
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, 03.07.2019 г. от 09.00 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 Хаджидимово, с ЕИК по БУЛСТАТ 000025014 - Людмил Терзиев - кмет 

на общината; 

3. За ЕТ „Сузана Сариева“, ЕИК по БУЛСТАТ 200643070 - Сузана Сариева; 
4. За „РИВА-ЛОГИСТИК“ ООД, с ЕИК по БУЛСТАТ 204600642 – Айя Витанова; 

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 Ибраим Пачеджиев. 

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

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

от членовете на УС, и уведоми присъстващите 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 № 

BG05M9OP001-2.024 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 10 „Интеграция 

на маргинализираните общности“. 

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

BG05M9OP001-2.024 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 10 „Интеграция 

на маргинализираните общности“. 

3. Одобряване на състава на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура № 

BG05M9OP001-2.071МИГ - Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово - МЯРКА 11 „По-добър 

достъп до устойчиви услуги за социално включване на хора с увреждания и 

самотноживеещи лица“ 
4. Одобряване на Правила работа на Комисия за подбор на проекти по процедура № 

BG05M9OP001-2.071 МИГ - Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово - МЯРКА 11 „По-добър 
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достъп до устойчиви услуги за социално включване на хора с увреждания и 

самотноживеещи лица“ 
5. Одобряване на състава на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура № 

BG05M9OP001-2.065 МИГ - Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово - МЯРКА 8, 

КОМПОНЕНТ 3 ”Обучения на уязвими групи и мерки за интеграцията на пазара на труда“ 

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

BG05M9OP001-2.065 МИГ - Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово - МЯРКА 8, 

КОМПОНЕНТ 3 ”Обучения на уязвими групи и мерки за интеграцията на пазара на труда“. 

7. Обсъждане и вземане на решения във връзка с осъществяване на планирани дейности и 

разходи по под-мярка 19.4. "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от 

общностите местно развитие". 

8. Обсъждане на промени в Индикативен график за провеждане на процедури за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерки от Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие  на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ за 2019 г.  

9. Други. 

 

 Г-жа Герова информира присъстващите, че на 01.07.2019 г. приключи крайния срок за 

подаване на проектни предложения за 7 процедури за представяне на безвъзмездна финансова 

помощ. На заседанието от 02.07.2019 г.  е одобрен състава на КППП за 4 процедури. Предстои да 

бъде одобрен състава на КППП  за останалите три процедури. 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. 

 

 Г-жа Герова информира присъстващите, че на 01.07.2019 г. приключи крайния срок за 

подаване на проектни предложения за 7 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ. По предварително обявения дневен ред следва да бъде одобрен състава на КППП за 3 от 

тях. 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. 

 

Г-жа Герова припомни, че предстои да бъде направен допълнителен подбор за определяне на 

състава на конкретните оценителни комисии за 3 процедури за предоставяне на БФП, като същият 

ще се базира на резултатите от проведените процедури за предварителен подбор на външни 

експерти – оценители и членове на общото събрание, които могат да бъдат включвани в състава 

на КППП. Лицата ще бъдат 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 утвърдени с вътрешни правила за 

провеждане на процедури за подбор на външни експерти оценители и правила за подбор на 
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членове на общото събрание за включване в КППП, публикувани на интернет страницата на 

МИГ: http://mig-gotsedelchev.com/index.php/about-us/osnovni-dokumenti/pravila-za-rabota. 

В посочените протоколи от заседания на УС от 18.05.2018 г. и 31.07.2018 г.1 са налице 

решения на УС съответно за: 

- одобрение на външни експерти  - оценители, които могат да бъдат включвани в състава 

на КППП, с посочени основания за съответствие на квалификацията и опита със съответните 

операции по мерките, финансирани от СВОМР на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово; 

- одобрение на членове на общото събрание, които могат да бъдат включени в 

оценителни комисии, позициите на които същите могат да бъдат назначавани - председател, 

секретар или оценител, притежаваната от тях квалификация и професионална компетентност и 

съответствието с определените изисквания.  

 

Г-жа Герова заяви, че няма да участва в разискванията, обсъжданията и гласуването  по точки от 

№1 до №6, тай като общината която представлява  - Община Гоце Делчев е кандидат  и по трите 

процедури,  които са включени в дневния ред.  

 

Г-н Терзиев заяви, че няма да участва в разискванията, обсъжданията и гласуването  по точки от 

№1 до №4, тай като общината която представлява  - Община Хаджидимово е кандидат  и по две 

процедури,  които са включени в дневния ред по тези точки.  

 

Г-жа Герова също така заяви, заповедите за назначаване на КППП и утвърждаването на Правила 

за работа на комисиите следва да бъдат издадени от друго лице с представителна власт, различно 

от Председателя на УС, който представлява Община Гоце Делчев - кандидат  по процедурите, 

включени в дневния ред. 

 

Г- жа Герова предложи по точки №1 до №6 да докладва заместник -  председателя на УС - г-жа 

Росица Джамбазова. Предложението беше прието единодушно.  

 

По т. 1 от дневния ред 

Г- жа Джамбазова информира, че са налице номинирани наблюдатели от УО на ОПРЧР по 

процедура за подбор процедура № BG05M9OP001-2.024 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово, Мярка 10 „Интеграция на маргинализираните общности“, които следва да 

бъдат включени в заповедта за назначаване на КППП.  

Постъпиха предложения  КППП по процедура № BG05M9OP001-2.024 МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 10 „Интеграция на маргинализираните общности“ 
да бъде в състав: 

1. Председател без право на глас: Крум Костадинов Стамболиев – експерт по 

прилагане на СВОМР в СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“; 

2. Секретар без право на глас:  Ибраим Джевдетов Пачеджиев експерт по прилагане 

на СВОМР в СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“; 

3. Оценители с право на глас:  

3.1. Иванка 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; 

                                                      
1 Публикувани на интернет страницата на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, в секция  За нас/Основни 

документи/Протоколи от УС и ОС: http://mig-gotsedelchev.com/index.php/about-us/osnovni-

dokumenti/protokoli-ot-us-i-os. 
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3.2. 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; 

3.3. 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. Анна Михова Донкова – оценител - член на колективния върховен орган на МИГ, 

представляваща по закон Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров – 1927“, с. Мосомище; 

4.2. Даниела Асенова Салкина – 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 №11 и Списък на лицата, одобрени в проведения  

4.3. 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; 

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

спазено изискваното делът на представителите на публичния сектор в КППП да не  превишава 50 

на сто от имащите право на глас членове.   

Управителният съвет пристъпи към гласуване на предложенията. 

При  гласували 4 - „ЗА“,  0 - „ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“  (В гласуването не 

участват г-жа Марина Герова и г-н Людмил Терзиев) се взе:  

РЕШЕНИЕ № 1 

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

на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура № BG05M9OP001-2.024 МИГ – 

Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 10 „Интеграция на маргинализираните 

общности“, 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 

Професионален 

опит/Област на 

професионална 

компетентност 

Опит съобразно 

възложените  

задачи /вида на 

процедурата 

1. Крум 

Костадинов 

Стамболиев 

Председател 

на КППП - 

експерт по 

прилагане на 

СВОМР в 

екипа на 

МИГ – Гоце 

Делчев – 

Гърмен - 

Хаджидимов

о 

Висше, ОКС 

„Магистър“, 

Специалности 1. 

„Публична 

администрация“; 

2. „Национална 

сигурност“; 

Професионален 

стаж  - 3 години 

и 11 месеца; 

Административе

н опит  -  3 

години и 11 

месеца 

Административен 

опит,  

Опит като експерт 

по прилагане на 

СВОМР на МИГ, 

участие в състава 

на три оценителни 

комисии като 

секретар 

2. Ибраим 

Джевдетов 

Пачеджиев 

Секретар на 

КППП - 

експерт по 

прилагане на 

Висше, ОКС 

„Магистър“, 

Специалности 

1.„Информатика

Професионален 

стаж  - 8 години; 

Администра- 

тивен опит  -  6 

Административен 

опит, Опит като 

експерт по 

прилагане на 



СВОМР в 

екипа на 

МИГ – Гоце 

Делчев – 

Гърмен – 

Хаджиди-

мово 

 

; 

2. „Управление 

на проекти“ 

години СВОМР на МИГ,  

участие в състава 

на три оценителни 

комисии като 

председател 

/секретар 

      

3. Иванка 

Славчева 

Чобанова 

Външен 

експерт - 

оценител - 

оценител с 

право на 

глас 

Висше, ОКС 

„Магистър“ 

специалност:  

„Счетоводна 

отчетност“, 

квалификация 

„Икономист“;  

„Преквалификац

ия: Специалност 

„Икономическа 

организация на 

общините в 

условията на 

пазарна 

икономическа 

фирмена 

организация и 

приватизация“, 

квалификация 

„Мениджър на 

общините и 

фирмите“ 

Професионални  

области с повече 

от три години 

опит:  

Административн

а 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. 

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. 

Участие в КППП 

по мерки от 

СВОМР на МИГ – 

Гоце Делчев – 

Гърмен – 

Хаджидимово. 

 

4. Соня 

Малинова 

Ангелова 

Външен 

експерт - 

оценител - 

оценител с 

право на 

глас 

Висше, ОКС 

„Магистър“, 

специалност: 

„Счетоводство и 

контрол“; 

Висше, ОКС 

„Магистър“, 

специалност: 

„Електроника“. 

 

Професионални 

области с повече 

от три години 

опит: 

Икономика, 

профил 

Икономика и 

организация на 

труда; 

Икономика, 

профил 

Финанси; 

Оценяване на 

Опит в оценка на 

проектни 

предложения по 

ОПРЧР 2014 – 

2020 

„Обучения на 

заети лица“, 

„Подкрепа за 

развитие на 

предприе- 

мачеството“, 

„Квалификационн

и услуги и 



проектни 

предложения по 

програми или 

оферти по 

процедури за 

възлагане на 

обществени 

поръчки. 

обучения на заети 

лица“ – Фаза 2“ и 

др. 

Участие в КППП 

по мерки от 

СВОМР на МИГ – 

Гоце Делчев – 

Гърмен – 

Хаджидимово. 

 

5. Десислава 

Георгиева 

Стоилова 

Външен 

експерт - 

оценител - 

оценител с 

право на 

глас 

Висше, ОКС 

„Магистър“, 

специалност 

„Финанси“, 

Професионална 

квалификация 

„Икономист“ 

Професионални 

области с повече 

от три години 

опит:  

Области: 

„Икономика“ 

Профил 

„Икономика, 

Финанси“ и  

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 

Участие в КППП 

по мерки от 

СВОМР на МИГ – 

Гоце Делчев – 

Гърмен – 

Хаджидимово 

Резервни членове 

1. Анна  

Михова 

Донкова 

Резервен 

член  - 

чЧлен на 

КВО на 

МИГ, 

представляв

аща по закон 

Народно 

читалище 

„Никола 

Йонков 

Вапцаров – 

1927“, с. 

Мосомище 

Висше, 

Магистър, 

„Автоматизация 

на 

производството“

, 

Висше, 

Магистър, 

„Счетоводство и 

контрол 

Професионални 

области с повече 

от три години 

опит: 

„Икономика“, 

„Икономика, 

Счетоводство и 

контрол“ 

Опит в областта на 

реализация на 

дейности по 

програми и мерки 

за обучение и 

заетост към  

Агенция по 

заетостта – над 5 

години. 

Оценка на 

проектните 

предложения по 

мерки от СВОМР 

на МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово 



2. Даниела 

Асенова 

Салкина 

Резервен 

член – 

външен 

експерт – 

оценител 

Висше, ОКС 

„Магистър“, 

„Изчислителна 

техника“ 

Професионална 

област  с повече 

от три години 

професионален 

опит: 

Информационни 

и 

комуникационни 

технологии и 

информатика 

Оценяване на 

проектни 

предложения по 

програми или 

оферти по 

процедури за 

възлагане на 

обществени 

поръчки 

Оценка на проекти 

по мерки, от 

СВОМР към други 

МИГ; 

Оценка на 

проектни 

предложения по 

ОПРЧР  

 

3. Васка 

Николова 

Каптебилова 

Външен 

експерт - 

оценител – 

резервен 

член 

Висше, ОКС 

„Магистър“, 

специалност 

„Обществено 

хранене“, 

Квалфикация 

„Инженер – 

технолог“ 

Професионална 

област с повече 

от три години 

опит: 

„Професионална 

квалификация“; 

„Хранително 

вкусова 

промишленост“ 

Оценител на ПП 

към МИГ 2007 – 

2013 г.; 

ПРСР 2014 -2020 

г., ОПИК 2014 – 

2020, ОПРЧР 2014 

– 2020 

Оценител на 

проектни 

предложения към 

МИГ – Гоце 

Делчев  - Гърмен  - 

Хаджидимово 

 

Г-жа Джамбазова информира, че КППП се назначава със Заповед на  председателя на УС 

на МИГ,  в срок до три дни след крайния срок за подаване на проектните предложения.  Предвид 

наличието на конфликт на интереси, заповедта следва да бъде издадена друго лице с 

представителна власт. На основание чл. 38а от Устава на МИГ, заместник - председателят на 

УС представлява сдружението в случаите, в които Председателя на УС отсъства и/или се 

намира в конфликт на интереси при осъществяване дейността и задълженията си. В този случай, 

заповедта за назначаване на КППП следва да бъде издадена от заместник - председателя на УС,  

в съответствие с решение № 1, след което ще се предприемат действия пред УО на ОП РЧР 

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

 

По т.2 от дневния ред 

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

на проектни предложения по процедура № BG05M9OP001-2.024 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен 

– Хаджидимово, Мярка 10 „Интеграция на маргинализираните общности“.  

Управителният съвет пристъпи към гласуване на предложенията. 

При  гласували 4 - „ЗА“,  0 - „ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“  (В гласуването не 



участват г-жа Марина Герова и г-н Людмил Терзиев) се взе:  

РЕШЕНИЕ № 2 

Управителния съвет 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 № BG05M9OP001-2.024 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово, Мярка 10 „Интеграция на маргинализираните общности“, които да бъдат 

утвърдени със заповедта за назначаване на Комисията за подбор на проектни предложения. 

 

По т. 3 от дневния ред 

Г- жа Джамбазова информира, че са налице номинирани наблюдатели от УО на ОПРЧР по 

процедура за подбор процедура № BG05M9OP001-2.071МИГ - Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово - МЯРКА 11 „По-добър достъп до устойчиви услуги за социално включване 

на хора с увреждания и самотноживеещи лица“, които следва да бъдат включени в заповедта 

за назначаване на КППП.  

Постъпиха предложения КППП по процедура № BG05M9OP001-2.071МИГ - Гоце 

Делчев – Гърмен – Хаджидимово - МЯРКА 11 „По-добър достъп до устойчиви услуги за 

социално включване на хора с увреждания и самотноживеещи лица“  да бъде в състав: 

1. Председател без право на глас: Крум Костадинов Стамболиев – експерт по 

прилагане на СВОМР в СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“; 

2. Секретар без право на глас:  Ибраим Джевдетов Пачеджиев експерт по прилагане 

на СВОМР в СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“; 

3. Оценители с право на глас:  

3.1. Иванка 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; 

3.2. 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; 

3.3. 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. Анна Михова Донкова – оценител - член на колективния върховен орган на МИГ, 

представляваща по закон Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров – 1927“, с. Мосомище; 

4.2. Даниела Асенова Салкина – 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 №11 и Списък на лицата, одобрени в проведения  

4.3. 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; 

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

спазено изискваното делът на представителите на публичния сектор в КППП да не превишава 50 

на сто от имащите право на глас членове.   



Управителният съвет пристъпи към гласуване на предложенията. 

При  гласували 4 - „ЗА“,  0 - „ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“  (В гласуването не 

участват г-жа Марина Герова и г-н Людмил Терзиев) се взе:  

РЕШЕНИЕ № 3 

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

на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура № BG05M9OP001-2.071МИГ - 

Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово - МЯРКА 11 „По-добър достъп до устойчиви услуги 

за социално включване на хора с увреждания и самотноживеещи 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 

Професионален 

опит/Област на 

професионална 

компетентност 

Опит съобразно 

възложените  

задачи /вида на 

процедурата 

1. Крум 

Костадинов 

Стамболиев 

Председател 

на КППП - 

експерт по 

прилагане на 

СВОМР в 

екипа на 

МИГ – Гоце 

Делчев – 

Гърмен - 

Хаджидимов

о 

Висше, ОКС 

„Магистър“, 

Специалности 1. 

„Публична 

администрация“; 

2. „Национална 

сигурност“ 

Професионален 

стаж  - 3 години 

и 11 месеца; 

Административе

н опит  -  3 

години и 11 

месеца 

Административен 

опит,  

Опит като експерт 

по прилагане на 

СВОМР на МИГ, 

участие в състава 

на три оценителни 

комисии като 

секретар 

2. Ибраим 

Джевдетов 

Пачеджиев 

Секретар на 

КППП - 

експерт по 

прилагане на 

СВОМР в 

екипа на 

МИГ – Гоце 

Делчев – 

Гърмен – 

Хаджиди-

мово 

Висше, ОКС 

„Магистър“, 

Специалности 

1.„Информатика

; 

2. „Управление 

на проекти“ 

Професионален 

стаж  - 8 години; 

Администра- 

тивен опит  -  6 

години 

Административен 

опит, Опит като 

експерт по 

прилагане на 

СВОМР на МИГ,  

участие в състава 

на три оценителни 

комисии като 

председател 

/секретар 

      

3. Иванка 

Славчева 

Чобанова 

Външен 

експерт - 

оценител - 

оценител с 

право на 

глас 

Висше, ОКС 

„Магистър“ 

специалност:  

„Счетоводна 

отчетност“, 

квалификация 

„Икономист“;  

„Преквалификац

ия: Специалност 

„Икономическа 

организация на 

общините в 

условията на 

Професионални  

области с повече 

от три години 

опит:  

Административн

а реформа; 

- Икономика, 

профил 

Икономика и 

организация на 

труда; 

- Икономика, 

профил, 

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 



пазарна 

икономическа 

фирмена 

организация и 

приватизация“, 

квалификация 

„Мениджър на 

общините и 

фирмите“ 

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 

ОПРЧР 2014 - 

2020: 

„Развитие на 

социалното 

предприемачество

“, „Обучения на 

заети лица“ и др. 

Участие в КППП 

по мерки от 

СВОМР на МИГ – 

Гоце Делчев – 

Гърмен – 

Хаджидимово 

 

4. Соня 

Малинова 

Ангелова 

Външен 

експерт - 

оценител - 

оценител с 

право на 

глас 

Висше, ОКС 

„Магистър“, 

специалност: 

„Счетоводство и 

контрол“; 

Висше, ОКС 

„Магистър“, 

специалност: 

„Електроника“. 

 

Професионални 

области 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 

предприе- 

мачеството“, 

„Квалификационн

и услуги и 

обучения на заети 

лица“ – Фаза 2“ и 

др. 

Участие в КППП 

по мерки от 

СВОМР на МИГ – 

Гоце Делчев – 

Гърмен – 

Хаджидимово 

 

5. Десислава 

Георгиева 

Стоилова 

Външен 

експерт - 

оценител - 

оценител с 

право на 

глас 

Висше, ОКС 

„Магистър“, 

специалност 

„Финанси“, 

Професионална 

квалификация 

„Икономист“ 

Професионални 

области с повече 

от три години 

опит:  

Области: 

„Икономика“ 

Профил 

„Икономика, 

Финанси“ и  

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 

Участие в КППП 

по мерки от 

СВОМР на МИГ – 

Гоце Делчев – 

Гърмен – 

Хаджидимово 

Резервни членове 

1. Анна  

Михова 

Донкова 

Резервен 

член  - член 

на  КВО на 

МИГ, 

представляв

аща по закон 

Народно 

читалище 

„Никола 

Йонков 

Вапцаров – 

1927“, с. 

Мосомище 

Висше, 

Магистър, 

„Автоматизация 

на 

производството“

, 

Висше, 

Магистър, 

„Счетоводство и 

контрол 

Професионални 

области с повече 

от три години 

опит: 

„Икономика“, 

„Икономика, 

Счетоводство и 

контрол“ 

Опит в областта на 

реализация на 

дейности по 

програми и мерки 

за обучение и 

заетост към  

Агенция по 

заетостта – над 5 

години. 

Оценка на 

проектните 

предложения по 

мерки от СВОМР 

на МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово 

2. Даниела 

Асенова 

Салкина 

Резервен 

член – 

външен 

експерт – 

оценител 

Висше, ОКС 

„Магистър“, 

„Изчислителна 

техника“ 

Професионална 

област  с повече 

от три години 

професионален 

опит: 

Информационни 

и 

комуникационни 

технологии и 

информатика 

Оценяване на 

проектни 

предложения по 

програми или 

оферти по 

процедури за 

възлагане на 

обществени 

поръчки 

Оценка на проекти 

по мерки, от 

СВОМР към други 

МИГ; 

Оценка на 

проектни 

предложения по 

ОПРЧР  

 

3. Васка 

Николова 

Каптебилова 

Външен 

експерт - 

оценител – 

резервен 

член 

Висше, ОКС 

„Магистър“, 

специалност 

„Обществено 

хранене“, 

Квалфикация 

Професионална 

област с повече 

от три години 

опит: 

„Професионална 

квалификация“; 

Оценител на ПП 

към МИГ 2007 – 

2013 г.; 

ПРСР 2014 -2020 

г., ОПИК 2014 – 

2020, ОПРЧР 2014 



„Инженер – 

технолог“ 

„Хранително 

вкусова 

промишленост“ 

– 2020 

Оценител на 

проектни 

предложения към 

МИГ – Гоце 

Делчев  - Гърмен  - 

Хаджидимово 

 

Г-жа Джамбазова информира, че КППП се назначава със Заповед на  председателя на УС на 

МИГ,  в срок до три дни след крайния срок за подаване на проектните предложения.  Предвид 

наличието на конфликт на интереси, заповедта следва да бъде издадена от друго лице с 

представителна власт. На основание чл. 38а от Устава на МИГ, заместник - председателят на УС 

представлява сдружението в случаите, в които Председателя на УС отсъства и/или се намира в 

конфликт на интереси при осъществяване дейността и задълженията си. В този случай, заповедта 

за назначаване на КППП следва да бъде издадена от заместник - председателя на УС,  в 

съответствие с решение № 3, след което да предприемат действия пред УО на ОП РЧР 2014 - 2020 

г. за активиране на оценителна сесия в ИСУН 2020. 

По т.4 от дневния ред 

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

на проектни предложения по процедура № BG05M9OP001-2.071МИГ - Гоце Делчев – Гърмен 

– Хаджидимово - МЯРКА 11 „По-добър достъп до устойчиви услуги за социално включване 

на хора с увреждания и самотноживеещи лица“.  

Управителният съвет пристъпи към гласуване на предложенията. 

При  гласували 4 - „ЗА“,  0 - „ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“  (В гласуването не 

участват г-жа Марина Герова и г-н Людмил Терзиев) се взе:  

 

РЕШЕНИЕ № 4 

Управителния съвет 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 № BG05M9OP001-2.071МИГ - Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово - МЯРКА 11 „По-добър достъп до устойчиви услуги за социално включване 

на хора с увреждания и самотноживеещи лица“, които да бъдат утвърдени със заповедта за 

назначаване на Комисията за подбор на проектни предложения. 

 

По т. 5 от дневния ред 

Г- жа Джамбазова информира, че са налице номинирани наблюдатели от УО на ОПРЧР по 

процедура за подбор процедура № № BG05M9OP001-2.065 МИГ - Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово - МЯРКА 8, КОМПОНЕНТ 3 ”Обучения на уязвими групи и мерки за 

интеграцията на пазара на труда“, които следва да бъдат включени в заповедта за назначаване 

на КППП.  

Постъпиха предложения  КППП по процедура № BG05M9OP001-2.065 МИГ - Гоце 

Делчев – Гърмен – Хаджидимово - МЯРКА 8, КОМПОНЕНТ 3 ”Обучения на уязвими групи 

и мерки за интеграцията на пазара на труда“ да бъде в състав: 

1. Председател без право на глас: Ибраим Джевдетов Пачеджиев – експерт по 

прилагане на СВОМР в СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“; 

2. Секретар без право на глас:  Крум Костадинов Стамболиев - експерт по прилагане 



на СВОМР в СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“; 

3. Оценители с право на глас:  

3.1. Иванка 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; 

3.2. 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; 

3.3. 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. Анна Михова Донкова – оценител - член на колективния върховен орган на МИГ, 

представляваща по закон Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров – 1927“, с. Мосомище; 

4.2. Даниела Асенова Салкина – 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 №11 и Списък на лицата, одобрени в проведения  

4.3. 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; 

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

спазено изискваното делът на представителите на публичния сектор в КППП да не  превишава 50 

на сто от имащите право на глас членове.   

Управителният съвет пристъпи към гласуване на предложенията. 

При  гласували 5 - „ЗА“,  0 - „ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“  (В гласуването не 

участват г-жа Марина Герова) се взе:  

РЕШЕНИЕ № 5 

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

на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура № BG05M9OP001-2.065 МИГ - 

Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово - МЯРКА 8, КОМПОНЕНТ 3 ”Обучения на уязвими 

групи и мерки за интеграцията на пазара на труда“, 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 Ибраим 

Джевдетов 

Пачеджиев 

Председател  

на КППП - 

експерт по 

прилагане на 

СВОМР в 

екипа на МИГ 

Висше, ОКС 

„Магистър“, 

Специалности 

1.„Информатика; 

2. „Управление на 

проекти“ 

Професионален 

стаж  - 8 

години; 

Администра- 

тивен опит  -  6 

години 

Административен 

опит, Опит като 

експерт по 

прилагане на 

СВОМР на МИГ,  

участие в състава 



– Гоце Делчев 

– Гърмен – 

Хаджидимово 

 

на три 

оценителни 

комисии като 

председател 

/секретар 

2. Крум 

Костадинов 

Стамболие

в 

Председател 

на КППП - 

експерт по 

прилагане на 

СВОМР в 

екипа на МИГ 

– Гоце Делчев 

– Гърмен - 

Хаджидимово 

Висше, ОКС 

„Магистър“, 

Специалности 1. 

„Публична 

администрация“; 

2. „Национална 

сигурност“; 

Професионален 

стаж  - 3 години 

и 11 месеца; 

Административ

ен опит  -  3 

години и 11 

месеца 

Административен 

опит,  

Опит като експерт 

по прилагане на 

СВОМР на МИГ, 

участие в състава 

на три 

оценителни 

комисии като 

секретар 

      

3. Иванка 

Славчева 

Чобанова 

Външен 

експерт - 

оценител - 

оценител с 

право на глас 

Висше, ОКС 

„Магистър“ 

специалност:  

„Счетоводна 

отчетност“, 

квалификация 

„Икономист“;  

„Преквалификаци

я: Специалност 

„Икономическа 

организация на 

общините в 

условията на 

пазарна 

икономическа 

фирмена 

организация и 

приватизация“, 

квалификация 

„Мениджър на 

общините и 

фирмите“ 

Професионални  

области с 

повече от три 

години опит:  

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 

анализ 

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. 

Участие в КППП 

по мерки от 

СВОМР на МИГ – 

Гоце Делчев – 

Гърмен – 

Хаджидимово 

 

4. Соня 

Малинова 

Ангелова 

Външен 

експерт - 

оценител - 

оценител с 

право на глас 

Висше, ОКС 

„Магистър“, 

специалност: 

„Счетоводство и 

контрол“; 

Висше, ОКС 

Професионални 

области с 

повече от три 

години опит: 

Икономика, 

профил 

Опит в оценка на 

проектни 

предложения по 

ОПРЧР 2014 – 

2020 

„Обучения на 



„Магистър“, 

специалност: 

„Електроника“. 

 

Икономика и 

организация на 

труда; 

Икономика, 

профил 

Финанси; 

Оценяване на 

проектни 

предложения по 

програми или 

оферти по 

процедури за 

възлагане на 

обществени 

поръчки 

заети лица“, 

„Подкрепа за 

развитие на 

предприе- 

мачеството“, 

„Квалификационн

и услуги и 

обучения на заети 

лица“ – Фаза 2“ и 

др. 

Участие в КППП 

по мерки от 

СВОМР на МИГ – 

Гоце Делчев – 

Гърмен – 

Хаджидимово. 

5. Десислава 

Георгиева 

Стоилова 

Външен 

експерт - 

оценител - 

оценител с 

право на глас 

Висше, ОКС 

„Магистър“, 

специалност 

„Финанси“, 

Професионална 

квалификация 

„Икономист“ 

Професионални 

области с 

повече от три 

години опит:  

Области: 

„Икономика“ 

Профил 

„Икономика, 

Финанси“ и  

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 

Участие в КППП 

по мерки от 

СВОМР на МИГ – 

Гоце Делчев – 

Гърмен – 

Хаджидимово 

Резервни членове 

1. Анна  

Михова 

Донкова 

Резервен член 

на КВО на 

МИГ, 

представлява

ща по закон 

Народно 

читалище 

„Никола 

Йонков 

Вапцаров – 

1927“, с. 

Мосомище 

Висше, Магистър, 

„Автоматизация 

на 

производството“, 

Висше, Магистър, 

„Счетоводство и 

контрол 

Професионални 

области с 

повече от три 

години опит: 

„Икономика“, 

„Икономика, 

Счетоводство и 

контрол“ 

Опит в областта 

на реализация на 

дейности по 

програми и мерки 

за обучение и 

заетост към  

Агенция по 

заетостта – над 5 

години. 

Оценка на 

проектните 

предложения по 

мерки от СВОМР 



на МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен 

– Хаджидимово 

2. Даниела 

Асенова 

Салкина 

Резервен член 

– външен 

експерт – 

оценител 

Висше, ОКС 

„Магистър“, 

„Изчислителна 

техника“ 

Професионална 

област  с повече 

от три години 

професионален 

опит: 

Информационн

и и 

комуникационн

и технологии и 

информатика 

Оценяване на 

проектни 

предложения по 

програми или 

оферти по 

процедури за 

възлагане на 

обществени 

поръчки 

Оценка на 

проекти по мерки, 

от СВОМР към 

други МИГ; 

Оценка на 

проектни 

предложения по 

ОПРЧР  

 

3. Васка 

Николова 

Каптебилов

а 

Външен 

експерт - 

оценител – 

резервен член 

Висше, ОКС 

„Магистър“, 

специалност 

„Обществено 

хранене“, 

Квалфикация 

„Инженер – 

технолог“ 

Професионална 

област с повече 

от три години 

опит: 

„Професионалн

а 

квалификация“; 

„Хранително 

вкусова 

промишленост“ 

Оценител на ПП 

към МИГ 2007 – 

2013 г.; 

ПРСР 2014 -2020 

г., ОПИК 2014 – 

2020, ОПРЧР 

2014 – 2020 

Оценител на 

проектни 

предложения към 

МИГ – Гоце 

Делчев  - Гърмен  

- Хаджидимово 

Г-жа Джамбазова информира, че КППП се назначава със Заповед на  председателя на УС на 

МИГ,  в срок до три дни след крайния срок за подаване на проектните предложения.  Предвид 

наличието на конфликт на интереси, заповедта следва да бъде издадена от друго лице с 

представителна власт. На основание чл. 38а от Устава на МИГ, заместник - председателят на УС 

представлява сдружението в случаите, в които Председателя на УС отсъства и/или се намира в 

конфликт на интереси при осъществяване дейността и задълженията си. В този случай, заповедта 

за назначаване на КППП следва да бъде издадена от заместник - председателя на УС,  в 



съответствие с решение № 5, след което да предприемат действия пред УО на ОП РЧР 2014 - 2020 

г. за активиране на оценителна сесия в ИСУН 2020. 

 

По т.6 от дневния ред 

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

на проектни предложения по процедура № BG05M9OP001-2.065 МИГ - Гоце Делчев – Гърмен 

– Хаджидимово - МЯРКА 8, КОМПОНЕНТ 3 ”Обучения на уязвими групи и мерки за 

интеграцията на пазара на труда“.  

Управителният съвет пристъпи към гласуване на предложенията. 

При  гласували 5 - „ЗА“,  0 - „ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“  (В гласуването не 

участват г-жа Марина Герова) се взе:  

РЕШЕНИЕ № 6 

Управителния съвет 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 № BG05M9OP001-2.065 МИГ - Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово - МЯРКА 8, КОМПОНЕНТ 3 ”Обучения на уязвими групи и мерки за 

интеграцията на пазара на труда“, които да бъдат утвърдени със заповедта за назначаване на 

Комисията за подбор на проектни предложения. 

По т. 7 от дневния ред  

Думата беше дадена на г-жа Тереза Вакареева, която информира за забавянето при 

възстановяване на заявените от МИГ средства за второ междинно плащане за 2018 г. (за периода 

м.10 – м. 12.2018 г.)  и  авансово плащане за 2019 г. Причината за това се дължат на забавянето 

при извършване на проверки на проведените от МИГ процедури по мерки от СВОМР, а 

конкретния случай процедурата по мярка 6-7.2 от СВОМР през 2018 г., за която са заявени за 

възстановяване средства за изплатени възнаграждения на членове на оценителната комисия.  Към 

настоящия момент единствените разходи, които МИГ извършва са за изплащане на трудови 

възнаграждения, текуща издръжка на офиса и оперативната работа на МИГ, плащания по 

граждански договори за оценка на проектни предложения. Разходите се извършват за сметка на 

разполагаемия кредитен ресурс, съгласно сключен договор за овърдрафт към ПИБ АД. Налице са 

редица планирани дейности и разходи съгласно одобрения от УО на ПРСР бюджет на МИГ за 

2019 г., които обаче не могат да се изпълняват на този етап, тъй като няма яснота кога ще се 

получат от ДФЗ заявените от МИГ средства, а в случай на изразходване на разполагаемия 

кредитен ресурс за МИГ ще възникнат задължения за осигурителни вноски и данъци, задължения 

към външни експерти-оценители по провеждани процедури, текуща издръжка, трудови 

възнаграждения. Притесненията на екипа са свързани и с бъдещите плащания към МИГ за 2019 

г., през която основно ще се провеждат процедури по мерките от СВОМР и ще се заявяват 

средства за оценители, а средствата за тях няма да бъдат възстановявани, докато процедурите не 

бъдат проверени и одобрени оценителните доклади на КППП от ДФЗ (приложимо за мерките, 

финансирани от ПРСР).     

Г-жа Герова предложи с наличния кредитен ресурс да продължат да се извършват само 

разходи за заплати, текуща издръжка, плащания към оценители, а изпълнението на планираните 

дейности за 2019 г. да се възлага след получаване на авансово плащане. Предложението беше 

подложено на обсъждане.  

След обсъждане, Управителният  съвет  при  гласували 6 - „ЗА“,  0 - „ПРОТИВ“ и 0 -

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“  взе следното решение:  

 

 



 

РЕШЕНИЕ № 7 

До получаване на авансово плащане да се извършват само разходи за трудови 

възнаграждения, текуща издръжка на офиса и плащания към оценители, а изпълнението на 

останалите планирани дейности и разходи за 2019 г. да се възлага след получаване на авансово 

плащане за 2019 г.  

По т. 8 от дневния ред  

 
Г-жа Герова информира присъстващите относно причините, които водят до актуализиране 

на  Индикативния график за провеждане на процедури. Предложен беше проект на актуализиран 

Индикативния график за 2019 г., който беше подложен на обсъждане. 

 

След направено обсъждане Управителният съвет при гласували 6 - „ЗА“, 0  - „ПРОТИВ“ и 

0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ взе следните решения 

 

РЕШЕНИЕ № 8 

 

На основание чл. 35, ал.1, т.13.1 от Устава на Сдружението, Управителният съвет на МИГ 

– Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово одобрява актуализиран Индикативен график за 

провеждане на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерки от 

Стратегията за водено от общностите местно развитие  за 2019 г.  

 

По т. 9 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 на заседанието на 03.07.2019 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 Хаджидимово, 
ЕИК по БУЛСТАТ 

000025014 

Людмил Терзиев Член на УС П 

3 Община Гърмен 

ЕИК по БУЛСТАТ 
000024752 

Минка Капитанова Член на УС отсъства 

4 „Рива логистик“ ООД, 
 ЕИК по БУЛСТАТ 
204600642 

Айя Витанова Член на УС П 

5 ЕТ „Сузана Сариева“, 

ЕИК по БУЛСТАТ 

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 

 

 


