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ЕВРОПЕЙСКИ 

СЪЮЗ     

 

 

  

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – 

ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО” 

П Р О Т О К О Л 
от заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска 

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

 

Днес, 13.05.2022 г. от 17:00 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 Гоце Делчев, с ЕИК по БУЛСТАТ 000024745 - Марина Герова; 

2. За Община Гърмен, с ЕИК по БУЛСТАТ 000024752 - Феим Иса – Кмет на 

общината; 

 

За стопанския сектор: 

3. За „ТЕФО“ ЕООД, ЕИК 101784660 - Сузана Сариева; 

4. За “Рива-Логистик“ ООД, 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 и Ибраим Пачеджиев експерт по прилагане на СВОМР. За 

протоколчик на заседанието бе определен Крум Стамболиев. 

 Заседанието е открито от Марина Герова - 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. 

Дневен ред на заседанието: 

 

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

първи прием за кандидатстване и оценителен доклад по Процедура № BG06RDNP001-19.580 

МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 7 „Съхранение и популяризиране на 

местната идентичност, културно-историческо и природно наследство“. 

2. Други. 

 

По т.1 от дневния ред 
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Докладва Крум Стамболиев – експерт по  прилагането на СВОМР на МИГ и Председател 

на Комисията за подбор на проектни предложения, постъпили в срока за кандидатстване по 

Процедура № BG06RDNP001-19.580 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 7 

„Съхранение и популяризиране на местната идентичност, културно-историческо и 

природно наследство“. 

Г-н Стамболиев информира, че на 05.05.2022 г. приключи работата по оценка на 

проектните предложения от КППП, назначена в съответствие с Решение на УС от 22.03.2022 г. и 

Заповед  № 3/22.03.2022 г., Представена беше информация, свързана с оценителния процес и 

оценителния доклад. 

 

След запознаване с документите и представената информация, при гласували 6 - „ЗА“, 0  - 

„ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, УС на МИГ взе следното решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 1 

 

Управителният съвет одобрява Оценителния доклад на Комисия за подбор на проектни 

предложения, назначена със Заповед  № 3/22.03.2022 г. по процедура за подбор на проектни 

предложения № BG06RDNP001-19.580 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 

7 „Съхранение и популяризиране на местната идентичност, културно-историческо и 

природно наследство“, финансирана по ПРСР 2014 – 2020 и СВОМР на СНЦ „МИГ - Гоце 

Делчев - Гърмен - Хаджидимово“, в т.ч. извършеното класиране и безвъзмездната финансова 

помощ за всеки от проектите, 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: 

№ 

по 

ре

д 

Наименование 

на кандидата 

Наименование 

на проектното 

предложение 

Общо 

допустими 

разходи за 

проекта 

(лв.) 

Общ 

размер на 

БФП 

(лв.) 

Общ 

размер 

на 

съфинан

сиране 

(лв.) 

% БФП 

спрямо 

общите 

допуст

ими 

разходи 

Резу

лтат 

(бро

й 

точк

и) 

1. 
СДРУЖЕНИЕ 

„НЕВРОКОП“ 

„Съхранение и 

популяризиране 

на местните 

обичаи, 

идентичност, 

бит и култура 

чрез 

популяризиране 

на кулинарни 

обичаи на 

територията на 

МИГ - Гоце 

Делчев - Гърмен 

– 

Хаджидимово“. 

29 330,00 29 330,00 0,00 100 36 

2. 
Сдружение 

„Една мечта“ 

Пътешествие 

във времето 
29 328,00 29 328,00 0,00 100 36 

3. 

СДРУЖЕНИЕ 

„С НАДЕЖДА 

ЗА УТРЕ“ 

Към тайните на 

природата и 

нейното 

опазване 

29 172,00 29 172,00 0,00 100 26 
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№ 

по 

ре

д 

Наименование 

на кандидата 

Наименование 

на проектното 

предложение 

Общо 

допустими 

разходи за 

проекта 

(лв.) 

Общ 

размер на 

БФП 

(лв.) 

Общ 

размер 

на 

съфинан

сиране 

(лв.) 

% БФП 

спрямо 

общите 

допуст

ими 

разходи 

Резу

лтат 

(бро

й 

точк

и) 

4. 

Фондация 

„Николина 

Чакърдъкова“ 

Фолклорни 

съкровища от 

поречието на 

Места 

29 280,00 29 280,00 0,00 100 23 

 

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:  

№ 

по 

ре

д 

Наименование 

на кандидата 

Наименование 

на проектното 

предложение 

Общо 

допустими 

разходи за 

проекта 

(лв.) 

Общ 

размер на 

БФП 

(лв.) 

Общ 

размер 

на 

съфинан

сиране 

(лв.) 

% БФП 

спрямо 

общите 

допуст

ими 

разходи 

Резу

лтат 

(бро

й 

точк

и) 

1. НП НП НП НП НП НП НП 

 

3. Оттеглени по време на оценката проектни предложения: 

Регистрационен 

номер 
Кандидат Наименование на проектното предложение 

НП НП НП 

 

4. Предложените за отхвърляне проектни предложения и основанията за 

отхвърлянето им: 
Наименование на 

кандидата 

Наименование на 

проектното предложение 
Мотиви за отхвърляне 

НП НП НП 

 

5. Заключение:  

 

 Общ брой проектни предложения, които се предлагат за финансиране: 4 броя;  

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

финансиране проектни предложения: 117 110,00  лева; 

 Брой проектни предложения, които са класирани, но недостига финансиране: 0 броя; 

 Брой проектни предложения, които се предлагат за отхвърляне: 0 брой; 

 Остатък от финансовия ресурс по процедурата: 19 965,05  лева. 

 

По т.2 от дневния ред 

 

По точка т. 2 няма разглеждани въпроси. 

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

Гоце Делчев Гърмен – Хаджидимово“ бе закрито. 

 

Протоколчик:       П                                                     Крум Стамболиев  

 

 

 

Председател на УС: _____             П                                              Марина Герова 
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Присъствали на заседанието на 13.05.2022 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 

ЕИК по БУЛСТАТ 
000024745 

Марина Герова Член на УС П 

2 Община Гърмен, 
ЕИК по БУЛСТАТ 

000024752 

Феим Иса Член на УС П 

3 Община Хаджидимово, 
ЕИК по БУЛСТАТ 

000025014 

Людмил Терзиев Член на УС отсъства 

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 П 

6 “Рива Логистик“ ООД, 

ЕИК 204600642   

Айя Витанова Член на УС П 

7 СНЦ „Граждански 

инициативи за  развитие“, 
с ЕИК по 

БУЛСТАТ 176985548 

Найле Бюлюкова Член на УС П 
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