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ПРОТОКОЛ                                                                                                                                                                                          

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СДРУЖЕНИЕ „МИГ САМОКОВ” 

 

Днес, 05 декември 2019 г. от 14,00 ч. в офиса на МИГ Самоков се проведе заседание на 

Управителния съвет, свикано от Председателя му г-н Владимир Георгиев, при дневен ред: 

1.Разглеждане и одобряване на Оценителния доклад по процедура BG06RDNP001-

19.061-S2 МИГ САМОКОВ: Mярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

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

Йордан Галев, Йордан Йорданов и Никола Угринов. 

Заседанието има кворум и може да взема решения.  

На заседанието присъства и председателя на комисията за подбор на проектни 

предложения Катя Симеонова. 

 По т.1 от дневния ред - Председателят на комисията Катя Симеонова запозна членовете 

на УС с резултатите от извършените оценки от Комисията за подбор на проектни 

предложения, определена със Заповед № 11/ 18.10.2019 г. и Заповед № 15/07.11.2019 г. на 

зам.председателя на УС. Тя представи пред членовете на Управителния съвет резултатите от 

работата на комисията, отразени в  три броя протоколи и обобщени в Оценителен доклад.  

 Обект на оценка от Комисията са били 2 проектни предложения по мярка 7.2 от 

СВОМР, постъпили в  периода 17 юни 2019– 17 октомври 2019 г.: 

 BG06RDNP001-19.061-0006 „Иновации в представянето на самоковската 

културата и изкуствата чрез нови технологии, интерактивни техники и 

софтуер“ с кандидат Фондация "Малък Зограф" 

 BG06RDNP001-19.061-0007 „Ремонт и обновяване на зала за мероприятия към 

читалище “Михаил Дашин 1911”, с.Драгушиново с кандидат община Самоков. 

 Председателят на комисията докладва, че етап ОАСД е преминало 1 проектно 

предложение BG06RDNP001-19.061-0007 „Ремонт и обновяване на зала за мероприятия към 

читалище “Михаил Дашин 1911”, с.Драгушиново с кандидат община Самоков. 

  Проектно предложение BG06RDNP001-19.061-0006  с кандидат Фондация "Малък 

Зограф е било отхвърлено поради непредставяне на изискуеми документи, които са 

задължителни на етап кандидатстване.  



На етап ТФО е оценен един проект и на база получените точки, проектът е предложен 

за финансиране. 

КППП в съответствие с Условията за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-

19.061 МИГ САМОКОВ: Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура ”- втора покана предлага 

за финансиране следния проект: 

1. BG06RDNP001-19.061-0007 „Ремонт и обновяване на зала за мероприятия към 

читалище “Михаил Дашин 1911”, с.Драгушиново с кандидат община Самоков - 70 т. със 

стойност на БФП - 159 406,54 лв. 

 Процедурата е обявена с бюджет от 258 876 лв., а предложения за класиране проект е 

на стойност 159 406,54  лв, поради което КППП не изготвя списък с резервни проектни 

предложения.       

 Председателят на КППП уведоми Управителния съвет, че по време на оценката няма 

оттеглени проектни предложения, поради което КППП не е съставяла списък на оттеглени 

проектни предложения. 

Във връзка с горното, Председателят на КППП предложи на Управителния съвет да 

гласува за одобряване на Оценителния доклад, списък с одобрени проекти, предложени за 

финансиране и списък с отхвърлените проектни предложения. 

Председателят на УС Владимир Георгиев декларира, че няма да участва в 

гласуването, поради конфликт на интереси. 

След проведено гласуване , УС на МИГ Самоков 

 

РЕШИ: 

 

1. Одобрява Оценителния доклад на КППП по Мярка 7.2 Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ 

2. Одобрява списък с проектни предложения за финансиране по процедура  

BG06RDNP001-19.061-S2 МИГ САМОКОВ: Mярка 7.2. Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“: 

 BG06RDNP001-19.061-0007 „Ремонт и обновяване на зала за мероприятия 

към читалище “Михаил Дашин 1911”, с.Драгушиново с кандидат община 

Самоков - 70 т. със стойност на БФП - 159 406,54 лв. 

 

Гласували ЗА – 3 (трима), ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма,   ПРОТИВ – няма 

 

3. Одобрява списък с отхвърлени проектни предложения. 

 BG06RDNP001-19.061-0006 „Иновации в представянето на самоковската 

културата и изкуствата чрез нови технологии, интерактивни техники и 

софтуер“ с кандидат Фондация "Малък Зограф". 

 

Гласували ЗА – 3 (трима), ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма,   ПРОТИВ – няма 

 



 

 Управителният съвет възложи на Председателя на КППП да предприеме действия за 

внасяне на одобрената процедура в ДФЗемеделие, както и за уведомяване на неуспелия 

кандидат в изискуемия срок. 

 

 

Председател на УС: ............/п/.................     / Владимир Георгиев/   

    

Членове на УС: 

Йордан Галев ........... /п/..............       Йордан Йорданов   .......... /п/................ 

 

Никола Угринов ........... /п/............... 


