
                  
 

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, 11 юни 2021 г. от 10,00 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-

1.117 „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“, оценителна сесия № BG05M9OP001-1.117-S1. 

На заседанието присъстваха Председателя на УС Владимир Георгиев и членовете на 

УС: Йордан Галев, Никола Угринов, Таня Шолева 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, 

назначена със Заповед №6/02.04.2021г. и Заповед №6.1/06.04.2021г.  на 

Зам.председателя на УС на СНЦ „МИГ Самоков“ в следния състав, представи пред 

членовете на Управителния съвет резултатите от работата на комисията.  

Обект на оценка от Комисията е едно проектно предложение с BG05M9OP001-1.117-

0001 по Процедура 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“. Проектното предложение е с 

наименование " Подобряване на достъпа до заетост  и качеството на работните места 

чрез обучение и заетост на търсещите работа, неактивни лица и трайно безработни в 

община Самоков” 

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 гореизложеното, Председателят на КППП предложи на 

Управителния съвет да гласува за одобряване на Оценителния доклад и Списъка с 

одобрени проекти, предложени за финансиране. 

 

№ 

 Рег. № на 

проектното 

предложение в 

ИСУН 

Наименован

ие  на 

кандидата  

Наименование на 

проектното 

предложение  

Заявена 

стойност на 

проектното 

предложение 

Одобрена 

стойност на 

проектното 

предложение 

Класи

ране 

точки 

Решение на 

МИГ 

1 

BG05M9OP0

01-1.117-

0001 

Община 

Самоков 

Подобряване на 

достъпа до заетост  

и качеството на 

работните места 

чрез обучение и 

заетост на 

търсещите работа, 

неактивни лица и 

трайно безработни 

в община Самоков” 

100114,30лв. 94949,80,00лв. 86 
Одобрен за 

финансиране 

Председателят на Управителния съвет Владимир Георгиев декларира, че няма да 

участва в разискванията и в гласуването, поради конфликт на интереси. 

След проведено гласуване , УС на МИГ Самоков 

 

РЕШИ: 

1. Одобрява Оценителен доклад на КППП от Оценителна сесия№ BG05M9OP001-

1.117-S1 по Процедура 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“. 

2. Одобрява списъка с проектно предложение за финансиране по Процедура 

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“. 

    Гласували  ЗА – 4 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/..............     

Таня Шолева: ............/п/..............      Никола Угринов: ............/п/.......... 


