
                              
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, 01.07.2020 г. от 11.30 ч. в офиса на МИГ Самоков, се проведе заседание на 

Управителния съвет, свикано от Председателят му г-н Владимир Георгиев, при дневен 

ред: 

1. Определяне състава на Комисия  за подбор на проектни предложения 

(КППП) по Процедура BG06RDNP001-19.303 „МИГ Самоков - Мярка 7.5 

„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура“ 

На заседанието присъстваха г-н Владимир Георгиев – председател на УС и членовете 

на УС:  Йордан Галев,  Ани Йовева и Никола Угринов  

Заседанието има кворум и може да взема решения.  

На заседанието присъства изпълнителния директор и екипа  на МИГ Самоков.  

   ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:Изпълнителният директор докладва, че на 

30.06.2020г. е приключил приема на проектни предложения по мярка 7.5 Процедура 

BG06RDNP001-19.303 „МИГ Самоков - Мярка 7.5 „Инвестиции за публично 

ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“  в системата  

ИСУН 2020. В тази  връзка е необходимо да се определи състава на Комисия  за подбор 

на подени проектни предложения (КППП) в оценителна сесия по Процедура 

BG06RDNP001-19.303. 

 В срока на прием по процедурата са подадени 2 проектни предложения. 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 

3-ма оценители, от които двама от членовете да са външни експерт-оценители и един 

оценител да е от състава на Общото събрание 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 7.5, а именно  външни експерти-оценители - Николина 

Христова Дечева и Димитрина Иванова Маринова. 

Обсъдени бяха и потенциалните представители от състава на Общото събрание 

за участие в Комисията. С подходящо висше образование за съответната мярка и 

съответно с опит в извършване на оценки е  предложена за оценител Иванка Стоянова 

Христова - Вукова, упълномощено лице от Любомир Кирилов Божков – управител на 

„Юлияна Георгиева -2013” ООД, член на ОС. 

Председателят на УС Владимир Георгиев заяви, че са подадени проекти 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 

трима  членове, присъстващи на заседанието, единодушно 

 

РЕШИ: 

I. Комисията за подбор на проектни предложения (КППП) по Процедура № 

BG06RDNP001-19.303 „МИГ Самоков - Мярка 7.5 „Инвестиции за публично 

ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“,“ 

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

 Секретар: Елена Иванова Ковачева - Бързанова  – служител на МИГ - /без право на     

глас/ 

Членове:  

1.  Николина Христова Дечева - външен експерт- оценител по мярка 7.5 – с 

право на глас 

2.  Димитрина Иванова Маринова– външен експерт- оценител по мярка 7.5 – с 

право на глас 



 3.  Иванка Стоянова Христова - Вукова, упълномощено лице от Любомир 

Кирилов Божков – управител на „Юлияна Георгиева -2013” ООД, член на ОС– с 

право на глас 

 

Резервни членове:  

1. Мария Влайкова Джамбазова – външен експерт- оценител по мярка 7.5 

2. Ирина Григорова Кръстева - външен експерт-оценител по мярка 7.5 

3. Кирил Иванов Доганов - оценител- член на ОС  

II. 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 – 3(трима), ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1(един),   ПРОТИВ – няма 

 

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

                                /Владимир Георгиев/ 

 

 

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

/Йордан Галев/  

ЧЛЕНОВЕ НА УС: 

Ани Йовева    .........../п/..............                       

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

 

 


