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ПРОТОКОЛ 

 № 18/ 20.04.2021 г. 

 

НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА МИГ ЛОМ 

 

 

Днес 20.04.2021 г..от 18.00 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 за подбор на проектни предложения № 

BG05M9OP001-2.100 МИГ ЛОМ  „Интеграция на маргинализираните общности, в 

т.ч. роми, мигранти, други“ – 2020 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 и Цветелина Петрова - член на КУО на МИГ ЛОМ и Деми Стилиянова - 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 за подбор на проектни 

предложения № BG05M9OP001-2.100 МИГ ЛОМ  „Интеграция на 

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

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРЧР 2014-2020  

чрез подхода Водено от общностите местно развитие. 

Г-жа Красимира Томова, председател КППП по процедурата :  
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На 15.04.2021 c Решение № РД -21-173/ 15.04.2021 на ръководителя на 

Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

Решение № РД 21-110 от 16.03.2021 г. за одобряване на доклада на оценителната 

комисия и предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез 

подбор на проекти BG05M9OP001-2.100 МИГ ЛОM„Интеграция на 

маргинализираните общности, в т.ч. роми, мигранти, други“с финансовата подкрепа 

на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., в частта 

относно проектно предложение рег. № BG05M9OP001-2.100-0002 с кандидат 

"ЕНЕРДЖИ СЪПОРТ 2011" ЕООД  e отменeнo. 

“За конкретното проектно предложение следва да се проведе допълнително 

производство по реда на глава V от АПК основание чл. 99, т. 1 от 

Административнопроцесуалния кодекс, заповед № РД 03-2/01.12.2020 г. на 

министъра на труда и социалната политика и във връзка с Решение № РД 21-110 от 

16.03.2021г. за одобряване на доклада на оценителната комисия и предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез подбор на проекти 

BG05M9OP001-2.100 МИГ ЛОМ „Интеграция на маргинализираните общности, 

в т.ч. роми, мигранти, други“с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., възобновявам производството по 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ поради следните мотиви:  

За проектно предложение BG05M9OP001-2.100-0002„Устойчива интеграция чрез 

мотивация и заетост“, с кандидат "ЕНЕРДЖИ СЪПОРТ 2011" ЕООД: 

1. В Дейност 3 „Включване в заетост“ не са допустими разходите за 

наставници на стойност 2925.00 лв.Съгласно т. 13.2 от Условията за 

кандидатстване, осигуряването на настaвник е допустимо само в случай, че 

по проекта е предвидено стажуване или чиракуване, а в дейностите по 

проекта е предвидено единствено включване в заетост. Следователно, 

разходът за наставник е недопустим.” 

Cъс Заповед № 9 от 15.04.2021 г. на Упълномощения представител на КУО на МИГ 

ЛОМ Тихомир Замфиров, член на УС  Комисията за ППП възобнови работата си 

по техническата и финансовата оценка на проектно предложение. Срок за 

приключване на оценката за етап ТФО и изготвяне па оценителен доклад от КППП 

по процедура BG05M9OP001-2.100 МИГ ЛОМ  „Интеграция на маргинализираните 

общности, в т.ч. роми, мигранти, други“ – 2020  - 25.04. 2021 г.  

Ha 20.04.2021 приключи оценката  на проекти по Мярка 10 от СВОМР на МИГ ЛОМ 

в  ИСУН 2020.  

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

В рамките на крайния срок 02.12.2020 г. по процедурата бяха подадени и  оценени 

две проектни предложения. В двата етапа на оценка АСД и ТФО всяко от тях беше 

оценено от двама оценители. Бяха проведени неколкократни комуникации с 
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кандидатите за отстраняване на нередовности констатирани от комисията. Няма 

съществени различия в оценките на двамата оценители по  проектните предложения. 

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

комисията направи следните заключения: 

Общият  ресурс БФП за разпределяне по процедурата -  мярка 10 от СВОМР на МИГ 

Лом е 195 580,00 лв. 

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

Общ ресурс безвъзмездна финансова помощ за одобреното проектно предложение с 

кандидат: "ЕНЕРДЖИ СЪПОРТ 2011" ЕООД  87 848,86 лв., 

Остатъчен ресурс по процедурата  107 731,14 лв. 

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

ред: 

Решение 1 по точка 1 от дневния ред: 

Управителният съвет на МИГ Лом приема Оценителен доклад на КППП по 

процедура за подбор на проектни предложения № BG05M9OP001-2.100 МИГ 

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

други“ – 2020 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРЧР 

2014-2020  чрез подхода Водено от общностите местно развитиеи възлага на 

Тихомир Замфиров, упълномощено лице,член  на УС на МИГ Лом 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 

Цветелина Петрова - член на КУО на МИГ ЛОМ 

Деми Стилиянова -  член на КУО на МИГ ЛОМ 
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