
                                
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, 22 февруари  2022 г. от 14,00 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 на оценителна сесия 

BG06RDNP001-19.371-S2, Процедура  BG06RDNP001-19.371  МИГ САМОКОВ - 

Мярка 8.6 "Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, 

мобилизирането и търговията на горски продукти" 

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 и председателя на комисията за подбор на проектни 

предложения Валентина Ангелова. 

 По т.1 от дневния ред - Председателят на комисията Валентина Ангелова запозна 

членовете на УС с резултатите от извършените оценки от Комисията за подбор на проектни 

предложения, определена със Заповед № 24 / 10.12.2021 г.. на председателя на УС. Тя 

представи пред членовете на Управителния съвет резултатите от работата на комисията, 

отразени в  един брой протокол и обобщени в Оценителен доклад.  

 Обект на оценка от Комисията е било 1 проектно предложение по процедура                

№ BG06RDNP001-19.371, постъпило в  периода 08 септември–  08 декември 2021 г.: 

 

№ НА ПРОЕКТ 
НАИМЕНОВАНИЕ НА 

ПРОЕКТ 

 

КАНДИДАТ 

 

BG06RDNP001-19.371-0002 
Закупуване на оборудване за 

дървопреработка 

 

 ВАСКОС ЕООД (ЕИК: 

130930804)  

 

 



 

       Председателя на КППП докладва, че проектното предложение е преминало на етап 

ОАСД. Комисията е продължила работата си по ТФО, като е класирала проектното 

предложение: 

 

№ 

РЕГ. № НА 

ПРОЕКТНО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ В 

ИСУН 

НАИМЕНОВАНИЕ НА 

ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

КАНДИДАТ 

 

РЕЗУЛТАТ ТФО 

ТОЧКИ ТФО СТАТУС 

1 
BG06RDNP001-

19.371-0002 

Закупуване на оборудване за 

дървопреработка 

 

ВАСКОС ЕООД (ЕИК: 

130930804)  

40 ПРЕМИНАВА 

 

 КППП е изготвила списък с одобрените за финансиране проектни предложения. 

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 изготвените списъци. 

 

№ 

ПП 

регистрацион

ен номер в 

ИСУН 

Наименование на 

проектното 

предложение 

Наименование на 

кандидата 

ЗАЯВЕНА 

СТОЙНОСТ  

НА БФП 

ОДОБРЕНА 

СТОЙНОСТ НА 

БФП 

Класи-

ране 

точки 

РЕШЕНИЕ НА 

МИГ 

1 

 
  

BG06RDNP00

1-19.371-0002 

Закупуване на 

оборудване за 

дървопреработка 

ВАСКОС 

ЕООД (ЕИК: 

130930804) 

47 575,57 лв. 47 575,57 лв. 
40 

точки 

Одобрен за 

финансиране 

 

След проведено гласуване, УС на МИГ Самоков 

 

РЕШИ: 

 

1. Одобрява Оценителния доклад на КППП по Оценителна сесия BG06RDNP001-

19.371-S2 по Процедура  BG06RDNP001-19.371  МИГ САМОКОВ - Мярка 8.6 

"Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и 

търговията на горски продукти" 

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

2. Одобрява списък с  проектни предложения предложени за финансиране по 

процедура  BG06RDNP001-19.371 МИГ САМОКОВ- Мярка 8.6 "Инвестиции в 

технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на 

горски продукти" 

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

 

 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 ДФЗемеделие и УО на ПРСР 2014-

2020 г. съгласно нормативните срокове. 

 

 

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

     / Владимир Георгиев/ 

 

Зам. председател на УС:   

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

 

Членове на УС: 

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

 


