
 

   

 

Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове 

 
 

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УС 

№ 3/ 24.03.2020 г. 

 

 

Днес, 24.03.2020 г. в гр. Котел, ул. "Изворска" № 21, от 11.00 ч. се проведе неприсъствено 

заседание  на УС на СДРУЖЕНИЕ с нестопанска цел в обществена полза с наименование "МИГ 

Котел, Сунгурларе и Върбица" на основание чл. 48 от Устава на Сдружението и във връзка с 

разпоредбите на № РД 01-124/13. 03. 2020 на Министъра на здравеопазването във връзка с 

усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на 

територията на страната и обявеното с Решение от 13. 03. 2020 г. на Народното събрание на 

Република България извънредно положение и препоръки от Националния оперативен щаб, 

създаден със заповед №Р -37/ 26. 02. 2020 г на министър-председателя на Република България  при 

следния дневен ред: 

1. Вземане на Решение за удължаване на срока за приключване работата на КППП по 

BG05M9OP001-1.093-S1 „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”. 

2. Вземане на решение за свикване на изборно Общо събрание на СНЦ "МИГ- КОТЕЛ, 

СУНГУРЛАРЕ И ВЪРБИЦА" 

3. Определяне на дневния ред на събранието 

Всички членове на УС бяха редовно поканени и уведомени: 

 В Заседанието участие взеха следните членове: 

 

1. Румен Владимиров Стоилов; 
2. Радостин Тодоров Пармаков; 
3. Стамен Тодоров Марков; 
4. Борислав Боянов Антонов. 
 
Заседанието е редовно и може да взема решение с регистриран кворум от 4 члена. 

На заседанието присъстваха без право на глас: 

1. Петя Шиварова - Изп. директор на МИГ; 

2. Ренета Христова - Експерт прилагане СВОМР. 

 

По т. 1 от Дневния ред докладва П. Шиварова - Изп. директор МИГ, председател на КППП 

по процедурата: 

 Процедура BG05M9OP001-1.093-S1 „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” от Стратегия за 

ВОМР на МИГ е отворена за прием  съгласно Заповед № № 4/ 11.02.2020 г на  Председателя на 

МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица до 17: 00 часа на 24.03.2020 г. Подадено е едно проектно 

предложение. Преминал е етап  на оценка АСД.  Осъществени бяха две комуникации с кандидата. 

Това ограничи доминимум срокът за оценка на етап ТФО, който започна на 19. 03. 2020. На 23. 03. 

2020 се състоя заседание на КППП по процедурата. Констатирана бе необходимост от нова 

комуникация с кандидата. Съгласно чл. 18, ал. 2,  от ПМС 162 от 05 юли 2016 г. срокът за 

отстраняване на нередовностите „не може да бъде по- кратък от една седмица“. 

 Съгласно чл. 17, ал. 1,  от ПМС 162 за определяне на детайлни правила за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от европейските 

структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. от 05 юли 2016 г. оценяването и 

класирането на проектните предложения се извършва до три месеца от назначаването на 

комисията. 

 МИГ може да удължи срока за приключване работата на КППП с цел осъществяване 

на комуникация с кандидата. 

 Във връзка с гореизложената информация предлагам удължаване на срока за 

приключване работата на КППП по BG05M9OP001-1.093-S1 „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” от 

Стратегия за ВОМР на МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица да бъде удължен с минимум 20 работни 

дни.  

 Председателят на УС  следва да издаде Заповед за удължаване срока за прием по 

процедурата. 

 Въз основа на представената информация, УС взема следното: 

 

РЕШЕНИЕ 1: 

 

На основание чл. 17, ал. 1,  от ПМС 162 за определяне на детайлни правила за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от 

европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. от 05 юли 2016 г. 

удължава срока за приключване работата на КППП по BG05M9OP001-1.093-S1 „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” от Стратегия за ВОМР на МИГ Котел, 

Сунгурларе и Върбица да бъде удължен с 20 работни дни - до 17: 00 часа на 24. 04.2020 г. 

включително. 

 

Гласуване: 



ЗА -  4 гласа;ПРОТИВ - 0 гласа;ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 гласа 

С  4  на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието. 

 

 

По т. 2 от Дневния реддокладва Р. Стоилов - Председател на УС. 

Съгласно Устава на Сдружението мандадът на Управителния съвет изтича април 2020 г. 

Годишните доклади за дейността на МИГ са приети с решения на Общито събрание от 14. 01. 2020 

г. 

След направените обсъждания за предстоящите задължения във връзка с дейността на МИГ, 

УС взема следното: 

 

РЕШЕНИЕ 2: 

1. Определя дата за провеждане на Общо събрание на дата 24.04.2020 г. от 12:00 часа в 

офиса на сдружението: гр. Котел, ул. Изворска № 21, ет. 2 

Гласуване: 

ЗА -  4 гласа; ПРОТИВ - 0 гласа; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 гласа 

С  4  на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието. 

 

 

По т. 3 от Дневния ред въз основа на представената информация от Р. Стоилов - 

Председател, УС взема следното: 

РЕШЕНИЕ 3: 

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред: 

1. Допълнение и изменение в Устава на МИГ. 

2. Избор на членове на УС. 

3. Други. 

 

Гласуване: 

ЗА -  4 гласа; ПРОТИВ - 0 гласа; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 гласа 

С  4  на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието. 

 

 

С приключване на Дневния ред приключи заседанието на УС. 

Членове на  Управителния съвет, участвали в заседанието: 

 

1. Румен Владимиров Стоилов 

2. Радостин Тодоров Пармаков 

3. Стамен Тодоров Марков 

4. Борислав Боянов Антонов. 

 

 
 

Протоколчик:..........................                                           Утвърдил: .................................... 

 

    Р. Христова- Експерт СВОМР                                       Р. Стоилов – Председател УС 
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