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ЕВРОПЕЙСКИ 

СЪЮЗ     

 

 

  

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – 

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО” 

 

 

ПРОТОКОЛ 
от заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел 

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

 

 

Днес, 16.08.2019 г. от 15:00 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: 

За публичен сектор: 

1. За Община Гърмен, с ЕИК по БУЛСТАТ 000024752 - Минка Капитанова – 

Кмет на общината; 

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

на общината; 

За стопанския сектор: 

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

4. За “Рива Логистик“, с ЕИК 204600642 - Айя Витанова; 

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 служители от персонала на МИГ: Тереза Вакареева – 

изпълнителен директор на МИГ, Ибраим Пачеджиев и Крум Стамболиев – експерти по прилагане 

на СВОМР. За протоколчик на заседанието бе определен Ибраим Пачеджиев. 

 Заседанието е открито от Росица Джамбазова – Заместник - председател на Управителния 

съвет, която констатира наличие на кворум – от седем редовно поканени, присъстват шест от 

членовете на Управителния съвет. Представен беше дневния ред. Не постъпиха предложения за 

неговата промяна. 
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Дневен ред на заседанието: 

 

1. Представяне на оценителния процес на проектни предложения, постъпили в рамките на 

втори краен срок  и оценителен доклад  по Процедура № BG05M9OP001-1.040 МИГ - Гоце 

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

лица“. 
2. Представяне на оценителния процес на проектни предложения, постъпили в рамките на 

втори краен срок  и оценителен доклад  по Процедура № BG05M9OP001-1.041 МИГ - Гоце 

Делчев – Гърмен – Хаджидимово - МЯРКА 8, КОМПОНЕНТ 2  „Обучение на заети лица“. 

3. Други. 

 

 

По т.1 от дневния ред 

По точка 1 от дневния ред докладва Тереза Вакареева – Изпълнителен директор на МИГ и 

председател на Комисията за подбор на проектни предложения, постъпили в рамките на втори 

краен срок за кандидатстване по Процедура № BG05M9OP001-1.040 МИГ - Гоце Делчев – 

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

Г-жа Вакареева информира, че на 12.08.2019 г. приключи работата по оценка на проектни 
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След запознаване с документите и представената информация, УС на МИГ при гласували 

6 - „ЗА“, 0  - „ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ взе следното решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 1 

 
Управителният съвет одобрява Оценителния доклад на Комисия за подбор на проектни 

предложения, постъпили в рамките на втори краен срок за кандидатстване, назначена със Заповед 

№22/02.07.2019 г. по процедура за подбор на проектни предложения № BG05M9OP001-1.040 

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

безработни лица“, финансирана от Оперативна програма за развитие на човешките ресурси 

(ОПРЧР) 2014-2020, в т.ч. извършеното класиране и безвъзмездната финансова помощ за всеки 

проект, както следва: 

 

1. Предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на 

тяхното класиране и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде 

предоставена за всяко от тях: 
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№ 

Рег.№ на 

проектното 

предложение 

от ИСУН 

2020 

Наименован

ие на 

кандидата 

Наименовани

е на 

проектното 

предложение 

Общо 

допустим

и разходи 

(ОДР) 

(лв.) 

Искана 

безвъзмездн

а 

финансова 

помощ  

(БФП) 

(лв.) 

Съфина

нсиране 

от 

кандида

тите – 

стойност  

(лв.) 

Точ-

ки 

1. 
BG05M9OP00

1-1.040-0004 

НЕАПОЛИС 

1 ЕООД 

Туристическа 

занималня 

"ХОРИЗОНТ 

21" за деца от 

до 14-годишна 

възраст 

58 877,06 58 877,06 0,00 70 

2. 
BG05M9OP00

1-1.040-0005 

РЕНАТА 

ТУРС ЕООД 

Фасилитиране 

на дейности по 

почистване и 

цветна 

екосреда на 

територията на 

МИГ - Гоце 

Делчев - 

Гърмен - 

Хаджидимово 

71 964,18 71 964,18 0,00 64 

 

 

2. Резервни проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, които 

успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране, подредени по реда 

на тяхното класиране: 

 

Неприложимо. 

 

3. Оттеглени по време на оценката проектни предложения: 

 

Няма оттеглени проектни предложения. 

 

4. Предложените за отхвърляне проектни предложения и основанията за 

отхвърлянето им: 

 

     Няма отхвърлени проектни предложения. 

 

5. Заключение:  

 

 Брой проектни предложения, които се предлагат за финансиране: 2 броя. 

 Общо препоръчана от Комисията сума (безвъзмездна помощ) на одобрените за 

финансиране проектни предложения: 130 841,24 лв.  

 Брой проектни предложения, които са класирани, но недостига финансиране: няма. 
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 Брой проектни предложения, които се предлагат за отхвърляне: няма 

 Остатък от финансовия ресурс по процедурата: 2 038,58 лв.  

 

 

По т.2 от дневния ред 

По точка 2 от дневния ред докладва Тереза Вакареева – Изпълнителен директор на МИГ и 

председател на КППП, постъпили в рамките на втори краен срок по Процедура № 

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

КОМПОНЕНТ 2  „Обучение на заети лица“. 

Г-жа Вакареева информира, че на 12.08.2019 г. приключи работата по оценка на проектни 

предложения от оценителната комисия, назначена в съответствие с решение на УС от 02.07.2019 

г. и Заповед № 23/02.07.2019 г. Представена беше информация, свързана с оценителния процес и 

оценителния доклад. 

След  запознаване  с  документите  и  представената информация, УС на МИГ при 

гласували 6 - „ЗА“, 0  - „ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ взе следното решение: 

 

 

РЕШЕНИЕ № 2 

 
Управителният съвет одобрява Оценителен доклад на Комисия за подбор на проектни 

предложения, постъпили в рамките на втори краен срок, назначена със Заповед № 23/02.07.2019 

г., по процедура за подбор на проектни предложения № BG05M9OP001-1.041 МИГ - Гоце 

Делчев – Гърмен – Хаджидимово - МЯРКА 8, КОМПОНЕНТ 2  „Обучение на заети лица“, 

финансирана от Оперативна програма за развитие на човешките ресурси (ОПРЧР) 2014-2020 г., в 

т.ч. извършеното класиране и безвъзмездната финансова помощ за всеки проект, предложените 

за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им, както следва: 

 

3. Предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на 

тяхното класиране и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде 

предоставена за всяко от тях: 

 

№ 

Рег.№ 

на  ПП в 

ИСУН 2020 

Наимен

ование 

на 

кандида

та 

Наименование на 

проектното предложение 

Общо 

допустим

и разходи 

(ОДР) 

(лв.) 

Общ 

размер 

на БФП 

(лв.) 

Общ 

разме

р на 

съфин

ансир

ане 

(лв.) 

Резул

-тат 

(брой 

точки

) 

1. 
BG05M9OP

001-1.041-

0009 

Гросман 

ООД 

Повишаване на 

квалификацията на 

служителите в Гросман 

ООД 

39 215,00 39 215,00 0,00 76,00 
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№ 

Рег.№ 

на  ПП в 

ИСУН 2020 

Наимен

ование 

на 

кандида

та 

Наименование на 

проектното предложение 

Общо 

допустим

и разходи 

(ОДР) 

(лв.) 

Общ 

размер 

на БФП 

(лв.) 

Общ 

разме

р на 

съфин

ансир

ане 

(лв.) 

Резул

-тат 

(брой 

точки

) 

2. 
BG05M9OP

001-1.041-

0008 

КОНВЕ

НТА 7 

ЕООД 

Възможност за развитие 

чрез повишаване 

квалификацията на 

служителите в СПА хотел 

"Бохема" - с.Огняново 

42 240,00 42 240,00 0,00 75,50 

3. 
BG05M9OP

001-1.041-

0010 

ЕКОДИ

Н ЕООД 

Повишаване на 

професионалната 

квалификация и 

дигиталните компетенции 

на заетите лица в 

"ЕКОДИН ЕООД" 

38 950,00 38 950,00 0,00 66,00 

4. 
BG05M9OP

001-1.041-

0007 

ТОП 

ТЕРМО 

ЕООД 

Обучения за заети лица в 

Топ термо ЕООД 
24 420,00 24 420,00 0,00 62,00 

5. 
BG05M9OP

001-1.041-

0005 

ГОЦЕ 

ГИД 

ЕООД 

Осигуряване на устойчива 

заетост за служителите на 

Гоце Гид ЕООД 

27 390,00 27 390,00 0,00 61,50 

 

4. Резервни проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, които 

успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране, подредени по 

реда на тяхното класиране: 

 Неприложимо. 

 

5. Оттеглени по време на оценката проектни предложения: 

 Няма оттеглени проектни предложения. 

 

6. Предложените за отхвърляне проектни предложения и основанията за 

отхвърлянето им: 

 

№ 
Рег.№ 

В ИСУН 2020 

Наименование 

на кандидата 

Наименование на 

проектното 

предложение 

Общ размер 

на БФП 

(лв.) 

Общ размер 

на 

съфинансир

ане (лв.) 
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1. BG05M9OP001-

1.041-0006 

Teпленски 

Камък ООД 

Осигуряване на 

устойчива заетост за 

служителите на 

Teпленски Камък ООД 

26 752,00 0,00 

Основания за отхвърляне на проектно предложение № BG05M9OP001-1.041-0006 с 

наименование „Осигуряване на устойчива заетост за служителите на Teпленски Камък 

ООД“: 

Кандидатът не доказва опит в управлението на проекти и/или опит в изпълнение на дейности, 

като тези включени в проектното предложение през последните 5 години, както и опит на 

ръководителя на проекта в управление/изпълнение на проекти на проекти и/или в дейности като 

тези, включени в проектното предложение и/или управленски опит. Като Ръководител на 

проекта е посочена МАРИЯ ИЛИЕВА КАРТУЛЕВА-ВАНГЕЛОВА, за която е представена 

автобиография. Съгласно представената автобиография лицето не притежава опит в 

организация и/или управление на проекти и/или опит в изпълнение на дейности като 

тези/подобни на тези, включени в проектното предложение, както и наличие на управленски 

опит. Посоченият в автобиографията опит като главен счетоводител, изпълняваните основни 

дейности и отговорности не са основание да се счита, че лицето притежава управленски опит. 

Съгласно т. 19. Ред за оценяване на проектните предложения от Условията за кандидатстване и 

Методология за техническа и финансова оценка на проектно предложение по процедура на 

подбор на проектни предложения №BG05M9OP001-1.041 МИГ - Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово - МЯРКА 8, КОМПОНЕНТ 2 ”Обучение на заети лица“, за да бъде предложено 

за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап техническа и 

финансова оценка трябва да е равна или по-голяма от 60 точки, както и ако общият брой 

получени точки за раздели 1, 2, 3 и 4 е по-малко от 20 % от максималния брой точки за 

съответния раздел, проектното предложение се предлага за отхвърляне.  

Обща оценка на проектното предложение е 62 точки, с което проектното предложение 

преминава прага от 60 точки, който позволява да бъде предложено за финансиране, но оценката 

по раздел I "Оперативен капацитет" е 0 точки и съгласно т. 19. Ред за оценяване на 

проектните предложения от Условията за кандидатстване и Методология за техническа и 

финансова оценка на проектно предложение по процедура на подбор на проектни 

предложения №BG05M9OP001-1.041 МИГ - Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово - 

МЯРКА 8, КОМПОНЕНТ 2 ”Обучение на заети лица“, проектното предложение се 

предлага да отхвърляне.  

Общата редукция на размера на заявената БФП възлиза на 26 752,00 лв. 

 

 

7. Заключение:  

 

 Брой проектни предложения, които се предлагат за финансиране: 5 броя. 

 Общо препоръчана от Комисията сума (безвъзмездна помощ) на одобрените за 

финансиране проектни предложения: 172 215,00  лева.  

 Брой проектни предложения, които са класирани, но недостига финансиране: няма. 

 Брой проектни предложения, които се предлагат за отхвърляне: 1 брой. 

 Остатък от финансовия ресурс по процедурата:  37 683,34 лв. 
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По т. 3 от дневния ред 

 

По точка т.3 няма разглеждани въпроси. 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – 

Гоце Делчев Гърмен – Хаджидимово“ бе закрито. 

 

 

 

Протоколчик:   П - Ибраим Пачеджиев  

 

 

Заместник-председател на УС: _____                        П - Росица Джамбазова 
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Присъствали на заседанието на 16.08.2019 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 Гърмен, 
ЕИК по БУЛСТАТ 

000024752 

Минка Капитанова Член на УС П 

2 Община Хаджидимово, 
ЕИК по БУЛСТАТ 

000025014 

Людмил Терзиев Член на УС П 

3 ЕТ „Сузана Сариева“, 
ЕИК 200643070 

Сузана Сариева Член на УС П 

4 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 

5 “Рива Логистик“ ООД, 

ЕИК 204600642   

Айя Витанова Член на УС П 

6 СНЦ „Граждански 

инициативи за  развитие“, 

с ЕИК по 

БУЛСТАТ 176985548 

Найле Бюлюкова Член на УС П 

 

mailto:mig_gotsedelchev@abv.bg
http://mig-gotsedelchev.com/

