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П О К А Н А 

На основание чл. 40, ал. 3 от Устава на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ 

С В И К В А М : 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ на заседание на 25.04.2020г. 

от 17.30 часа в Заседателната зала СНЦ „МИГ Радомир-Земен“,  

ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир 

 при следния 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д : 

1. Вземане на решение за удължаване на срока на прием, по втори краен срок по 

процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ 

BG05M2OP001-3.009 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.4.1. „Осигуряване на достъп 

до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните 

райони“, финасирана от ОП НОИР 2014-2020 г. от Стратегия за водено от 

общностите местно развитие на МИГ-Радомир-Земен; 

2. Одобрение на изменение на Условия за кандидатстване за прием на проектни 

предложения  по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова 

помощ BG05M2OP001-3.009 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.4.1. „Осигуряване на 

достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно 

достъпните райони“, финасирана от ОП НОИР 2014-2020 г., по отношение на 

удължен втори краен срок; 

3. Одобрение на изменение на Обява за прием на проектни предложения  по 

процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ 

BG05M2OP001-3.009 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.4.1. „Осигуряване на достъп 

до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните 

райони“, финасирана от ОП НОИР 2014-2020 г., по отношение на удължен втори 

краен срок; 

4. Разни. 

 

Славчо Гебрев ………../п/…………. 

Председател на Управителен съвет 

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ 
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П Р О Т О К О Л  № 18 УС 

 

от заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел в 

обществена полза „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАДОМИР - 

ЗЕМЕН”  

Днес, 25.04.2020 г. /събота/, от 17:30 ч. в Заседателната зала СНЦ „МИГ-Радомир-

Земен“, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир се проведе заседание на Управителния съвет 

на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА 

ГРУПА – РАДОМИР - ЗЕМЕН” в състав: 

1. НЧ „Напредък – 1915 г.“ с. Стефаново, представлявано от Славчо Ананиев Гебрев, 

в качеството му на член на сдружението – председател на сдружението; 

2. ЗП Васил Цветанов Лалошов – представляван Васил Цветанов Лалошов, в 

качеството му на член на сдружението;  

3. ЗП Биляна Кирилова Граховска – представляван от Биляна Кирилова Граховска, в 

качеството й на член на сдружението; 

4. ФК „Струмска слава – 1927 г.“ гр. Радомир – представляван от Кирил Боянов 

Николов, в качеството му на член на сдружението; 

Председателят на Управителния съвет г-н Славчо Гебрев, отбеляза че на заседанието 

не присъства г-жа Велиана Петрова Искренова-Попова, представляваща ПГТ „Юрий 

Гагарин“, гр. Радомир, в качеството и на член на УС. На основание чл. 37, ал. 5 от Устава на 

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, заседанието е законно, присъстват повече от половината 

членове на УС, има кворум и председателят на УС г-н Славчо Гебрев откри заседанието 

Заседанието се проведе при следния дневен ред: 

1. Вземане на решение за удължаване на срока на прием, по втори краен срок по 

процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ 

BG05M2OP001-3.009 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.4.1. „Осигуряване на достъп 

до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните 
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райони“, финасирана от ОП НОИР 2014-2020 г. от Стратегия за водено от 

общностите местно развитие на МИГ-Радомир-Земен; 

 

2. Одобрение на изменение на Условия за кандидатстване за прием на проектни 

предложения  по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова 

помощ BG05M2OP001-3.009 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.4.1. „Осигуряване на 

достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно 

достъпните райони“, финасирана от ОП НОИР 2014-2020 г., по отношение на 

удължен втори краен срок; 

 

3. Одобрение на изменение на Обява за прием на проектни предложения  по 

процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ 

BG05M2OP001-3.009 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.4.1. „Осигуряване на достъп 

до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните 

райони“, финасирана от ОП НОИР 2014-2020 г., по отношение на удължен втори 

краен срок; 

 

4. Разни. 

 

По т. 1 от Дневния ред: 

 

Председателят на УС даде думата на г-н Радослав Йорданов – Изпълнителен 

директор на МИГ да запознае членовете с проведения в периода – 02.12.2019 г. до 28.04.2020 

г. втори прием по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ 

BG05M2OP001-3.009 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.4.1. „Осигуряване на достъп до 

качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“, 

финасирана от ОП НОИР 2014-2020 г. от Стратегия за водено от общностите местно 

развитие на МИГ-Радомир-Земен.   

 

Г-н Радослав Йорданов запозна присъстващите с проведения прием, като ги уведоми, 

че в рамките на три дни преди изтичането на обявения втори краен срок 28.04.2020 г. не са 

постъпили проектни предложения по процедурата за подбор на проектни предложения. 

Членовете на УС бяха запознати с приема на процедурата чрез модул „Проектни 

предложения“ в ИСУН 2020, като от направената справка е видно, че няма постъпили 

проектни предложения. Като неразделна част от настоящия протокол е приложена екранна 

снимка от 25.04.2020 г., 17:30 часа от модул „Проектни предложения“ в ИСУН 2020. 

 

На основание чл. 11, ал. 5, т. 2 от ПМС № 162 от 05 юли 2016 г. за определяне на 

детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, 

финансирани от Европейските структурни инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г., 

при липса на подадени проектни предложения, срокът за подаване на проектни предложения 

може да бъде удължен. 

 

След направено запитване до УО на ОП НОИР 2014-2020 г., относно изразяване на 

съгласие за удължаване на втория краен срок по процедурата, с писмо вх. № 28 от 24.04.2020 

г. от УО е изразено становище, че ако три дни преди удължения втори краен срок няма 
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постъпили проектни предложения в правомощията на УС на МИГ-Радомир-Земен е да вземе 

аргументирано решение дали да удължи отново срока за кандидатстване. 

 

Първоначално обявеният втори прием от  02.12.2019 г. до 28.02.2020 г., 17:00 часа по 

процедурата е удължен до 28.04.2020 г., 17:30 часа, с решение по Протокол № 6УС от 

25.02.2020 г. и изразено съгласие от УО на ОП НОИР 2014-2020 г. с писмо изх. № 1103-49 

от 27.02.2020 г.  

 

МИГ-Радомир-Земен своевременно предприе всички необходими стъпки и действия 

за информиране на местната общност и потенциалните кандидати и партньори, както чрез 

своевременното публикуване на информацията на интернет страницата на МИГ-Радомир-

Земен https://www.migradomir.org/, така и чрез проведени множество разговори, 

консултации и проучвания за готовността на потенциалните кандидати и партньори за 

кандидатстване по процедурата. 

 

Съгласно писмо изх. № 1103-49 от 27.02.2020 г. на УО на ОП НОИР МИГ изготви 

аналитичен доклад като проучи допустимите кандидати и партньори по процедурата.  

 

Територията на МИГ-Радомир-Земен включваща населените места на общините 

Радомир и Земен, включва мрежа от детски и учебни заведения и обслужващи звена. 

 

В Община Радомир предучилищното обучение и възпитание се провежда в общински 

заведения – 3 броя детски градини в гр. Радомир – ДГ „Радомирче“, ДГ „Слънце“ и ДГ 

„Осми март“. 

 

Структурата на училищната мрежа в Община Радомир включва 8 броя училища – НУ 

„Архимандрит Зиновий“, ОУ „Христо Смирненски“, ОУ „Христо Ботев“ – с. Дрен, ОУ 

„Христо Ботев“ – с. Гълъбник, ОУ „Иван Вазов“ – с. Извор, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, 

ТПГ „В. Й. Вапцаров“, ПГТ „Юрий Гагарин“. 

 

В Община Земен функционира една детска градина – ДГ „Детелина“ и едно 

единствено училище, което е общообразователно – СУ „Св. Св. Кирил и Методий“. 

 

Община Радомир изпълнява проект „Социално-икономическа и образователна 

интеграция на уязвими групи на територията на община Радомир“ по процедура № 

BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ 

ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – 

КОМПОНЕНТ 1, с финансиране по ОП НОИР 2014-2020 г. Проекта се изпълнява в 

съвместно партньорство с детските градини на територията на общината – ДГ „Радомирче“, 

ДГ „Слънце“ и ДГ „Осми март“. Специфична цел на проекта е подкрепа за социално 

включване, чрез осигуряване на достъп до образование и обучение. За целта се изпълняват 

дейности, водещи до качествена образователна работа с деца от различен етнически 

произход, включително деца от семейства, търсещи или получили международна закрила, 

както и деца в неравностойно семейно положение. Това ще доведе до стимулиране на 

децата, за които българският език не е майчин за овладяването му в рамките на профилирани 

дейности, изискващи активно арт общуване, игрово и творческо партниране или спортно 

сътрудничество. Привличане и приобщаване на родителите към проблемите на 

образованието и подготовка чрез различни форми за партниране между учители и 

семействата на децата. За надграждането на този проект Община Радомир планира и 

https://www.migradomir.org/
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подготвя проект по процедура BG05M2OP001-3.009 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.4.1. 

„Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно 

достъпните райони“, финасирана от ОП НОИР 2014-2020 г. от Стратегия за водено от 

общностите местно развитие на МИГ-Радомир-Земен, в който да бъдат обхванати 

училищата на територията на общината. Подкрепата и дейностите ще бъдат насочени за 

децата от допустимите целеви групи, преминали предучилищния етап на обучение, като по 

този начин се цели постигане на устойчивост на мерките, които Община Радомир 

предприема по отношение на социално-икономическа интеграция на маргинализирани 

общности като ромите.  

 

Оперативната цел на Плана на действие на Община Радомир за подкрепа на 

интеграционните политики 2017-2020 г. – обхващане и задържане на ромските деца и 

ученици в образователната система, осигуряване на качествено образование в 

мултикултурна образователна среда, с основни цели – 1. Гарантиране на правото на равен 

достъп до качествено образование, включително чрез интеграция на ромските деца и 

ученици от етнически смесени детски градини и училища и 2. Приобщаване и приемане на 

родителите роми към образователния процес и засилване участието им в училищния живот, 

съответстват напълно на Мярка 2.4.1. „Осигуряване на достъп до качествено образование в 

малките населени места и в трудно достъпните райони“, финасирана от ОП НОИР 2014-

2020 г. от СВОМР на МИГ-Радомир-Земен, т.к. същата допринася за постигане на 

Специфична цел „Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната 

система деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми“ на приоритетна 

ос 3 “Образователна среда за активно социално приобщаване”, Инвестиционен приоритет 

9ii - Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите. 

 

В съответствие с Мярка 2.4.1. „Осигуряване на достъп до качествено образование в 

малките населени места и в трудно достъпните райони“, финасирана от ОП НОИР 2014-

2020 г. от СВОМР на МИГ-Радомир-Земен е и проекта на Общинска програма за закрила на 

детето в Община Земен за 2020 г. Същият е разработен за осигуряване на равен достъп до 

качествена предучилищна подготовка и училищно образование, като е заложена основна 

цел – интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в образователната система, 

чрез осигуряване на равен достъп до обучение и образование на деца и ученици от етнически 

малцинства, повишаване мотивацията на деца и ученици от етнически малцинства за 

включване в образователната система и работа с родителите на деца от етническите 

малцинства с цел мотивация за образование и обучение на децата им. 

 

След изготвен Анализ на конкретната ситуация се установи готовност на 

потенциални кандидати да подадат проектни предложения по процедурата, в лицето на 

двете общини на територията на действие на МИГ Община Радомир и Община Земен, 

съвместно в партньорство с местните училища и детски градини, но към момента 

подаването на проектно предложение е обективно невъзможно. Като затрудненията се 

изразяват в усложнената епидемична обстановка на територията на страната свързана с 

разпространението на COVID-19, обявеното с Решение от 13 март 2020 г. на Народното 

събрание на Република България извънредно положение и задълженията и ангажираността 

на общината с въвеждането и контрола на противоепидемичните мерки, регламентирани в 

Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването. 

 

Поради множество заболели от остри респираторни заболявания – грипни вируси тип 

А и тип В в училищата на територията на Община Радомир са преустановени учебните 
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занятия още на 25.02.2020 г., като от тази дата до настоящия момент единственият учебен 

ден е на 02.03.2020 г. С въведеното на 13.03.2020 г. с Решение на Народното събрание на 

Република България извънредно положение, във връзка с разпространението на COVID-19, 

са преустановени всички учебни занятия, като учители и директори на учебни заведения – 

потенциални партньори на Община Радомир и Община Земен – кандидати, са ангажирани 

прекомерно с организацията и провеждането на дистанционното обучение. Това затруднява 

подготовката на проектни предложения от страна на потенциалните кандидати и партньори 

по процедурата – училищата и детските градини, включително и за кандидатите, поради 

задълженията и ангажираността на община Радомир и община Земен с въвеждането и 

контрола на противоепидемичните мерки, регламентирани в Заповед № РД-01-

124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, както в определяне на допустимите 

дейности, така и при определяне на лица от допустимите целеви групи по проекта.  

 

На 24.04.2020 г. МИГ-Радомир-Земен получи писмо изх. № АО-48-00-476 от 

24.04.2020 г. от Община Радомир, в което във връзка с подготовката на проектно 

предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., финансирана от Европейския социален 

фонд  (ЕСФ), чрез подхода ВОМР – кандидатстване по процедура за подбор на проектни 

предложения BG05M2OP001-3.009 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.4.1. „Осигуряване на 

достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“ 

и предвид усложнената епидемична обстановка на територията на страната свързана с 

разпространението на COVID-19, обявеното с Решение от 13 март 2020 г. на Народното 

събрание на Република България извънредно положение и задълженията и ангажираността 

на общината с въвеждането и контрола на противоепидемичните мерки, регламентирани в 

Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, е изразена молба за 

удължаване на предстоящия краен срок за кандидатстване – 28.04.2020 г. 

 

На 24.04.2020 г. с писмо изх. № ПИ-337 от 24.04.2020 г. и Община Земен изрази молба 

за удължаване на предстоящия краен срок за кандидатстване – 28.04.2020 г., поради 

обективна невъзможност да подготвят проектно предложение, в настоящата ситуация, с 

въведеното на 13.03.2020 г. с Решение на Народното събрание на Република България 

извънредно положение, във връзка с разпространението на COVID-19. 

 

С Заповед № РД-7 от 16.03.2020 г. на Изпълнителния директор на СНЦ „МИГ-

Радомир-Земен“, на основание чл. 10, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за вътрешния трудов ред 

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, във връзка с обявеното от Народното събрание на 

Република България извънредно положение на територията на цялата страна и Заповед № 

РД-01-124 от 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, за служителите на МИГ-

Радомир-Земен е въведена дистанционна форма на работа. Във връзка с т. 5 от Заповед № 

РД-01-124 от 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването за преустановяване на 

провеждането на всякакъв вид масови мероприятия и въведената дистанционна форма на 

работа на служителите на МИГ, екипът на МИГ-Радомир-Земен проведе информационна 

кампания по процедура BG05M2OP001-3.009 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.4.1. 

„Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно 

достъпните райони“, чрез консултации по телефон с потенциалните кандидати и партньори, 

които се изразяват в конкретни насоки по Условията за кандидатстване. За периода 

28.02.2020 г. до 28.04.2020 г. са проведени 11 броя индивидуални консултации по телефон, 

във връзка с Условията за кандидатстване по процедура BG05M2OP001-3.009, които са 
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регистрирани в Регистъра на проведени консултации с потенциални бенефициенти за 2020 

г. 

 

Мярката ще бъде изключително необходима на територията на действие на МИГ, 

след възстановяването на нормалния учебен процес в училищата и посещенията на децата в 

детските ясли и детските градини, което съответства на основната цел на процедурата – 

повишаване качеството на образователните услуги и подобряване на достъпа до 

образование на деца и ученици от различни маргинализирани групи (етнически малцинства, 

застрашени от социална изолация и бедност поради редица фактори, деца и ученици, 

търсещи или получили международна закрила и др.) в малки населени места и трудно 

достъпни райони. Реализирането на процедурата ще допринесе за преодоляването на 

негативните последствия от въведеното дистанционно обучение и невъзможността за 

провеждане на нормални учебни занятия в условията на световна пандемия, свързана с 

разпространението на COVID-19. 

 

Процедурата е значима за територията на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“. Съгласно 

СВОМР на МИГ мярката ще допринесе за постигане на специфична цел 2.4. Осигуряване 

на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните 

райони на Стратегическа цел 2. РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ: Повишаване на 

икономическата активност на населението и осигуряване на качествена заетост и социално 

включване на СВОМР. Така планирана, мярката допринася за постигане на Специфична цел 

„Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици 

от маргинализирани общности, включително роми“ на приоритетна ос 3 “Образователна 

среда за активно социално приобщаване”, Инвестиционен приоритет 9ii - Социално-

икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите. Основната цел на 

процедурата е повишаване качеството на образователните услуги и подобряване на достъпа 

да образование на деца и ученици от различни маргинализирани групи (етнически 

малцинства, застрашени от социална изолация и бедност поради редица фактори, деца и 

ученици, търсещи или получили международна закрила и др.) в малки населени места и 

трудно достъпни райони. Общия размер на безвъзмездната финансова помощ по 

процедурата 977 915,00 лева.  

 

Предвид т. 18 „Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта“ от 

Условията за кандидатстване, съгласно която минималната продължителност на проекта е 

24 месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, г-н Славчо Гебрев предложи УС да вземе 

решение за удължаване на срока за прием по втори краен срок до 29.06.2020 г., 17:30 часа 

г., по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-

3.009 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.4.1. „Осигуряване на достъп до качествено образование 

в малките населени места и в трудно достъпните райони“. Предвиденото удължаване на 

срока до 29.06.2020 г., 17:30 часа е целесъобразно предвид срока за изпълнение на СВОМР 

на МИГ-Радомир-Земен – 2023 г., не противоречи на Условията за кандидатстване, т.к. в т. 

18 от същите е предвидено максимален срок за изпълнение на проектите до 36 месеца, 

считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ, като крайния срок за изпълнение на проектите е 31.12.2023 

година.  

 

Целта на увеличаването на крайния срок до 29.06.2020 г., 17:30 часа е да се 

предостави необходимото време и възможност на потенциалните кандидати да подготвят 
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проектни предложения, предвид наличния финансов ресурс по мярката от 977 915,00 лева, 

за преодоляване на идентифицираните проблеми, както и голямото значение, което има 

реализирането на мярката за територията на МИГ. 

 

След проведено разискване по т. 1 от дневния ред членовете на Управителния съвет 

взеха единодушно следното:  

РЕШЕНИЕ № 1: 

 

 Втори краен срок за прием на проектни предложения , по процедура за подбор на 

проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.009 МИГ-Радомир-Земен, 

Мярка 2.4.1. „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места 

и в трудно достъпните райони“ се удължава до 17:30 часа на 29.06.2020 г. съгласно чл.11, 

ал. 5, т. 2 от ПМС № 162 от 05 юли 2016 г. 

 

Гласували: 

„ЗА” – 4 /четири/ 

„ПРОТИВ” – НЯМА 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА 

 

По т. 2 от Дневния ред: 

 

След взетото решение по т. 1 от дневния ред г-н Славчо Гебрев предложи УС да вземе 

решение за одобрение на изменение на Условия за кандидатстване за прием на проектни 

предложения  по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ 

BG05M2OP001-3.009 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.4.1. „Осигуряване на достъп до 

качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“, по 

отношение на удължен втори краен срок до 29.06.2020 г., 17:30 часа. 

 

След проведено разискване по т. 2 от дневния ред членовете на Управителния съвет 

взеха единодушно следното:  

РЕШЕНИЕ № 2: 

 

Одобрява изменение на Условия за кандидатстване, т. 23 „Краен срок за подаване на 

проектните предложения“ по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова 

помощ BG05M2OP001-3.009 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.4.1. „Осигуряване на достъп до 

качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“, 

финансирана от ОП НОИР 2014-2020 г., по отношение на удължен втори краен срок до 

29.06.2020 г., 17:30 часа. 

 

Гласували: 

„ЗА” – 4 /четири/ 

„ПРОТИВ” – НЯМА 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА 
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По т. 3 от Дневния ред: 

 

Във връзка с взетото решение по т. 2 от дневния ред г-н Славчо Гебрев предложи УС 

да вземе решение за одобрение на изменение на Обява за прием на проектни предложения  

по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.009 

МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.4.1. „Осигуряване на достъп до качествено образование в 

малките населени места и в трудно достъпните райони“, по отношение на удължен втори 

краен срок до 29.06.2020 г., 17:30 часа. 

 

След проведено разискване по т. 3 от дневния ред членовете на Управителния съвет 

взеха единодушно следното:  

РЕШЕНИЕ № 3: 

 

Одобрява изменение на Обява за прием на проектни предложения  по процедура за 

подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.009 МИГ-Радомир-

Земен, Мярка 2.4.1. „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени 

места и в трудно достъпните райони“, финансирана от ОП НОИР 2014-2020 г., по отношение 

на удължен втори краен срок до 29.06.2020 г., 17:30 часа. 

 

Гласували: 

„ЗА” – 4 /четири/ 

„ПРОТИВ” – НЯМА 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 4: 

 

Възлага на председателя на УС да утвърди измененията в обявата и Условията за 

кандидатстване по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ 

BG05M2OP001-3.009 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.4.1. „Осигуряване на достъп до 

качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“, 

финансирана от ОП НОИР 2014-2020 г.  

 

Гласували: 

„ЗА” – 4 /четири/ 

„ПРОТИВ” – НЯМА 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА 

 

Председателят и членовете УС дискутираха предстоящите дейности, относно 

работата на УС до края на текущия месец.  
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След изчерпването на дневния ред заседанието беше закрито в 18.30 часа. 

 

 

 

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЧ „Напредък - 1915“, с. Стефаново................./п/....................... 

                                                                                                  / Славчо Гебрев / 

2. ЗП Васил Цветанов Лалошов............../п/...................... 

                                                             /Васил Лалошов/ 

3. ЗП Биляна Кирилова Граховска............./п/.................. 

                                                              / Биляна Граховска / 

4. ФК „Струмска слава-1927“, гр. Радомир ................./п/..................... 

                                                                              / Кирил Николов / 

 

 


