
                  
 

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, 16 август 2021 г. от 16,30 ч. в офиса на МИГ Самоков се проведе заседание на 

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

ред: 

 

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

1.086 Мярка 1.2.1.6 „МИГ Самоков - Приспособяване на работниците, 

предприятията и предприемачите към промените“, оценителна сесия № 

BG05M9OP001-1.086 -S1. 

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

2.087 Мярка 1.3.2.3 „По- добра грижа за хора с увреждания и хора над 65 г. в 

невъзможност за самообслужване чрез осигуряване на достъп до услуги за 

социално включване и здравеопазване” оценителна сесия № BG05M9OP001-

2.087-S1. 

На заседанието присъстваха Председателя на УС Владимир Георгиев и членовете 

на УС: Йордан Галев, Никола Угринов и Ани Йовева.  

Заседанието има кворум и може да взема решения.  

На заседанието присъстваха  Председателят на Комисията за подбор на проектни 

предложения по Процедура BG05M9OP001-1.086 „МИГ Самоков - Приспособяване на 

работниците, предприятията и предприемачите към промените“ и на Комисията за подбор 

на проектни предложения по Процедура BG05M9OP001-2.087 Мярка 1.3.2.3 „По- добра 

грижа за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване чрез 

осигуряване на достъп до услуги за социално включване и здравеопазване” и екипа на 

МИГ Самоков. 

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

резултатите от работата на Комисията за подбор на проектни предложения (КППП), 

назначена със Заповед № 4/ 24.02.2021г.  на Председателя на УС на СНЦ „МИГ Самоков” 

отразена в  три броя протоколи и обобщени в Оценителен доклад по процедура 

BG05M9OP001-1.086-S1, Процедура: "МИГ Самоков - Приспособяване на работниците, 

предприятията и предприемачите към промените".  

  Обект на оценка от КППП са били пет проектни предложения по процедура 

BG05M9OP001-1.086 „МИГ Самоков - Приспособяване на работниците, предприятията и 

предприемачите към промените“.  

 



 

ПП per. номер Наименование Кандидат 

BG05M9OP001-

1.086-0001  

„Приспособяване на работниците и "ТРАНСТЕХ" ООД към 

промените” 

ТРАНСТЕХ ООД (ЕИК: 

109554048) 

BG05M9OP001-

1.086-0002  

„По-добро управление на човешките ресурси, по-здравословни 

и по-безопасни условия на труд и повече социални придобивки 

в "Самел-90" АД” 

 

САМЕЛ - 90 АД (ЕИК: 

129007983) 

BG05M9OP001-

1.086-0003 

Осигуряване на безопасни условия на труд и адаптиране на 

"ЮЛИЯНА ГЕОРГИЕВА – 2013" ООД към промените 

ЮЛИЯНА ГЕОРГИЕВА – 

2013 ООД (ЕИК: 

202782687) 

BG05M9OP001-

1.086-0004 

По-добри условия на труд и повече социални придобивки за 

работещите в "Сателитни системи" ООД 

САТЕЛИТНИ СИСТЕМИ 

ЕООД (ЕИК: 831114006) 

BG05M9OP001-

1.086-0005 

Подобряване условията на труд в "Пайп Индустриал България" 

ООД 

ПАЙП ИНДУСТРИАЛ 

БЪЛГАРИЯ ООД (ЕИК: 

131385417) 

 

Председателят на КППП докладва, че петте проектни предложения са преминали 

етап ОАСД. По време на етап ТФО е постъпило заявление за оттегляне на проектно 

предложение от кандидата ЮЛИЯНА ГЕОРГИЕВА – 2013 ООД. Комисията е продължила 

работата си по ТФО,  като е класирала четирите проектни предложения по следния ред: 

 

№ по 

ред 
ПП per. номер Наименование Кандидат 

Резултат ТФО 

Точки 

ТФО 
статус 

1 
BG05M9OP001-

1.086-0002 

„По-добро управление на човешките 

ресурси, по-здравословни и по-безопасни 

условия на труд и повече социални 

придобивки в "Самел-90" АД” 

 

САМЕЛ - 90 

АД (ЕИК: 

129007983) 

67 преминава 

2 
BG05M9OP001-

1.086-0004 

По-добри условия на труд и повече 

социални придобивки за работещите в 

"Сателитни системи" ООД 

САТЕЛИТНИ 

СИСТЕМИ 

ЕООД (ЕИК: 

831114006) 

63 преминава 

3 
BG05M9OP001-

1.086-0001 

„Приспособяване на работниците и 

"ТРАНСТЕХ" ООД към промените” 

ТРАНСТЕХ 

ООД (ЕИК: 

109554048) 

62 преминава 

4 
BG05M9OP001-

1.086-0005 

Подобряване условията на труд в "Пайп 

Индустриал България" ООД 

ПАЙП 

ИНДУСТРИАЛ 

БЪЛГАРИЯ 

ООД (ЕИК: 

131385417) 

43 Не преминава 

  КППП е изготвила списък с одобрените за финансиране проектни предложения. 

Поради ограничен бюджет по процедурата КППП е изготвила  списък с резервно ПП, 

което успешно е преминало оценяването, но за него не достига финансиране. КППП е 

съставила списък с отхвърлено ПП и списък с оттеглено ПП. 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 изготвенте списъци. 

Списък с одобрени за финансиране  проектни предложения : 

№ 

 Рег. № на 

проектното 

предложение в 

ИСУН 

Наименова

ние  на 

кандидата  

Наименование на проектното 

предложение  

Заявена 

стойност на 

проектното 

предложение 

Одобрена 

стойност на 

проектното 

предложение 

Кла

сира

не 

точ

ки 

Решение 

на МИГ 

1 

BG05M9OP001-

1.086-0002 

 

САМЕЛ - 90 

АД (ЕИК: 

129007983) 

„По-добро управление на 

човешките ресурси, по-

здравословни и по-

безопасни условия на труд и 

повече социални 

придобивки в "Самел-90" 

АД” 

354 946,75 лв. 307 963,92 лв. 67 
Одобрен за 

финансира

не 

2 

BG05M9OP001-

1.086-0004 

САТЕЛИТНИ 

СИСТЕМИ 

ЕООД (ЕИК: 

831114006) 

По-добри условия на труд и 

повече социални 

придобивки за работещите в 

"Сателитни системи" ООД 

130 119,99 лв. 99 227,33 лв. 63 
Одобрен за 

финансира

не 

 

 

Списък с резервни  проектни предложения: 

№ 

 Рег. № на 

проектното 

предложение в 

ИСУН 

Наименова

ние  на 

кандидата  

Наименование на проектното 

предложение  

Заявена 

стойност на 

проектното 

предложение 

Одобрена 

стойност на 

проектното 

предложение 

Кла

сира

не 

точ

ки 

Решение 

на МИГ 

1. 
BG05M9OP001

-1.086-0001 

ТРАНСТЕХ 

ООД (ЕИК: 

109554048) 

„Приспособяване на 

работниците и "ТРАНСТЕХ" 

ООД към промените” 

125 827,94 лв. 118 069,62 лв. 62 резерва 

 

 

Списък с отхвърлени  проектни предложения: 

№ 

 Рег. № на 

проектното 

предложение в 

ИСУН 

Наименова

ние  на 

кандидата  

Наименование на проектното 

предложение  

Заявена 

стойност на 

проектното 

предложение 

Одобрена 

стойност 

на 

проектнот

о 

предложен

ие 

Кла

сира

не 

точ

ки 

Решение на 

МИГ и 

основание 

1. 

BG05M9OP001-

1.086-0005 

ПАЙП 

ИНДУСТРИА

Л БЪЛГАРИЯ 

ООД (ЕИК: 

131385417) 

Подобряване условията на 

труд в "Пайп Индустриал 

България" ООД 

310 332,40 лв. - 43 

Проектът се 

отхвърля, 

поради това че 

на  етап ТФО е 

получил 

общата крайна 

оценка е под 

минималния 

праг за 



процедурата 

от 60т. 

 

Списък с оттеглени  проектни предложения: 

№ 

 Рег. № на 

проектното 

предложение в 

ИСУН 

Наименова

ние  на 

кандидата  

Наименование на проектното 

предложение  

Заявена 

стойност на 

проектното 

предложение 

Одобрена 

стойност на 

проектното 

предложение 

Класи

ране 

точки 

Решени

е на 

МИГ 

1. 

BG05M9OP00

1-1.086-0003 

ЮЛИЯНА 

ГЕОРГИЕВ

А – 2013 

ООД (ЕИК: 

202782687) 

Осигуряване на безопасни 

условия на труд и 

адаптиране на "ЮЛИЯНА 

ГЕОРГИЕВА – 2013" ООД 

към промените  

114 275,03 лв. Оттеглено на етап ТФО 

 

След проведено гласуване , УС на МИГ Самоков 

 

РЕШИ: 

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

1.086 - S1 по Процедура № BG05M9OP001-1.086 „МИГ Самоков - Приспособяване 

на работниците, предприятията и предприемачите към промените“. 

2. Одобрява изготвените списъци: списък с одобрени за финансиране проектни 

предложения, списък с резервно проектно предложение, списък с отхвърлени 

проектно предложение и спъсък с оттеглено проектно предложение по Процедура 

BG05M9OP001-1.086 „МИГ Самоков - Приспособяване на работниците, 

предприятията и предприемачите към промените“.  

 

     Гласували  ЗА – 4 четири, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма,   ПРОТИВ – няма 

  

 Управителният съвет възложи на Председателя на КППП да изпрати оценителния 

доклад и приложимите документи на УО на ОПРЧР 2014-2020 г., както и да уведоми 

кандидатите кандидатите, чиито проектни предложения не са одобрени или са частично 

одобрени. 

  По т.2 от дневния ред - Председателят на КППП запозна членовете на УС с 

резултатите от работата на Комисията за подбор на проектни предложения (КППП), 

назначена със Заповед №15/22.06.2021г.  на зам. председателя на УС на СНЦ „МИГ 

Самоков” отразени в подписани три броя протоколи и обобщени в Оценителен доклад.  

  Обект на оценка от Комисията е едно  проектно предложение по Процедура 

№BG05M9OP001-2.087 Мярка 1.3.2.3 „По- добра грижа за хора с увреждания и хора 

над 65 г. в невъзможност за самообслужване чрез осигуряване на достъп до услуги за 

социално включване и здравеопазване”. Проектното предложение е с наименование  

"По- добра грижа за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за 

самообслужване чрез осигуряване на достъп до услуги за социално включване и 

здравеопазване” с кандидат Община Самоков. 

   Председателят на Управителния съвет Владимир Георгиев декларира, че няма да 

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



 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 одобрения проект, 

предложен за финансиране. 

 

№ 

 Рег. № на 

проектното 

предложение в 

ИСУН 

Наименова

ние   

на 

кандидата  

Наименование на 

проектното предложение  

Заявена 

стойност на 

проектното 

предложение 

Одобрена 

стойност на 

проектното 

предложени

е 

Кла

сир

ане 

точ

ки 

Решение 

на МИГ 

1 
BG05M9OP001-

2.087-0001 

Община 

Самоков 

По- добра грижа за 

хора с увреждания и 

хора над 65 г. в 

невъзможност за 

самообслужване чрез 

осигуряване на достъп 

до услуги за социално 

включване и 

здравеопазване 

368 870,71 лв. 368 870,71 лв. 89 
Одобрен за 

финансиране 

 

След проведено гласуване , УС на МИГ Самоков 

РЕШИ: 

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

2.087 - S1 по Процедура №BG05M9OP001-2.087 Мярка 1.3.2.3 „По- добра грижа 

за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване чрез 

осигуряване на достъп до услуги за социално включване и здравеопазване”. 

2. Одобрява списъка с проектно предложение за финансиране по Процедура 

BG05M9OP001-2.087 Мярка 1.3.2.3 „По- добра грижа за хора с увреждания и 

хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване чрез осигуряване на достъп до 

услуги за социално включване и здравеопазване”. 

 

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

 Управителният съвет възложи на Председателя на КППП да изпрати оценителния 

доклад и приложимите документи на УО на ОПРЧР 2014-2020 г. 

 

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

      

Зам. предеседател: ............./П/...................      / Йордан Галев / 

 

ЧЛЕНОВЕ НА УС: 

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

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


