
                  
 

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, 19 януари 2021 г. от 13,00 ч. в офиса на МИГ Самоков се проведе 

заседание на Управителния съвет, свикано от Председателят му г-н Владимир 

Георгиев, при дневен ред: 

1. Разглеждане и одобрение на Оценителен доклад по Процедура BG05M9OP001-

1.088 "МИГ Самоков - Подобряване на равния достъп до възможностите за 

учене през целия живот за всички възрастови групи, включително чрез 

професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции". 

На заседанието присъстваха Председателя на УС Владимир Георгиев и членовете на 

УС: Йордан Галев и Ани Йовева.  

Заседанието има кворум и може да взема решения.  

На заседанието присъства Председателят на Комисията за подбор на проектни 

предложения Катя Симеонова и екипа на МИГ Самоков. 

По т.1 от дневния ред - Председателят на КППП запозна членовете на УС с 

резултатите от извършените оценки от Комисията за подбор на проектни предложения, 

определена със Заповед № 15/ 01.12.2020 г. на председателя на УС, представи пред 

членовете на Управителния съвет резултатите от работата на комисията, отразени в 

подписани три броя протоколи и обобщени в Оценителен доклад.  

Обект на оценка от Комисията е едно проектно предложение с №BG05M9OP001-1.088-

0001 по мярка 1.2.1.6. „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през 

целия живот за всички възрастови групи, включително чрез професионална ориентация 

и валидиране на придобитите компетенции“ от СВОМР по Процедура BG05M9OP001-

1.088 "МИГ Самоков - Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през 

целия живот за всички възрастови групи, включително чрез професионална ориентация 

и валидиране на придобитите компетенции", постъпило в  периода 27 октомври 2020 г. 

– 26 ноември 2020 г. Проектното предложение е с наименование "Подобряване на 

равния достъп до възможностите за учене и качеството на работните места в Си 

Комерсиал 7 ЕООД“ от кандидат „Си Комерсиал 7”ЕООД. 

Председателят на КППП докладва, че проектното предложение е преминало 

етап ОАСД и  етап ТФО. КППП е изготвила списък с одобреното проектно 



предложение. Съставени са три протокола от работата на КППП и Оценителен доклад, 

обобщаващ работата на комисията и резултатите. 

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

да гласува за одобряване на Оценителния доклад, Списъка с одобрени проекти, 

предложени за финансиране. 
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Решение на 

МИГ 

1 

BG05M9OP

001-1.088-

0001 

„Си 

Комерсиа

л 7” 

ЕООД 

Подобряване на 

равния достъп до 

възможностите за 

учене и 

качеството на 

работните места в 

Си Комерсиал 7 

ЕООД 

201 355,00лв. 201355,00лв. 89 
Одобрен за 

финансиране 

 

След проведено гласуване , УС на МИГ Самоков 

 

РЕШИ: 

1. Одобрява Оценителен доклад на КППП от Оценителна сесия BG05M9OP001-

1.088-S1 по Процедура BG05M9OP001-1.088 "МИГ Самоков - Подобряване на 

равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови 

групи, включително чрез професионална ориентация и валидиране на 

придобитите компетенции". 

2. Одобрява списъка с проектно предложение за финансиране по Процедура 

BG05M9OP001-1.088 "МИГ Самоков - Подобряване на равния достъп до 

възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи, 

включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите 

компетенции". 

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

 Управителният съвет възложи на Председателя на КППП да предприеме 

необходимите действия за продължаване на  оценката на следващ етап, а именно 

разглеждане на процедурата и проекта от УО на ОПРЧР, както и за уведомяване на 

кандидата за резултата. 

 

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

     

Членове на УС: 

Йордан Галев: ............../П/..................        Ани Йовева: ........../П/............... 


