
                              
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, 06.04.2021 г. в 11.00 ч. в офиса на МИГ Самоков се проведе заседание на 

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

ред:   

1. Удължаване срока на оценителна сесия по процедура № BG05M9OP001-

1.086 „МИГ Самоков - Приспособяване на работниците, предприятията и 

предприемачите към промените"  

2. Включване на наблюдатели от УО на ОПРЧР в състава на Комисия  за 

подбор на проектни предложения (КППП) по процедура за подбор на 

проектни предложения  № BG05M9OP001-1.117 „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 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 екипа  на МИГ Самоков.  

 

ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:  

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 № BG05M9OP001-1.086 „МИГ Самоков - 

Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените", 

което не противоречи на приетите правила от ЦКЗ.Предлага срока да бъде удължен до 

07  май 2021 г. включително. 

По т.1 от дневния ред, Управителния съвет: 

РЕШИ: 

1. Удължава срока на оценителна сесия по процедура № BG05M9OP001-1.086 

„МИГ Самоков - Приспособяване на работниците, предприятията и 

предприемачите към промените" до 07  май 2021 г. включително. 

2.  Председателя на Управителния съвет да издаде заповед за допълнение на 

заповед № 4/24.02.2021г. за определяне състава на КППП.  



Гласували: 

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

ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
По т.2 от Дневния ред Изпълнителният директор на МИГ Самоков докладва, че 

решение на УС на МИГ Самоков от 02.04.2021 г. е определена оценителната комисия 

по процедура за подбор на проекти: BG05M9OP001-1.117 „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“. Съгласно изискванията на УО 

на ОПРЧР в състава на комисията е необходимо да бъдат включени двама наблюдатели 

от УО.  На 05.04.2021г. Управляващият орган е определил  следните лица за 

наблюдатели : 

1. Галя Георгиева Савова – държавен експерт в отдел „Програмиране и 

договаряне”  ГД  ЕФМПП; 

2. Виктория Якова Петрова – старши експерт в отдел „Верификация – Юг“, 

ГД ЕФМПП 

По т.2 от дневния ред, Управителния съвет  

РЕШИ: 

1. В състава на Комисия  за подбор на проектни предложения (КППП) по 

процедура за подбор на проектни предложения  № BG05M9OP001-1.117 „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“ да бъдат включени номинираните от УО на ОПРЧР наблюдатели: 

1. Галя Георгиева Савова – държавен експерт в отдел „Програмиране и 

договаряне”  ГД  ЕФМПП; 

2. Виктория Якова Петрова – старши експерт в отдел „Верификация – Юг“, 

ГД ЕФМПП 

2.  Заместник председателя на Управителния съвет да издаде заповед за допълнение 

на заповед № 6/02.04.2021 г. за определяне състава на КППП.  

Гласували: 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ........./П/.................     

                      / Владимир Георгиев/   

 

ЧЛЕНОВЕ НА УС:  

 

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

 

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

                     

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

 

 


