Членове:
1. Николина Христова Дечева - външен експерт- оценител по мярка 7.2
2. Ирина Григорова Кръстева – външен експерт - оценител по мярка 7.2

3. Иванка Стоянова Христова - Вукова - член на ОС, представител на нестопанския
сектор
Резервни членове:
1. Димитрина Иванова Маринова – 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
2. Заместник-председателят на Управителния съвет да издаде заповед за назначаване
на комисия в избрания състав.
След обсъждане на предложението и проведено гласуване, Управителният съвет на
МИГ Самоков,
Гласували ЗА – 4 (четирима ), ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1(един), ПРОТИВ – няма

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:
Йордан Галев

..........П...............

ЧЛЕНОВЕ НА УС:
Йордан Йорданов ..........П...............
Таня Шолева

..........П...........

Никола Угринов

.............П............

ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – Изпълнителният директор Катя Симеонова запозна
членовете на УС с промените, които се налагат в одобрения бюджет за 2019 г., а
именно:
Предложението е в одобрения бюджет за 2019г. на планирани дейности и разходи по

подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите
местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., Част II

РАЗХОДИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР (по чл.9., ал.3)
заложените анализи и проучвания в

т.1. Разходи за проучвания и анализа на

съответната територия (териториални, икономически, социални и др. анализи и
проучвания),одобрените разходи за дейности да бъдат тематично променени без да се
налага промяна във финансовата част. Промяната се основава на необходимостта от
информация

за местни дейности и проучвания с цел подобряване на работата на

Местната инициативна група, както и за идентифициране на потребностите на местната
общност във връзка с иновативни туристически услуги и продукти, които да са
актуални през цялата година.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1:
В точка 1.1. Проучване на тема: "Възможности за ранно производство на
ягодоплодни и зеленчукови култури (оранжерийно производство) на територията
на МИГ САМОКОВ“
Да се промени на :
Проучване на възможностите за развитие на иновативни туристически услуги и
продукти на територията на МИГ. Добри европейски практики.
Обосновка: Изследването ще подпомогне територията на МИГ „Самоков“. Територията
на МИГ Самоков е доказана зимна туристическа дестинация. В резултат на
изследването ще се проучат възможностите за развитие на иновативни туристически
услуги и продукти, които биха допринесли за увеличаване на атрактивността на
територията през четирите сезона и добавената стойност на туристическите услуги за
местната общност. Проучване на тема: "Производство и преработка на картофи за
територията на МИГ САМОКОВ (стопанско значение,изисквания, сортовe, засаждане,
отглеждане, технологична карта).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2:
В точка 1.2. Проучване на тема: "Производство и преработка на картофи за
територията на МИГ САМОКОВ (стопанско значение,изисквания, сортовe,
засаждане, отглеждане, технологична карта).
Да се промени на :

Ежегодно проучване на мнението и нагласите на населението на територията на
МИГ, относно прилагането на Стратегията за ВОМР. Изготвяне на препоръки
относно подобряване на работата на МИГ при изпълнението на Стратегията за
ВОМР
Проучването ще подпомогне МИГ „Самоков“ при изпълнението на Стратегията за
ВОМР. Ще се проучи мнението и нагласите на населението на територията на МИГ за
прилагането на стратегията, информираността и участието на населението в
мероприятия, организирани от МИГ. Ще се оцени изпълнението на стратегията от
МИГ, интересът към обявените приеми. С получената обратна връзка и изведените
препоръки ще се подобри работата на МИГ, ще се улесни вземането на управленски
решения при изпълнението на Стратегията за ВОМР.
След обсъждане на планираните разходи и проведено гласуване, Управителният съвет
на МИГ Самоков
РЕШИ:
1. Одобрява изменение на бюджет за 2019 г. и планирани дейности и разходи
по подмярка 19.4 „ Текущи разходи и популяризиране на стратегия за
водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на
селските райони 2014-2020 г.
2. Възлага на Изпълнителният директор да внесе бюджета в УО на ПРСР
2014-2020 г. за одобрение.

Гласували ЗА – 5 (пет) гласа , ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма, ПРОТИВ – няма

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .........П.................
ЧЛЕНОВЕ НА УС:

Йордан Галев

............П..............

Йордан Йорданов ...........П...............
Таня Шолева

............П..............

Никола Угринов

.............П.............

/ Владимир Георгиев/

