
                               
  

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, 31  януари 2020 г. от 17:30 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. Разглеждане и одобряване на оценителен доклад 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". 

  На заседанието присъстваха следните членовете на УС: Владимир Георгиев, Йордан 

Галев, Йордан Йорданов и Никола Угринов. Заседанието има кворум и може да взема 

решения.  

На заседанието присъстваха и членовете на екипа на МИГ Самоков. 

 По т.1 от дневния ред - Председателят на комисията Валентина Ангелова запозна 

членовете на УС с  работата на  Комисията за подбор на проектни предложения (КППП), 

назначена със Заповед № 14/ 01.11.2019 г., Заповед № 14/01.11.2019г, Заповед № 

17/11.12.2019г., Заповед № 18/27.12.2019г. и Заповед № 1/10.01.2020 г. на зам.председателя на 

УС на МИГ Самоков. Председателят на КППП 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 КППП е било 1 (едно)  проектно предложение, постъпило в  периода 

на прием 26 септември 2019– 31 октомври 2019 г., 17,30 ч.: 



 BG05M9OP001-1.084-0001 Обучение и заетост на търсещите работа, неактивни 

лица и трайно безработни в община Самоков с кандидат Община Самоков със заявена 

БФП 291 588,00 лв  

 

 Председателят на комисията докладва, че постъпилото проектно предложение е 

преминало ОАСД и продължало на следващ етап за оценка- ТФО. 

На етап ТФО е оценено едно ПП и на база получените точки, проектът е одобрен за 

финансиране, но са извършени корекции в бюджета, поради недопустимост на част от 

предложениете разходи. 

КППП в съответствие с Условията за кандидатстване по процедура предложения  

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“  от стратегията за ВОМР на Местна инициативна група Самоков от ОПРЧР 2014 – 

2020 г.,  предлага за частично финансиране следния проект: 

1. BG05M9OP001-1.084-0001 Обучение и заетост на търсещите работа, неактивни 

лица и трайно безработни в община Самоков с кандидат община Самоков - 74 т. със 

стойност на БФП след корекции – 289 388,00 лв. 

 Процедурата е обявена с бюджет от 391 160 лв., а предложения за класиране проект е 

на по-малка стойност, 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 съставя списък на оттеглени 

проектни предложения; Няма отхвърлени проектнти предложения, поради което не съставя 

списък с отхвърлени проектни предложения . 

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

гласува за одобряване на Оценителния доклад и списъка с одобрени проекти, предложени за 

финансиране. 

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 Оценителен доклад на КППП 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"от стратегията за ВОМР на Местна инициативна група Самоков от 

ОПРЧР 2014 – 2020 г. 

2. Одобрява списък с проектни предложения за финансиране 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"от стратегията за ВОМР на Местна инициативна 

група Самоков от ОПРЧР 2014 – 2020 г. 



 

Рег. номер и 

наименование 

на ПП 

Кандидат 

Резултат от ТФО Класиране 

Статус Точки Пореден номер Статус БФП (лв.) 

BG05M9OP001-

1.084-0001 

Обучение и 

заетост на 

търсещите 

работа, 

неактивни лица 

и трайно 

безработни в 

община 

Самоков 

Община 

Самоков 
Преминава 74 

BG05M9OP001-

1.084-0001 
Одобрен 289 388,00 

 

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

  

 Управителният съвет възложи на Председателя на КППП да предприеме последващи 

действия за уведомяване на УО на ОПРЧР за приключена 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", както и да уведоми на кандидата  Община Самоков за частично 

одобрение на проектното предложение в изискуемия срок. 

 След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито. 

 

 

 

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

    

Членове на УС: 

Йордан Галев ........../П/..............       Йордан Йорданов   ............/П/............. 

 

Никола Угринов ........../П/............... 

 


