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ПРОТОКОЛ 

 № 13/ 09.03.2021г. 

 

НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА МИГ ЛОМ 

 

 

Днес 09.03.2021г. 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. Одобряване и утвърждавне на Оценителен доклад  на Комисия за подбор на 

проектни предложения /КППП/по процедура BG05M9OP001-1.102 МИГ Лом 

„Насърчаване и подпомагане на младежката заетост-2020" мярка 9 от Стратегията за 

водено от общностите местно развитие за територията 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, 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:   

1. Одобряване и утвърждавне на Оценителен доклад  на Комисия за подбор на 

проектни предложения /КППП/по процедура BG05M9OP001-1.102 МИГ Лом 

„Насърчаване и подпомагане на младежката заетост-2020" мярка 9 от Стратегията за 

водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Лом за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ по ОПРЧР 2014-2020  чрез подхода Водено от 

общностите местно развитие. 
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Г-жа Красимира Томова, председател КППП по процедурата :  

Приключи оценката  на проекти по М 9 от СВОМР на МИГ ЛОМ в  ИСУН 2020.  

Комисята за подбор на проектни предложения не срещна трудности при оценката. 

Няма съществени различия в оценките на двамата оценители в  оценката на 

проектните предложения по Мярка 9 от СВОМР на МИГ Лом, процедура 

BG05M9OP001-1.102 МИГ Лом „Насърчаване и подпомагане на младежката заетост-

2020". В резултат на направената оценка в двата етапа на оценяване – АСД и ТФО, 

комисията направи следните заключения: 

На етап АСД отпадна  проектно предложение № BG05M9OP001-1.102-0002 с 

кандидат  ЕТ "ОГНЯН ДИМИТРОВ" и наименование „Подкрепа за младите хора с 

помощта на работодатели и МИГ-Лом“. В процеса на оценка при извършена 

служебна проверка в Търговския регистър за актуалното състояние състояние на 

Кандидата и лицата с право да представляват Кандидата, от оценителите е 

установено, че посоченият във формуляра за кандидатстване ЕИК 121349230 

отговаря на ЕТ "Огнян Димитров - 34", който е със статут "Заличен търговец". Във 

формуляра за кандидатстване е посочено, че Кандидатът е ЕТ "ОГНЯН 

ДИМИТРОВ".  

В тази връзка кандидатът не извършва стопанска дейност и не попада в категорията 

„Работодател“, следователно не попада в групата на допустимите кандидати по 

процедурата. 

Съгласно гореизброеното Кандидатът и проектното предложение НЕ отговарят на 

условията и критериите и НЕ преминават първия етап - оценка за административно 

съответствие и допустимост. Проектното предложение ПОДЛЕЖИ НА 

ОТХВЪРЛЯНЕ и НЕ МОЖЕ да продължи към втори етап - извършване на 

техническа и финансова оценка. 

На етап ТФО беше оценено 1 проектно предложение - BG05M9OP001-1.102-0001, 

„Младежи на работа в ЕТ "МАК - ДОЙФЕ- ФРОСА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА“ с 

кандидат ЕТ "МАК - ДОЙФЕ- ФРОСА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА“.Проектното 

предложение получи средна оценка 67,5  точки и с решение на комисията се предлага 

за финансиране. 

Общият  ресурс БФП за разпределяне по процедурата е 156 464,00 лв. 

Брой проектни предложения, които се предлагат за финансиране: 1 броя. 

Общ ресурс безвъзмездна финансова помощ за одобреното  проектно 

предложение с кандидат ЕТ "МАК - ДОЙФЕ- ФРОСА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА“ 

е  94 092,94 лв. 

Остатъчен ресурс по процедурата  62 371,06  лв. 

 

След направените обсъждания бяха взети следните решения  по точка 1 от дневния 

ред: 
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Решение 1 по точка 1 от дневния ред: 

Управителният съвет на МИГ Лом приема Оценителен доклад на КППП по 

процедура BG05M9OP001-1.102 МИГ Лом „Насърчаване и подпомагане на 

младежката заетост-2020" мярка 9 от Стратегията за водено от общностите 

местно развитие за територията на МИГ Лом и възлага на Тихомир Замфиров 

да го утвърди с подписа си. 

 

Гласували „ПРОТИВ” - 0 

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 

Гласували „ЗА” – 3 

По втора  точка от дневния ред „Други“ не постъпиха предложения.  

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на УС бе закрито. 

 

Подписвам протокола без възражения и забележки: 

 

Тихомир Замфиров  - член на КУО на МИГ ЛОМ, Упълномощен представител   

 

Цветелина Петрова - член на КУО на МИГ ЛОМ      

 

Наталия Георгиева - член на КУО на МИГ ЛОМ 
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