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ПРОТОКОЛ 

 № 3/ 14.01.2021г. 

 

НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА МИГ ЛОМ 

 

Днес 14.01.2021 г. от 09.00 ч.  се проведе неприсъствено  заседание  на УС/КУО на 

МИГ Лом, съгласно чл. 21 ал.6 от  Устава на СНЦ МИГ ЛОМ  и във връзка с 

извънредната ситуация свързана с разпространението на Covid 19  при следния 

дневен ред: 

1. Удължаване срока за работа  на Комисия за подбор на проектни предложения 

/КППП/по процедура BG05M9OP001-2.100 МИГ ЛОМ  „Интеграция на 

маргинализираните общности, в т.ч. роми, мигранти, други“ – 2020 чрез подбор на 

проектни предложения  по Мярка 10 от Стратегия за ВОМР на МИГ ЛОМ за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРЧР 2014-2020  чрез подхода 

Водено от общностите местно развитие. 

2. Други; 

 

В работата на заседанието участват: Тихомир Замфиров  - член на КУО на МИГ 

ЛОМ, Упълномощен представител на УС по процедурата, Цветелина Петрова - член 

на КУО на МИГ ЛОМ, Наталия Георгиева - член на КУО на МИГ ЛОМ, 

Р.Симеонова, изп. директор на МИГ Лом и Красимира Томова, експерт стратегия. 

 

По първа  точка от дневния ред:  Удължаване срока за работа  на Комисия за 

подбор на проектни предложения /КППП/по процедура BG05M9OP001-2.100 МИГ 

ЛОМ  „Интеграция на маргинализираните общности, в т.ч. роми, мигранти, други“ – 

2020 чрез подбор на проектни предложения  по Мярка 10 от Стратегия за ВОМР на 

МИГ ЛОМ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРЧР 2014-2020  

чрез подхода Водено от общностите местно развитие. 

Г-жа Красимира Томова:   

КППП по процедура BG05M9OP001-2.100 МИГ ЛОМ  „Интеграция на 

маргинализираните общности, в т.ч. роми, мигранти, други“ – 2020 работи  добре по 

оценяването на подадените по процедурата проектни предложения. 
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Приключи етап на оценка на административно  съответствие и допустимост. Няма 

оттеглени или отпаднали проекти. 

В ИСУН 2020 бяха разпределени и оценяват по двама оценители за всяко проектно 

предложение на етап ТФО. В процеса на оценка на 12 и 13 януари  оценителите 

констатираха нередовности. В раздел Комуникация ще бъдат изпратени писма до 

кандидатите за отстраняване на нередовностите. Срокът за отстраняване на 

нередовностите е 7 дни, т.е.надвишава срока определен със Заповед №33 от 

02.12.2020 г. на Тихомир Замфиров за работа на КППП по процедурата - 19.01.2021 г.  

Г-жа Румяна Симеонова: За да може КППП да завърши добре и обективно своята 

работа, срокът за работа на комисията може  да се удължи с до 30 дни. 

Г-н Тихомир Замфиров- Колеги трябва да осигурим още време на комисията да си 

свърши възложената работа. Предлагам да удължим срока за работа на комисията до 

18 февруари 2021 г. 

Решение 1 по т.1. 

Да се удължи срока за работа на КППП по процедура  МИГ ЛОМ  „Интеграция 

на маргинализираните общности, в т.ч. роми, мигранти, други“ – 2020, Мярка 

10 от Стратегия за ВОМР на МИГ ЛОМ с краен срок на кандидатстване 

02.12.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРЧР 2014-

2020  чрез подхода Водено от общностите местно развитие до 18 февруари 2021 г.  

Гласували „ПРОТИВ” - 0 

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 

Гласували „ЗА” – 3 

 

Решение 2 по т.1. 

УС на МИГ Лом възлага на Тихомир Замфиров да издаде заповед за удължаване 

срока за работа на КППП по процедура МИГ ЛОМ  „Интеграция на 

маргинализираните общности, в т.ч. роми, мигранти, други“ – 2020  до 18 

февруари 2021 г.  

Гласували „ПРОТИВ” - 0 

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 

Гласували „ЗА” – 3 

 

По втора  точка от дневния ред „Други“ не постъпиха предложения. 
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С това дневния ред бе изчерпан и заседанието закрито. 

Подписвам протокола без забележки и възражения: 

1. Тихомир Замфиров – член на УС, съсобственик и

представител на МИЛККОММ-ООД - стопански сектор . 

2. Цветелина Петрова – член на УС, председател и

представител на Сдружение „Яхтен клуб Алмус Дунав“-Лом – 

нестопански сектор. 

3. Наталия Георгиева - член на УС, председател и

представител на Сдружение “Развитие и подкрепа на ромските жени и 

деца“ – нестопански сектор - член на УС .  
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