
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА 

ГРУПА – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО” 
 

гр. Гоце Делчев, ул. Александър Стамболийски №1 тел: +359 893 661 767, е-поща: mig_gotsedelchev@abv.bg, 

ел. страница: http://mig-gotsedelchev.com, БУЛСТАТ 175886629 

 

Протокол 
от заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел 

„Местна инициативна група - Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово” 

 
 

Днес, 23.10.2018 г. (вторник) от 09.00 часа, в офиса на Сдружението, намиращ се на ул. 

„Александър Стамболийски“ №4 на основание чл. 36 от Устава на Сдружение с нестопанска 

цел „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“ (МИГ), се проведе 

заседание на Управителния съвет (УС), на което присъстваха следните редовно поканени и 

уведомени за дневния ред членове: 

I. За Публичен сектор: 

1. За Община Гоце Делчев, с ЕИК по БУЛСТАТ 000024745 - Марина Герова; 
2. За Община Гърмен, с ЕИК по БУЛСТАТ 000024752 - Минка Капитанова – Кмет на 

общината; 

II. За стопанския сектор: 

3. За ЕТ „Сузана Сариева“, ЕИК 200643070 - Сузана Сариева; 
4. За „Нетис“ ЕООД с ЕИК 204083102 - Бойка Темелкова; 

III.  За нестопански сектор: 
5. За СНЦ „Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, център за подпомагане на 

предприемачеството”, с ЕИК 101159444 - Росица Джамбазова; 

6. За СНЦ „Граждански инициативи за развитие“, с ЕИК 176985548 - Найле Бюлюкова; 

 

 На заседанието присъстваха: Тереза Вакареева – изпълнителен директор на МИГ, Ибраим 

Пачеджиев и Крум Стамболиев – експерти по прилагане на СВОМР. Същите  не са членове на 

УС. За протоколчик на заседанието бе определен Ибраим Пачеджиев. 

 Председателят на Сдружението – г-жа Марина Герова откри заседанието, констатира 

наличие на кворум – от седем редовно поканени, присъстват 6, и уведоми присъстващите за 

обявения дневния ред. Не постъпиха предложения за неговата промяна. 

 

Дневен ред на заседанието: 

1. Представяне на информация за проведено обществено обсъждане по процедура 

№BG06RDNP001-19.025  МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, мярка 1-4.1 „Подкрепа 

за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията 

на МИГ - Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово. 

2. Утвърждаване на пакет от документи за провеждане на процедура чрез подбор 

№BG06RDNP001-19.025  МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, мярка 1-4.1 „Подкрепа 

за инвестиции в земеделски стопанства“. 

3. Определяне състава на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура 

№BG06RDNP001-19.021 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 6-7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“. 

4. Одобряване на Правила за работа на Комисия за подбор на проекти, назначавана от 
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МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово по процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ №BG06RDNP001-19.021 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, 

Мярка 6-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“. 

5. Други. 

 

По т.1 от дневния ред 

Г-жа Герова информира присъстващите, че е изготвен пакет от Насоки за 

кандидатстване по процедура №BG06RDNP001-19.025 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово, мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“.  

Думата беше дадена на Тереза Вакареева – изпълнителен директор, която представи 

документите, които са включени в Насоките за кандидатстване по процедура №BG06RDNP001-

19.025 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в 

земеделски стопанства“.  

Г-жа Вакареева информира, че съгласно указания на УО на ПРСР 2014 -2020 г. проектът 

на документи по процедурата не подлежи на съгласуване с Министерство на финансите за 

съответствие с приложимите правила за държавни помощи по реда на чл.26, ал.3 на ЗУСЕСИФ. 

Проведено е обществено обсъждане на проекта на Насоки за кандидатстване по процедурата. В  

рамките на определения срок - 11.10.2018 г., няма постъпили коментари, въпроси и 

предложения. 

По точка 1 от дневния няма взети решения.  

 

По т.2 от дневния ред 

 

Г-жа Герова предложи Насоките за кандидатстване по процедура №BG06RDNP001-

19.025 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в 

земеделски стопанства“ да бъдат одобрени от УС. 

Предложение бе гласувано. При  гласували: 6 - „ЗА“; 0 - „ПРОТИВ“; 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ“, Управителният съвет  взе следните решения: 

 

РЕШЕНИЕ № 1 

 

На основание чл.42, ал.3 от ПМС 161/2016 г., чл.46, ал.1 от Наредба №22 от 14 декември 

2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за 

ВОМР“ на мярка 19 „ВОМР“ от ПРСР 2014-2020 г., чл.35, ал.1, т.13.2.- т.13.4 от Устава на 

Сдружението, Управителният съвет на МИГ: 

I. Утвърждава Насоки за кандидатстване, които включват:  

1. Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения 

№BG06RDNP001-19.025 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, мярка 1-4.1 „Подкрепа 

за инвестиции в земеделски стопанства“; 

2. Условия за изпълнение по процедура за подбор на проектни предложения 

№BG06RDNP001-19.025 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, мярка 1-4.1 „Подкрепа 

за инвестиции в земеделски стопанства“; 

3. Приложения и образци на документи към Условия за кандидатстване и към 

Условията за изпълнение; 

4. Обява за откриване на процедура за подбор на проекти №BG06RDNP001-19.025 МИГ 

– Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски 

стопанства“ с два крайни срока за прием: 

 



Краен срок за представяне на 

предложенията 

Начална дата Крайна дата 

Първи краен срок 26.11.2018 г. 21.01.2019 г., 17:00 часа 

Втори краен срок 01.09.2019 г. 04.11.2019г., 17:00 часа 

 

II. Възлага на изпълнителния директор да организира подготовка на процедура 

№BG06RDNP001-19.025 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, мярка 1-4.1 „Подкрепа 

за инвестиции в земеделски стопанства“ в ИСУН 2020 за активирането и от УО на ПРСР.  

 

По т.3 от дневния ред 

 

Преди да се пристъпи към обсъждане и вземане на решения по т.3 от дневния ред г-жа 

Герова и г-жа Капитанова заявиха, че няма да участват в разисквания и вземане на решения по 

точката.  

Г-жа Джамбазова – член на УС, информира присъстващите, че на 22.10.2018 г. приключи 

крайния срок за подаване на проектни предложения по процедура за подбор №BG06RDNP001-

19.021 - МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 6-7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. 

Съгласно публикувана информация за изпълнението и напредъка на оперативните програми в 

ИСУН 2020, по процедурата са постъпили 3 (три) проектни предложения, както следва: 

Брой подадени 

проектни 

предложения 

Обща стойност на 

подадените проектни 

предложения 

Стойност на 

подадените проектни 

предложения БФП (в 

лева) 

Стойност на подадените 

проектни предложения 

Собствено финансиране 

(в лева) 

3 1 104 085,79 1 104 085,79 1 104 085,79 

До Управляващия орган по ПРСР 2014–2020 г. е изпратено писмо за определяне на 

наблюдатели на работата на КППП по процедурата. С писмо с изх. №19-19-2-01-46 от 

16.10.2018г. УО на ПРСР отговори, че няма възможност да определени такива.  

Г-жа Джамбазова припомни, че съгласно изискванията на нормативната уредба и 

правилата на МИГ, председателят, секретарят и членовете на комисията, както и наблюдателите и 

помощник-оценителите, трябва да притежават необходимата квалификация и професионална 

компетентност за изпълнение на задачите, възложени им със заповедта за назначаване. Външните 

експерти-оценители, членове на КППП, трябва да притежават необходимата квалификация и 

опит съобразно вида на оценяваните проекти. 

Г-жа Джамбазова предложи КППП да бъде в състав: 

1. Председател без право на глас: Анна Михова Донкова – член на общото събрание на  

МИГ, представляваща Народно читалище "Никола Йонков Вапцаров - 1927“, с. Мосомище; 

2. Секретар без право на глас: Крум Костадинов Стамболиев - служител на МИГ (експерт 

по прилагане на СВОМР); 

3. Оценители с право на глас:  

3.1. Соня Малинова Ангелова – външен експерт - оценител от Списък на лицата, одобрени 

в проведен от МИГ конкурс за избор на външни експерти - оценители, които могат да бъдат 

включвани в състава на КППП; 



3.2. Иванка Славчева Чобанова – външен експерт - оценител  от Списък на лицата, 

одобрени в проведен от МИГ конкурс за избор на външни експерти - оценители, които 

могат да бъдат включвани в състава на КППП; 

3.3. Кирил Георгиев Падарски -  член на общото събрание на МИГ, представляващ 

"СТРОЙМЕТАЛ" ЕООД.  

4. Резервни членове: 

4.1. Дияна Стефанова Металова - външен експерт - оценител  от Списък на лицата, 

одобрени в проведен от МИГ конкурс за избор на външни експерти - оценители, които 

могат да бъдат включвани в състава на КППП; 

4.2. Георги Йорданов Смилев - член на общото събрание на МИГ, представляващ СНЦ 

„Спортен клуб по тенис на маса – Неврокоп – ТМ“; 

4.3.  Иван Георгиев Биларев  - член на общото събрание на МИГ, представляващ БИЛТА 

ЕАД.  

В предложения състав на КППП няма представители на публичния сектор, следователно 

е изпълнено изискваното делът на представителите на публичния сектор в комисията да не  

превишава 50 на сто от имащите право на глас членове. Като оценител с право на глас е 

включен член на общото събрание, с което е спазено изискването не по-малко от 1/3 от 

членовете с право на глас в КППП, да са членове на колективния върховен орган на МИГ. 

Посочените лица в състава на КППП (с изключение на Крум Стамболиев) са избрани от: 

1. Списък на лицата, одобрени в проведен конкурс за избор на външни експерти  - 

оценители, които могат да бъдат включвани в състава на КППП (публикуван на интернет 

страницата на МИГ: http://www.mig-gotsedelchev.com/index.php/news-new/158-2018-06-20-09-17-

35), одобрен с решение на Управителния съвет от 18.05.2018 г.; 

2.  Списък на членове на общото събрание, които могат да бъдат включвани в състава на 

КППП, както и позициите на които те могат да бъдат включвани, одобрен с решение на УС от 

31.07.2018 г.  

Изискванията към лицата включени в двата списъка са определени в утвърдени от УС с 

вътрешни правила за провеждане на процедури за подбор на външни експерти – оценители и 

членове на общото събрание за включване в КППП. 

Управителният съвет пристъпи към гласуване на предложенията. 

При  гласували 4 - „ЗА“,  0 - „ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ (без участие на 

представителите на община Гоце Делчев и община Гърмен) се взе:  

  

РЕШЕНИЕ № 2 

 

На основание чл.44, ал.1 от ПМС №161/2016г., Управителният съвет определя състава 

на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура №BG06RDNP001-19.021 - 

МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 6-7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“,  на 

основание притежаваната от лицата квалификация и професионална компетентност за 

изпълнение на задачите, свързани с участие в Комисията, както следва: 
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№ 

по 

ред 

Име , 

презиме, 

фамилия 

Позиция, на 

която лицето 

да бъде 

включено в 

КППП 

Притежавано 

образование, ОКС, 

квалификация 

Професионален 

опит/Област на 

професионална 

компетентност 

Опит съобразно 

вида на 

процедурата 

 

1. Анна 

Михова 

Донкова 

Председател на 

КППП, 

член на общото 

събрание на 

МИГ  

Висше, Магистър, 

„Автоматизация на 

производството“, 

Висше, Магистър, 

„Счетоводство и 

контрол 

Професионален 

стаж: 21 години; 

Управленски 

опит: 8 години 

Управленски и 

организационен 

опит 

2.  Крум 

Костадинов 

Стамболиев 

Секретар на 

КППП, 

служител на 

МИГ, длъжност 

„експерт при 

прилагане на 

СВОМР“ 

Висше, ОКС 

„бакалавър“, 

Специалност 

„Публична 

администрация“  

Професионален 

стаж  - 3 години и 

4 месеца; 

Административен 

опит  -  3 години 

и 4 месеца. 

Административен 

опит 

3.  Соня 

Малинова 

Ангелова 

Член с право на 

глас 

Висше, ОКС 

Магистър, 

специалност: 

Счетоводство и 

контрол; 

Висше, ОКС 

Магистър, 

специалност: 

Електроника; 

 

Професионална 

област с повече 

от три години 

опит:  

Икономика, 

профил 

Икономика и 

организация на 

труда; 

Икономика, 

профил Финанси; 

Оценяване на 

проектни 

предложения по 

програми или 

оферти по 

процедури за 

възлагане на 

обществени 

поръчки. 

Лицето е 

включено в 

Списъка на 

лицата, одобрени 

в проведен 

Централизиран 

конкурс за избор 

на външни 

оценители -   пор. 

№191. 

Опит в оценка на 

инфраструктурни 

проекти по 

ОПРР, оценка на 

проектни 

предложения към 

МИГ през 

периода 2007 -

2013 



4.  Иванка 

Славчева 

Чобанова 

Член с право на 

глас 

Висше, ОКС 

„магистър“ 

специалност:  

Икономист; 

Преквалификация:  

Мениджър на 

общините и 

фирмите 

Области: 

Административна 

реформа; 

- Икономика, 

профил 

Икономика и 

организация на 

труда; 

- Икономика, 

профил, 

Счетоводство и 

контрол; 

- Икономика, 

профил Финанси; 

- Оценяване на 

проектни 

предложения по 

програми или 

оферти по 

процедури за 

възлагане на 

обществени 

поръчки; 

- Финансов и 

икономически 

анализ. 

Лицето е 

включено в 

Списък на 

лицата, одобрени 

в проведен 

Централизиран 

конкурс за избор 

на външни 

оценители пор. 

№128. 

Участие в 

комисия за 

оценка и избор на 

заявления за 

подпомагане, 

подадени по 

мерки от СМР на 

МИГ, по ПРСР 

2007 – 2013 г. – 

Мерки 121, 123, 

223, 311, 313, 

321, 312, 323 и 

322 

Опит при 

изпълнение на 

инфраструктурни 

проекти 

/Координатор на 

проект „Ремонт и 

рехабилитация на 

път IV – 10059 – 

с. Горно Церово, 

Община 

Благоевград/ 

5. Кирил 

Георгиев 

Падарски 

Член с право на 

глас, 

член на общото 

събрание на 

МИГ  

Висше образование, 

ОКС магистър, 

специалност 

Хидромелиоративни 

системи, 

квалификация  

Строителен 

инженер по ХМС 

Професионална 

област, в която 

притежава 

Строително 

инженерство 

Строителен 

инженер, опит в 

изпълнение на 

инфраструктурни 

обекти 

  

      

1. Дияна 

Стефанова 

Металова  

Резервен член Висше, Магистър – 

Висше, ОКС 

Магистър, 

специалност 

Финанси 

Професионална 

област с повече 

от три години 

опит:  

Финансов и 

Опит в 

управление на 

европейски 

проекти и 

програми към 



Научна степен 

Доктор по Финанси, 

парично обръщение, 

кредит и 

застраховка – 

Оценка на АРП на 

ефективността на 

публичните 

инвестиции; 

икономически 

анализ 

МОСВ 

(експертна 

помощ на 

бенефициенти, 

преглед на 

проектни 

предложения, 

изготвяне на 

финансов и 

икономически 

анализ) 

Участие в 

оценителна 

комисия за 

оценка на ПП по 

ОПРР, към 

Междинно звено 

в община 

Панагюрище. 

Опит при 

изготвяне на 

АРП. 

2. Георги 

Йорданов 

Смилев 

Резервен член,  

член на общото 

събрание на 

МИГ  

Висше, ОКС 

„магистър“, 

специалност 

„Технология на 

машиностроенето“; 

Висше, ОКС 

„магистър“, 

специалност 

„Финанси“ 

Професионална 

област с повече 

от три години 

опит: 

„Икономика, 

Финанси“  – 16 

години; 

Администрация и 

управление – 3 

год. и 8 месеца; 

Технически 

науки, Машинно 

инженерство – 6 

години 

Х 

3. Иван 

Георгиев 

Биларев 

Резервен член, 

член на общото 

събрание на 

МИГ 

Висше, ОКС 

„Магистър“, 

специалност 

„Социално 

икономически 

планиране“ 

Професионална 

област с повече 

от три години 

опит: 

Икономика, 

Финанси, 

Счетоводство  -  

25 години 

Х 

 

Г-жа Джамбазова информира, че съгласно Устава и Вътрешните правила, КППП се 

назначава със Заповед, подписана от председателя на УС на МИГ. С оглед на евентуален 

конфликт на интереси и избягване на такава хипотеза при назначаване на Комисията, и в 

интерес на работата на МИГ, най-удачно ще бъде Комисията да се назначи със заповед, 



издадена от Изпълнителния директор на МИГ, който е вписан като представляващ и управляващ 

Сдружението, и има същия обем на представителна власт като Председателя на УС.   

При гласуване 4 - „ЗА“, 0 - „ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ (без участие на 

представителите на община Гоце Делчев и община Гърмен), се  взе следното решение  

РЕШЕНИЕ № 3 

Управителният съвет възлага на Изпълнителния директор на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – 

Гърмен – Хаджидимово“ – Тереза Тодорова Вакареева да издаде заповед за назначаване на 

КППП по процедура №BG06RDNP001-19.021 - МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, 

Мярка 6-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“, в съответствие с решение №2 от настоящия протокол за 

одобряване на състава на КППП.  

 

По т.4 от дневния ред 

Г-жа Герова предложи да бъдат приети Правилата за работа на Комисия за подбор на 

проекти предложения. Съгласно Устава на МИГ, Управителния съвет отговаря за процеса на 

подготовка и последващо управление на интегрираната Стратегия за Водено от общностите 

местно развитие в съответствие с изискванията на мярка “Водено от общностите местно  

развитие” и изискванията на финансиращите програми, одобрява правила и процедури за 

функционирането на изпълнителните органи на Сдружението, включително и по прилагане на 

стратегията за местно развитие. Проектът на Правила за работа на КППП е  предоставен на 

членовете на УС за предварително запознаване. 

Управителният  съвет  при  гласували  4 - „ЗА“,  0 - „ПРОТИВ“ и 0 -„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 

(без участие на представителите на община Гоце Делчев и община Гърмен) взе следното 

решение  

 РЕШЕНИЕ № 4 

Одобрява Правила за работа на Комисия за подбор на проекти, назначавана от МИГ – 

Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово по процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG06RDNP001-19.021 - МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, 

Мярка 6-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“ и възлага на Изпълнителния директор на СНЦ „МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ да утвърди одобрените правила със заповедта за назначаване 

на Комисията за подбор на проектни предложения. 

 

По т. 5 от дневния ред  

Няма разисквани въпроси. 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на УС на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев 

Гърмен – Хаджидимово“ бе закрито. 

 

 

Протоколчик:____________________П______________________- Ибраим Пачеджиев  

Председател на УС :   П - Марина Герова 



Присъствали заседанието на 23.10.2018 г. членове на УС на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев 

– Гърмен - Хаджидимово“ и подписали настоящия протокол: 
 

 

№ 

по 

ред 

Юридическо лице 

/физическо лице - член 

на Управителния съвет 

Представляващ 

юридическо лице - член 

на Управителния съвет 

Позиция в УС Подпис 

1 Община Гоце Делчев, с 

ЕИК по БУЛСТАТ 
000024745 

Марина Герова Председател 

УС 

на П 

2 Община Гърмен, 
ЕИК по БУЛСТАТ 

000024752 

Минка Капитанова Член на УС П 

3 Община Хаджидимово, 
ЕИК по БУЛСТАТ 

000025014 

Людмил Терзиев Член на УС отсъства 

4 „Нетис“ ЕООД, 
204083102 

с ЕИК Бойка Темелкова Член на УС П 

5 ЕТ „Сузана Сариева“, 
ЕИК 200643070 

Сузана Сариева Член на УС П 

6 СНЦ „Сдружение с 

нестопанска цел „Бизнес 

инкубатор –  Гоце 

Делчев, център за 

подпомагане на 

предприемачеството”, с 

ЕИК по БУЛСТАТ 

101159444 

Росица Джамбазова Член на УС П 

7 СНЦ „Граждански 

инициативи за  

развитие“, с ЕИК по 

БУЛСТАТ 176985548 

Найле Бюлюкова Член на УС П 

 

 


