
                  
 

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

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

 

ПРОТОКОЛ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

СДРУЖЕНИЕ “МИГ САМОКОВ” 

 

  Днес, 27 декември 2019 г. от 16:30 ч в офиса на адрес: гр. Самоков, ул. 

„Македония” № 34, се проведе заседание на Управителния съвет на сдружение “МИГ 

САМОКОВ”, свикано от Председателя на Управителния съвет г-н Владимир Георгиев, с 

дневен ред: 

1. Удължаване срока на оценителна сесия по процедура BG05M9OP001-1.084 

„МИГ Самоков - Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, 

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

инициативи за заетост". 

2. Промяна в състава на КППП по процедура BG06RDNP001-19.070-S1 „МИГ 

Самоков и преразглеждане оценката на проект BG06RDNP001-19.070- 0002 със 

срок до 10.02.2019 г. 

  На заседанието присъстваха следните членовете на УС: Владимир Георгиев, 

Йордан Галев, Йордан Йорданов и Таня Шолева. 

Заседанието има кворум и може да взема решения.  

  

По т.1 от Дневния ред Изпълнителният директор Катя Симеонова докладва на 

присъстващите членове на УС, че е възникнала необходимост от удължаване срока на 

оценителната сесия по процедура BG05M9OP001-1.084 „МИГ Самоков - Достъп до 

заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени 

от пазара на труда, чрез местни инициативи за заетост", което не противоречи на 

приетите правила от ЦКЗ. 

Предлага срока да бъде удължен до 10  януари 2020 г. 

Владимир Георгиев декларира, че няма да участва в гласуването поради конфликт 

на интереси. След проведени разисквания, УС на МИГ Самоков пристъпи към гласуване 

и взе следните решения: 



 

 

1. Удължава срока на оценителна сесия по процедура BG05M9OP001-1.084 „МИГ 

Самоков - Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно 

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

заетост" до 10.01.2020 г. 

Възлага на Зам. Председателя  да утвърди със Заповед горното условие. 

Възлага на Изпълнителния директор на МИГ Самоков да предприеме необходимите 

мерки по уведомяване на УО на ОПРЧР и КППП. 

 

Гласували: 3 (три) члена: 

ЗА – 3 (три) гласа , ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма,   ПРОТИВ – няма. 

 

По т.2 от Дневния ред Изпълнителният директор на МИГ Самоков докладва, че е 

постъпило писмо от ДФ Земеделие с указания за активиране на оценителна сесия по 

мярка 4.2 за прераглеждане на проект № . В тази връзка е необходимо да се промени 

състава на КППП по процедурата, тъй като има настъпили промени, както и да се 

определи срок за извършване на оценката. 

След направени разисквания и предложения Управителния съвет взе следните 

решения: 

2. Променя състава на КППП по процедура BG06RDNP001-19.070-S1 „МИГ 

Самоков – мярка 4.2 Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански 

продукти“, както следва: 

Изключва Николай Георгиев Манев, като на негово място за председател на 

КППП избира Катя Симеонова- изпълнителен директор на МИГ Самоков- без 

право на глас. Задълженията на председателя на КППП остават непроменени. 

Останалите членове на КППП, както и техните задължения остават непроменени. 

3. КППП да започне работа в деня следващ датата на активиране на оценителната 

сесия. Възлагам на КППП да преразгледа и оцени проект BG06RDNP001-19.070- 

0002 със срок до 10.02.2019 г. като завърши своята работа с нов оценителен 

доклад. Възнаграждения за извършената преоценка не се дължат. 

Гласували: 4 (четири) члена: 

ЗА – 4 (четири) гласа , ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма,   ПРОТИВ – няма. 

 



 

 

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ............../п/......................... 

                                /Владимир Георгиев/ 

 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:  ……………/п/…………… 

                   / Йордан Галев /     

   

ЧЛЕНОВЕ НА УС: 

Йордан Йорданов………/п/……......   

Таня Шолева .............. /п/.................. 


