Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

Протокол от проведено заседание на УС
№ 14 а /19.07.2019 г.
Днес, 19.07.2019 г. в гр. Котел, ул. "Изворска" № 21 от 12:00 часа се проведе заседание на УС на
Сдружение с нестопанска цел в обществена полза с наименование "МИГ Котел, Сунгурларе и
Върбица", при следния дневен ред:
1. Удължаване срока на прием за кандидатстване с проектни предложения по мярка 001-3 Процедура № BG05M9OP001-1.076 „МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ - „Подобряване
на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови
групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията,
уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси
на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите
компетенции” чрез ОПРЧР 2014 - 2020 от стратегията за ВОМР на „МИГ Котел, Сунгурларе
и Върбица”,
2. Изменение на Условия за кандидатстване в частта : Краен срок за кандидатстване
Всички членове на УС бяха редовно поканени и уведомени. При провеждане на заседанието
Председателят на сдружението Румен Стоилов - Заместник кмет на Община Котел и Хатидже
Георгиева - Заместник кмет на Община Сунгурларе декларираха конфликт на интереси и дадоха
"отвод" на настоящето заседание, при спазване на разпоредбите на чл.19 от ЗПУКИ от 31.10.2008 г.
Съгласно чл.51 ал. 2 от Устава на СНЦ "МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица" - "Заместник
председателя представлява "МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица" в случаите, когато Председателят е
възпрепятстван и/или се намират в конфликт на интереси при осъществяване на дейността и
задълженията си".
Председателят на Сдружението упълномощи, чрез своя заповед Женета Милкова - Заместник
председател да ръководи заседанието, както и да и да утвърди документите по т.1 от Дневния ред.
След това председателят напусна заседанието.
На заседанието присъстваха следните членове на УС, редовно поканени и уведомени.:
1. Борислав Боянов Антонов - да
2. Хасан Наимов Караюсуфов - да
3. Женета Манова Милкова - да
4. Ангел Христов Дренаков - да
5. Кериме Шабан Копук - не
Заседанието е редовно и може да взема решение с регистрирания кворум от 4 члена.
На заседанието присъстваха без право на глас:

1. Петя Шиварова - изпълнителен директор на МИГ
2. Ренета Христова - експерт прилагане на СВОМР
3. Мария Тодорова - експерт прилагане на СВОМР
По т.1 от Дневния ред докладва Петя Шиварова - изпълнителен директор на МИГ:
Крайният срок за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.076 е 22.07.2019 г. Три дни преди
крайния срок за кандидатстване /19.07.2019г./ по мярка 001-4 - Процедура BG05M9OP001-1.076
„МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ - „Подобряване на равния достъп до възможностите за
учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален
вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и
насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и
валидиране на придобитите компетенции”не е постъпило нито едно проектно предложение в
системата ИСУН 2020.
Съгласно чл. 11, ал. 5 т.2 от ЗУСЕСИФ: Срокът за подаване на проектни предложения може да се
удължава: когато в срок до три дни преди изтичането на срока по ал. 1 няма постъпили проектни
предложения или всички проектни предложения са оттеглени;
На основание чл. 11, ал. 5 т.2 от ЗУСЕСИФ предлагам крайният срок за прием на проектни
предложения по Процедура BG05M9OP001-1.076 „МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички
възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на
познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави
процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите
компетенции”да бъде удължен от 22.07.2019 г. 17:30 часа на 05.08.2019 г. 17:30 часа.
На основание на гореизложеното УС на МИГ взема следното:
РЕШЕНИЕ:
1. На основание чл. 11, ал. 5 т.2 от ЗУСЕСИФ предлагам крайният срок за прием на проектни
предложения по Процедура BG05M9OP001-1.076 „МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички
възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на
познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави
процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на
придобитите компетенции” да бъде удължен до 05.08.2019 г. 17:30 часа.
Гласуване: кворум - 4
ЗА - 4 гласа, ПРОТИВ - 0 гласа, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 гласа

По т.2 от Дневния ред докладва Петя Шиварова - изпълнителен директор на МИГ:
Във връзка с промяната на крайния срок за кандидатстване по мярка 001-4 - BG05M9OP001-1.076
„МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ - „Подобряване на равния достъп до възможностите за
учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален
вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и

насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и
валидиране на придобитите компетенции” следва да бъдат изменени Условията за кандидатстване
по мярката в частта: Краен срок за кандидатстване, както и в т. 23 ,,Срокове за подаване на проектните
предложения“ и сроковете за въпроси и отговори в т. 24.4 ,,Допълнителни въпроси и разяснения във
връзка с Условията за кандидатстване.
На основание гореизложеното УС на МИГ взема следните:
РЕШЕНИЯ:
2. Утвърждава изменението на Условията за кандидатстване в частта: Краен срок за кандидатстване,
както и в т. 23 ,,Срокове за подаване на проектните предложения“ и сроковете за въпроси и
отговори в т. 24.4 ,,Допълнителни въпроси и разяснения във връзка с Условията за кандидатстване.
3. Възлага на заместник - председателя на МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица да утвърди
променените Условия за кандидатстване по мярката
4. Възлага на Изпълнителния директор да предприеме необходимите действия за актуализиране на
информацията в системата ИСУН 2020, както и на сайта на МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица.

Гласуване: кворум - 4
ЗА - 4 гласа, ПРОТИВ - 0 гласа, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 гласа

С изчерпване на Дневния ред приключи заседанието на УС.
Членове на Управителния съвет, участвали в заседанието
1.
2.
3.
4.

Борислав Боянов Антонов...................................
Хасан Наимов Караюсуфов.................................
Женета Манова Милкова.....................................
Ангел Христов Дренаков..................................

Протоколчик: .......................

Утвърдил: .......................

М. Тодорова - Експерт СВОМР

Женета Милкова - Зам.Председател на УС

