
                                
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 септември  2020 г. от 10,00 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 от Оценителна сесия № 

BG16M1OP002-3.017-S1 по Процедура № BG16M1OP002-3.017 „Подобряване на 

природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в 

територията на МИГ Самоков“ по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“на 

Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ 

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

Йордан Галев, Ани Йовева 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 и секретаря на комисията Елена Ковачева-Бързанова. 

 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 № 9/06.08.2020г. и допълнена със Заповед 

№9.1/06.08.2020г. на Зам.-председателя на УС на МИГ Самоков. Тя представи пред 

членовете на Управителния съвет резултатите от работата на комисията, отразени в  3 (три) 

протокола и обобщени в Оценителен доклад.  

 Обект на оценка АСД от Комисията са били 2 (две) проектни предложения по мярка 

109  от СВОМР, постъпили в  периода 30 октомври 2019г. – 03 август 2020 г.: 

1. BG16M1OP002-3.017-0002 с наименование „Подкрепа за Натура 2000 в територията на 

МИГ Самоков“ с кандидат ФОНДАЦИЯ "ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЕЛЧИН" 

2. BG16M1OP002-3.017-0003 с наименование „Изпълнение на дейности за осигуряване на 

подкрепа за подобряване природозащитното състояние на видове, включени в 

стратегията за ВОМР на МИГ Самоков“ с кандидат Община Самоков 

 Председателят на комисията докладва, че са подадени три проектни предложения ,  

като е постъпило заявление от Сдружение „Възраждане за Белчин“ за оттегляне на 

проектното предложение, поради дублиране на две подадени в ИСУН абсолютно идентични 

проектни предложения. За постъпилото заявление е бил уведомен УО на ПРСР 2014- 2020 г. 

        Преминало етап ОАСД  е едно проектно предложение, което е оценено на етап ТФО. 

Няма отхвърлени проектни предложения. Съгласно получените брой точки проектните 



предложения са класирани в списък с предложени за финансиране. Съставен е  списък на 

отхвърлени проектни предложения и не е съставен списък на резервни 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 Комисията по подбор на проектни 

предложения от Оценителна сесия № BG16M1OP002-3.017-S1 по Мярка 109, 

Процедура № BG16M1OP002-3.017 „Подобряване на природозащитното състояние на 

видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Самоков“ 

по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“на Оперативна програма 

„Околна среда 2014 – 2020 г.“ 

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

2. Одобрява списък с  проектни предложения предложени за финансиране по Мярка 

109, Процедура № BG16M1OP002-3.017 „Подобряване на природозащитното 

състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на 

МИГ Самоков“ по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“на Оперативна 

програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ 

- №BG16M1OP002-3.017-0003 с наименование „Изпълнение на дейности 

за осигуряване   на подкрепа за подобряване природозащитното 

състояние на видове, включени в стратегията за ВОМР на МИГ 

Самоков“ с кандидат Община Самоков, подадено на 03.08.2020г. 

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

3. Одобрява списък с  отхвърлени проектни предложения по Мярка 109, Процедура 

№ BG16M1OP002-3.017 „Подобряване на природозащитното състояние на видове от 

мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Самоков“ по 

приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“на Оперативна програма „Околна 

среда 2014 – 2020 г.“ 

- № BG16M1OP002-3.017-0002 с наименование „Подкрепа за Натура 2000 

в територията на МИГ Самоков“ с кандидат ФОНДАЦИЯ 

"ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЕЛЧИН", подадено на 01.08.2020г. 

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

4. Одобрява списък с оттеглени проектни предложения по Мярка 109, Процедура № 

BG16M1OP002-3.017 „Подобряване на природозащитното състояние на видове от 

мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Самоков“ по 

приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“на Оперативна програма „Околна 

среда 2014 – 2020 г.“ 

- № BG16M1OP002-3.017-0001 с наименование „Подкрепа за Натура 2000 

в територията на МИГ Самоков“ с кандидат ФОНДАЦИЯ 

"ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЕЛЧИН", подадено на 02.04.2020г. 



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

 Зам. председателят на УС на МИГ Самоков да утвърди изготвените списъци. 

Управителният съвет възложи на Председателя на КППП да предприеме действия за внасяне 

на одобрения оценителен доклад на КППП в МЗХГ и  УО на ОПОС 2014-2020 г. съгласно 

нормативните срокове. 

 

Председател на УС: ............./П/................   

     / Владимир Георгиев/ 

 

Зам. председател на УС: ............./П/................      

Йордан Галев: ............./П/................     

 

Членове на УС: 

Ани Йовева:   ............./П/................   

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


