
                              
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, 01.09.2022 г. от 10.30 ч. в офиса на МИГ Самоков, се проведе заседание на 

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

ред: 

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

по процедура № BG06RDNP001-19.516 – МИГ САМОКОВ мярка 4.2  

„Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“, по 

ПРСР 2014 – 2020 г. 

На заседанието присъстваха г-н Владимир Георгиев – председател на УС и 

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

Заседанието има кворум и може да взема решения.  

На заседанието присъства изпълнителния директор и екипа  на МИГ Самоков.  

   ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изпълнителният директор докладва, че на 

31.08.2022 г. е приключил приема на проектни предложения по процедура  № 

BG06RDNP001-19.516 – МИГ САМОКОВ мярка 4.2  „Инвестиции в преработка/ 

маркетинг на селскостопански продукти“. В тази  връзка е необходимо да се 

определи състава на Комисия за подбор на проектни предложения (КППП) за 

извършване на оценка на постъпилите проектни предложения. 

 В срока на прием по процедурата в ИСУН 2020 е регистирано 1 /едно/ проектно 

предложение. Съгласно Минималните изисквания по чл. 41  на ПМС 161, записани и в 

Процедурата за подбор на проекти към СВОМР на МИГ Самоков,  всяко от проектните 

предложения трябва да се оценява от 2 оценители, изп. директор предложи КППП да се 



състои от 5 членове: председател, секретар и трима оценители, от които двама външни 

експерт-оценители и един оценител – член  на Общото събрание на  МИГ Самоков. 

Съгласно приетите правила с Решение от 31.10.2018г. от УС, в комисията 

предлага да бъдат включени оценители от „Окончателния списък на външни експерти – 

оценители за изпълнение на  оценка на проектни предложения, подадени към СВОМР 

на МИГ САМОКОВ” по мярка 4.2, а именно външни експерти-оценители Мария 

Джамбазова и Преслав Гайдарски, за резервни членове – Кристина Савова и Цветомир 

Рангелов. Всички  отговарят на критериите, посочени в Наредба 22 от 14.12.2015 г. на 

МЗХГ, Минималните изисквания разработени на основание чл. 41, ал. 1 от  ПМС 161 от 

4 юли 2016 г. и Вътрешните правила за работа на оценителни комисии за подбор на 

проектни предложения, а именно имат завършено висше образование, професионален 

опит повече от 3 години, както и опит в оценката на проектни предложения. 

Обсъдени бяха и потенциалните представители от състава на Общото събрание 

за участие в Комисията. С подходящо висше образование за съответната мярка и  опит 

в извършване на оценки за оценители бяха предложени  Иванка Стоянова Христова - 

Вукова, упълномощено лице от Любомир Кирилов Божков – управител на „Юлияна 

Георгиева -2013” ООД, член на ОС и Искра Живкова Радева, член на ОС – за резерва. 

След обсъждане по т.1 от дневния ред Управителния съвет гласува единодушно 

и 

РЕШИ: 

I. Комисията за подбор на проектни предложения (КППП) по процедура № 

BG06RDNP001-19.516 – МИГ САМОКОВ мярка 4.2  „Инвестиции в преработка/ 

маркетинг на селскостопански продукти“   в състав:  

Председател: Валентина Илиева Ангелова - служител на МИГ - /без право на глас/ 

  Секретар:   Елена Иванова Ковачева - Бързанова  – служител на МИГ - /без право 

на глас/ 

 Членове:  

1. Мария Влайкова Джамбазова - външен експерт- оценител по мярка 4.2 

2. Преслав Трилков Гайдарски - външен експерт - оценител по мярка 4.2 

3. Иванка Стоянова Христова - Вукова, упълномощено лице от Любомир 

Кирилов Божков – управител на „Юлияна Георгиева -2013” ООД, член на ОС– 

с право на глас 



 

Резервни членове:  

1. Кристина Йорданова Савова  - външен експерт - оценител по мярка 4.2 

2. Цветомир Рангелов Рангелов  - външен експерт - оценител по мярка 4.2 

3. Искра Желева Радева - оценител- член на ОС, представител на публичния на 

сектор 

II. Председателят на Управителния съвет да издаде заповед за назначаване на 

КППП. 

  След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито. 

 

 

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

                                /Владимир Георгиев/ 

 

 

 

ЗАМ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС: .............../П/..................     

                                                               /Йордан Галев/  

 

ЧЛЕНОВЕ НА УС: 

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

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

 

 


