
 

 

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, 09.04.2019 г. от 10.00 часа, в офиса на Сдружението, намиращ се на ул. 

„Александър Стамболийски“ №1 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: 

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; 

3. За Община Хаджидимово, с ЕИК по БУЛСТАТ 000025014 - Людмил Терзиев - 

кмет на общината; 

4. За ЕТ „Сузана Сариева“, ЕИК 200643070 - Сузана Сариева; 

5. За СНЦ „Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, център за подпомагане на 

предприемачеството”, с ЕИК по БУЛСТАТ 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 Крум Стамболиев. 

 Заседанието се ръководи от Председателя на Управителния съвет - г–жа Герова, която го 

откри, констатира наличие на кворум – от седем редовно поканени, присъстват шест от членове 

на УС. Присъстващите бяха уведомени за обявения дневния ред. Не постъпиха предложения за 

неговата промяна. 

 

Дневен ред на заседанието: 

1. Одобряване на състава на Комисия за подбор на проектни предложения по 

процедура № BG05M9OP001-1.040 МИГ - Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово - МЯРКА 

8, КОМПОНЕНТ 1 ”Обучение на безработни лица“. 

2. Одобряване на Правила работа на Комисия за подбор на проекти по процедура № 

BG05M9OP001-1.040 МИГ - Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово - МЯРКА 8, 

КОМПОНЕНТ 1 ”Обучение на безработни лица“. 

3. Други. 
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По точка 1 от дневния ред 

Г-жа Герова информира присъстващите, че на 08.04.2019 г. приключи крайния срок за 

подаване на проектни предложения по процедура за подбор процедура № BG05M9OP001-1.040 

МИГ - Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово - МЯРКА 8, КОМПОНЕНТ 1 ”Обучение на 

безработни лица“.  

До Управляващия орган на ОП РЧР 2014–2020 г е изпратено писмо с изх. №184 от 

05.04.2019 г.  за определяне на наблюдател/и на работата на Комисията за подбор на проектни 

предложения (КППП) по процедурата. На 05.04.2019 г. УО на ОПРЧР е определил наблюдатели, 

които ще бъдат включени в заповедта за назначаване на оценителна комисия.  

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

МИГ, председателят, секретарят и членовете на комисията за подбор на проектни предложения, 

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 компетентност, необходима за конкретната процедура. 

След обсъждане, постъпиха предложения КППП по процедура за подбор № 

BG05M9OP001-1.041 МИГ - Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово - МЯРКА 8, КОМПОНЕНТ 

2  „Обучение на заети лица“ да бъде в състав: 

1. Председател без право на глас: Тереза Тодорова Вакареева – Изпълнителен 

директор на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“; 

2. Секретар без право на глас: Рахим Хасанов Арнаудов - член на колективния 

върховен орган на МИГ, представляваща по закон СНЦ „Неврокоп“, с. Долно Дряново; 

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 под №31 и Списък на лицата, одобрени в проведения 

Централизиран конкурс за избор на външни оценители под №191; 

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 под №16 и Списък на лицата, одобрени в проведения 

Централизиран конкурс за избор на външни оценители под №128; 

3.3. Доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова - 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 под №14; 

4. Резервни членове: 

4.1. Васка Николова Каптебилова - 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 под №7 и Списък на лицата, одобрени в проведения 

Централизиран конкурс за избор на външни оценители под №32; 

 4.2. Румяна Георгиева Велинова - 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 под №17; 

4.3. Георги Йорданов Смилев - член на колективния върховен орган на МИГ, 

представляващ по пълномощие СНЦ „Спортен клуб по тенис на маса – Неврокоп – ТМ“. 



 

 

В предложения състав на КППП няма представители на публичния сектор, с което е изпълнено 

изискваното делът на представителите на публичния сектор в комисията да не  превишава 50 на 

сто от имащите право на глас членове. 

 

След обсъждане, Управителният съвет пристъпи към гласуване на предложенията. 

При  гласували 6 - „ЗА“,  0 - „ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ се взе:  

 

РЕШЕНИЕ № 1 

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

на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура №BG05M9OP001-1.040 МИГ 

- Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово - МЯРКА 8, КОМПОНЕНТ 1 ”Обучение на 

безработни лица“,  на основание притежаваната от лицата квалификация и професионална 

компетентност за изпълнение на задачите, свързани с участие в Комисията, както следва: 

 

№ 

по 

ре

д 

Име , 

презиме, 

фамилия 

Позиция в 

състава 

КППП 

Притежавано 

образование, ОКС, 

квалификация 

Професионале

н опит/Област 

на 

професионална 

компетентност 

Опит съобразно 

възложените  

задачи /вида на 

процедурата 

 

1. Тереза 

Тодорова 

Вакареева 

Председател 

на КППП, 

изпълнителен 

директор на 

МИГ – Гоце 

Делчев – 

Гърмен - 

Хаджидимово 

Висше, ОКС 

„Магистър“, 

Специалности 

1.„Финанси“; 

2. „Добив на черни 

метали“ 

Професионален 

стаж и 

администра-

тивен опит над 

20 години; 

Ръководен опит 

над 10 години; 

 

Административен 

опит, участие в 

КППП като 

председател на 

КППП по мярка 2-

4.2 от СВОМР ; 

Участие в комисии 

за оценка на оферти 

за възлагане на 

обществени 

поръчки; 

Опит в областта на 

реализация на 

дейности по 

програми и мерки за 

обучение и заетост 

към  Агенция по 

заетостта – над 10 

години. 

2.  Рахим 

Хасанов 

Арнаудов   

Секретар  - 

член на КВО 

на МИГ, 

представля-

ващ по закон 

СНЦ  

„Неврокоп“, 

Висше образование, 

ОКС магистър, 

специалност 

„Педагогика“ 

Професионален 

стаж  - 19 

години; 

Управленски и 

администрати- 

вен опит – над 

10 години. 

Административен 

опит, Участие в 

състава на КППП 

като председател по 

мярка 5 от СВОМР; 

Опит в управление 

на проекти, 

свързани с обучения 



с. Долно 

Дряново; 

и заетост на 

младежи по 

каменоделство, 

финансиран по 

Програма ФАР 

(Phare)  

      

3.  Соня 

Малинова 

Ангелова 

Външен 

експерт - 

оценител - 

оценител 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. 

Опит в оценка на 

проектни 

предложения по 

ОПРЧР 2014 – 2020 

„Обучения на заети 

лица“, „Подкрепа за 

развитие на 

предприемачест-

вото“, 

„Квалификационни 

услуги и обучения 

на заети лица – Фаза 

2“ и др. 

 

 

4. 

 

 

 

 

Иванка 

Славчева 

Чобанова 

Външен 

експерт - 

оценител - 

оценител с 

право на глас 

Висше, ОКС 

„магистър“ 

специалност:  

Икономист; 

Преквалификация:  

Мениджър на 

общините и 

фирмите 

Области: 

Административ

на 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 

Участие в Комисии 

за оценка и избор на 

заявления за 

подпомагане, 

подадени по мерки 

от СМР на МИГ, по 

ПРСР 2007 – 2013 г.  

Участие в комисии 

за оценка на 

проектни 

предложения по 

ОПРЧР 2014 - 2020: 

„Развитие на 

социалното 

предприемачество“, 

„Обучения на заети 

лица“ и др. 

 

 



анализ. 

5. Десис-

лава 

Георгиева 

Стоилова 

Външен 

експерт - 

оценител - 

оценител с 

право на глас 

Висше, ОКС 

„Магистър“, 

специалност 

„Финанси“, 

Професионална 

квалификация 

„Икономист“ 

Професионална 

област с повече 

от три години 

опит:  

„Икономика“, 

Оценка на 

проектни 

предложения; 

Оценка на проектни 

предложения по 

Рамкова програма 

„Хоризонт 2020“ на 

ЕС, „Програма 

„Еразъм +“ на ЕС, 

ОП „Развитие на 

човешките ресурси“ 

2007 -2013, 

Програма „Учене 

през целия живот“, 

ОПИК 2014 – 2020, 

ОПРКБИ 2007 -2013 

      

1. Васка 

Николова 

Каптеби-

лова 

Външен 

експерт - 

оценител – 

резервен член 

Висше, ОКС 

„Магистър“, 

специалност 

„Обществено 

хранене“, 

Квалфикация 

„Инженер – 

технолог“ 

Професионална 

област с повече 

от три години 

опит:  

„Професионал-

на квалифи-

кация“; 

 „Хранително 

вкусова 

промишленост“ 

Оценител на ПП към 

МИГ – ПРСР 2007 – 

2013 г.; 

ПРСР 2014 -2020 г., 

ОПИК 2014 – 2020, 

ОПРЧР 2014 – 2020  

2.  Румяна 

Георгиева 

Велинова 

Външен 

експерт - 

оценител – 

резервен член 

Висше, ОКС 

„Магистър“, 

специалност: 

„Българска  

Филология“ 

 

Професионална 

област с повече 

от три години 

опит:  

„Педагогика“; 

„Професионалн

а 

квалификация“  

- над 5 години 

Оценител на 

проектни 

предложения по 

Програма за учене 

през целия живот на 

ЕС, Програма 

„Младежта в 

действие“, Програма 

„Еразъм +“ на ЕС, 

Секторна програма  

„Леонардо Давинчи“ 

на ЕС, Програма 

„Деца и младежи в 

риск“ (ЕИП 200- -

2014) 

3.  Георги 

Йорданов 

Смилев 

Резервен 

член,  

член на КВО 

на МИГ 

представлява

щ по 

пълномощие 

СНЦ 

„Спортен 

клуб по тенис 

на маса – 

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; 

Участие в 

оценителни комисии 

по схема за 

финансов лизинг, 

реализирана по 

Проект  JOBS, 

Участие в КППП по 

мярка 2-4.2 от 

СВОМР като 

оценител с право на 

глас – член на КВО 



Неврокоп – 

ТМ“. 

Технически 

науки, 

Машинно 

инженерство – 

6 години 

 

Г-жа Герова припомни, че КППП се назначава със Заповед, подписана от председателя на 

УС на МИГ, издадена до три дни след крайния срок за подаване на проектните предложения. В 

заповедта следва да се определи състава на Комисията и правата на достъп до ИСУН 2020 за 

всеки от членовете и. Заповедта за назначаване на КППП ще бъде издадена в съответствие с 

решението на Управителния съвет, след което ще се предприемат действия пред  УО на ОПРЧР 

2014 - 2020 г. и ЦКЗ за активиране на оценителна сесия в ИСУН 2020. 

 

По т.2 от дневния ред 

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

проектни предложения по процедура № BG05M9OP001-1.040 МИГ - Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово - МЯРКА 8, КОМПОНЕНТ 1 ”Обучение на безработни лица“. 

 

Управителният  съвет  при  гласували 6 - „ЗА“,  0 - „ПРОТИВ“ и 0 -„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“  

взе следното решение:  

 РЕШЕНИЕ № 2 

 

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 № BG05M9OP001-1.040 МИГ - Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово - 

МЯРКА 8, КОМПОНЕНТ 1 ”Обучение на безработни лица“ и възлага на Председателя на 

УС на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ същите бъдат утвърдени със 

заповедта за назначаване на Комисията за подбор на проектни предложения. 

По т. 3 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______________________- Крум Стамболиев   

 

Председател на УС :   П - Марина Герова 

 

 

 

 

 

 

 



 

Присъствали заседанието на 09.04.2019 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 П 

4 ЕТ „Сузана Сариева“, 
ЕИК 200643070 

Сузана Сариева Член на УС П 

5 СНЦ „Сдружение с 

нестопанска цел „Бизнес 

инкубатор –  Гоце 

Делчев, център за 

подпомагане на 

предприемачеството”, с 

ЕИК по БУЛСТАТ 

101159444 

Росица Джамбазова Член на УС – 
зам. предсе-
дател на УС 

П 

6 СНЦ „Граждански 

инициативи за  

развитие“, с ЕИК по 

БУЛСТАТ 176985548 

Найле Бюлюкова Член на УС П 

 

 


