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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, 04.10.2018 г., в 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“, се проведе 

заседание на Управителния съвет (УС). 

Заседанието е свикано по инициатива на г-жа Марина Герова – председател на УС.  

На заседанието присъстват следните членове на УС: 

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; 

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

кмет на общината; 

II.  За стопанския сектор: 

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

5. За „Нетис“ ЕООД с ЕИК 204083102 - Бойка Темелкова; 

III.  За нестопански сектор: 

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

предприемачеството”, с ЕИК 101159444 - Росица Джамбазова. 

 

От заседанието отсъства Найле Бюлюкова – представляваща СНЦ „Граждански 

инициативи за развитие“, с ЕИК 176985548. Присъстват 6 от 7 членния състав на УС, налице 

е необходимия кворум за провеждане на заседание и вземане на решения. 

 

На заседанието присъстват Тереза Вакареева – изпълнителен директор на МИГ, Ибраим 

Пачеджиев и Крум Стамболиев – експерти по прилагане на СВОМР. Същите нямат право на 

глас. За протоколчик бе определен за Крум Стамболиев. Заседанието се проведе при следния 

дневен ред: 

 

 



1. Обсъждане на състава на Комисия за подбор на проектни предложения за провеждане 

на процедура №BG16RFOP002-2.023 - МИГ - Гоце Делчев - Гърмен – Хаджидимово – 

„Технологично обновление  и внедряване на стандарти в МСП“,  финансирана по ОПИК 2014 – 

2020 и СВОМР на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“. 

2. Одобряване на Правила за работа на Комисия за подбор на проекти, назначавана от 

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

финансова помощ №BG16RFOP002-2.023 - МИГ - Гоце Делчев - Гърмен – Хаджидимово – 

„Технологично обновление  и внедряване на стандарти в МСП“ по Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 (ОПИК) в изпълнение на подхода Водено от 

общностите местно развитие. 

3.  Други. 

По т.1 от дневния ред 

Г-жа Герова – Председател на УС на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово 

информира присъстващите, че процедура за подбор на проектни предложения 

№BG16RFOP002-2.023 - МИГ - Гоце Делчев - Гърмен – Хаджидимово – „Технологично 

обновление  и внедряване на стандарти в МСП“ е обявена на 30.07.2018г. Крайният срок за 

подаване на проектни предложения изтече на 01.10.2018 г. Съгласно публикувана информация 

за изпълнението и напредъка на оперативните програми в ИСУН 2020, в рамките на първи 

краен срок за кандидатстване са постъпили 15 (петнадесет) проектни предложения, както 

следва: 
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Съгласно Указания на УО на ОПИК 2014-2020 г. за подборът на проектни предложения 

следва да се извърши от Комисия за подбор, която се назначава до три дни след изтичане на 

срока за прием на проектните предложения със Заповед на председателя на Управителния 

съвет на МИГ. Външните експерти - оценители се избират при спазване на разпоредбите на 

чл.13 от ПМС № 162 от 2016 г. В заповедта се включва/т наблюдател/и, в случай, че е/са 

определени от РУО но ОПИК. Заповедта се придружава от Решение на Управителния орган на 



МИГ в потвърждение, че включените в състава на КППП външни експерти-оценители 

притежават необходимата квалификация и професионална компетентност за изпълнение на 

задачите в съответствие с разпоредбата на чл.13 от ПМС №162 от 2016 г. и спецификата на 

процедурата за подбор. Към заповедта се утвърждават и Правила за работа на Комисията за 

подбор. 

Г-жа Герова припомни на присъстващите, че съгласно решение на Управителния съвет 

на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово от 18.05.2018 г. е одобрен Списък на лицата, 

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

включвани в състава на комисии за подбор на проектни предложения в процедурите за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, провеждани от СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – 

Гърмен – Хаджидимово“, включително притежаваната квалификация и професионалната  

компетентност от участниците. Същият е публикуван на интернет страницата на МИГ: 

http://www.mig-gotsedelchev.com/index.php/news-new/158-2018-06-20-09-17-35.   

С решение на УС от 31.07.2018 г. е одобрен Списък на членове на общото събрание, 

които могат да бъдат включвани в състава на КППП/оценителни комисии, както и позициите 

на които те могат да бъдат включвани - председател, секретар или оценител с право на глас. 

Същите са избрани в съответствие с Вътрешни правила за провеждане на подбор на членове от 

общото събрание на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово за участие в комисии за 

подбор на проектни предложения, в които предварително са определени изискванията за 

включване на членове на общото събрание в КППП за всяка от позициите, на които те могат да 

бъдат включвани. 

Във връзка с приключилия прием на проектни предложения по процедура 

№BG16RFOP002-2.023 - МИГ - Гоце Делчев - Гърмен – Хаджидимово – „Технологично 

обновление  и внедряване на стандарти в МСП“, съгласно изискванията на УО на ОПИК  2014-

2020 г., УС следва да потвърди че лицата, които ще бъдат включени в състава на КППП, вкл. 

външни експерти-оценители притежават необходимата квалификация и професионална 

компетентност за изпълнение на задачите. 

Съгласно  минималните изисквания към реда за оценка на проектни предложения към 

СВОМР, лицата включени в състава на оценителната комисия (председател, секретар и 

членове на комисията, както и наблюдателите и помощник – оценителите), трябва да 

притежават необходимата квалификация и професионална компетентност за изпълнение на 

задачите, възложени им със заповедта. В съответствие с разпоредбата на чл.13 от ПМС №162 

от 2016 г.,  външните оценители трябва да притежават диплома за завършено висше 

образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър" или „магистър" и най-

малко 3 години опит в професионална област, свързана с конкретната процедура, или в 

оценяването на проекти по програми или оферти по процедури за обществени поръчки. Лицата 

се избират с оглед на тяхната компетентност, необходима за конкретната процедура. Лицата 

следва да отговарят най-малко на следните изисквания: 1. да не са осъждани за умишлено 

престъпление от общ характер с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани; 2. да не са 

лишени от правото да упражняват професия или дейност, която се отнася до областта на 

професионалната им компетентност; 3. да не са поставени под запрещение. Изборът на лица за 

конкретна процедура следва да е съобразен с принципите на недискриминация и равни 

възможности, с предмета на процедурата и с притежавания от тях опит и квалификация. 

Съгласно  Вътрешни правила  за провеждане на подбор на членове от общото събрание 

на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово за участие в комисии за подбор на проектни 

предложения са определени следните изискванията за включване на членове на общото 

събрание в КППП: 

1. Изисквания относно образование и професионална компетентност: Висше 

образование с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и притежавана 

специалност съгласно Класификатора на областите на висше образование. 

http://www.mig-gotsedelchev.com/index.php/news-new/158-2018-06-20-09-17-35


2. Изисквания относно компетентност за председател на КППП: професионален 

стаж  - най-малко 3 години;  управленски опит - най-малко 1 година. 

3. Изисквания относно компетентност за секретар на КППП:  професионален стаж  

- най малко 2 години; административен опит - най - малко 1 година. 

4. Изисквания относно професионалната компетентност на членовете на общото 

събрание – за оценители с право на глас в КППП - опит в професионална област, включена в 

Списъка на професионалните области, определени в съответствие с процедурите за 

предоставяне на БФП, или в оценяването на проекти по програми или оферти по процедури за 

обществени поръчки. (за мерките финансирани от ПРСР 2014 – 2014 няма изрично изискване 

относно продължителността на опита в дадена професионална област. За мерките 

финансирани от ОПИК и ОПРЧР членовете на общото събрание следва да отговарят на 

изискванията на  разпоредбата на чл.13 от ПМС №162 от 2016 г., а именно трябва да 

притежават диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна 

степен „бакалавър" или „магистър" и най-малко 3 години опит в професионална област, 

свързана с конкретната процедура, или в оценяването на проекти по програми или оферти по 

процедури за обществени поръчки.)   

След преглед на Списъците с одобрените външни експерти оценители и членове на 

общото събрание, които могат да бъдат включени в състава на КППП и обсъждане,   

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

СЕ“ взе следното решение  

 РЕШЕНИЕ № 1 

На основание чл.44, ал.1 от ПМС №161/2016 г., чл.35, ал.1, т.12 от Устава на 

Сдружението и Указания на УО на ОПИК за подбор на проекти, които ще се финансират по 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 в обхвата на 

приоритетна ос 1 "Технологично развитие и иновации" и приоритетна ос 2 "Предприемачество 

и капацитет за растеж на МСП“ в изпълнение на Стратегии за местно развитие при 

многофондово прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие, Управителният 

съвет одобрява състава на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура 

№BG16RFOP002-2.023 - МИГ - Гоце Делчев - Гърмен – Хаджидимово – „Технологично 

обновление  и внедряване на стандарти в МСП“ и потвърждава, че лицата включени в състава 

й притежават необходимата квалификация и професионална компетентност за изпълнение на 

задачите, свързани с участие в Комисията, както и наличието на съответствие с разпоредбата 

на чл.13 от ПМС №162 от 2016 г. за експертите оценители с право на глас/резервни членове. 

(съгласно Списък Приложение №1 към настоящия протокол). 

 

По т. 2 от дневния ред 

Г- жа Герова информира присъстващите, че съгласно Указания на УО на ОПИК 2014-

2020 г. при подбора на проектни предложения следва да се прилагат Правилата за работа на 

Комисия за подбор на проекти по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по УО на ОПИК 2014-2020 съгласно разпоредбите на чл. 37, ал. 1 на Постановление № 

161 от 04.07.2016 г. на Министерския съвет за условията и реда за осъществяване на 

координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни 

групи/местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на подхода Водено от 

общностите местно развитие“. Правилата са задължителни за МИГ и се утвърждават със 

заповедта за създаване на Комисия за подбор. Съгласно Устава на МИГ, Управителния съвет 

отговаря за процеса на подготовка и последващо управление на интегрирана 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. След преглед на Правила за работа на КППП  

и обсъждането им,  

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

взе следното решение  

 РЕШЕНИЕ № 2 

На основание чл.35, ал.1, т.12 и ал.2, т.2 от Устава на Сдружението и Указания за 

подбор на проекти, които ще се финансират по ОПИК 2014–2020 в обхвата на приоритетна ос 1 

"Технологично развитие и иновации" и приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет за 

растеж на МСП“ в изпълнение на Стратегии за местно развитие при многофондово прилагане 

на подхода Водено от общностите местно развитие, Управителният 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 

№BG16RFOP002-2.023 - МИГ - Гоце Делчев - Гърмен – Хаджидимово – „Технологично 

обновление  и внедряване на стандарти в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност” 2014 – 2020 (ОПИК) в изпълнение на подхода Водено от общностите 

местно развитие. 

Управителният  съвет  при  гласували  5 - „ЗА“,  0 - „ПРОТИВ“ и 0 -„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 

взе следното решение  (в гласуването не участва Марина Герова - Председател на УС на СНЦ 

„МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“) 

   

РЕШЕНИЕ № 3 

Възлага на Председателя на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен 

– Хаджидимово“ да утвърди  одобрените Правила за работа на Комисия  за подбор на проекти, 

назначавана от МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ по процедура за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.023 - МИГ - Гоце Делчев - Гърмен – 

Хаджидимово – „Технологично обновление  и внедряване на стандарти в МСП“ по Оперативна 

програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 (ОПИК) в изпълнение на подхода 

Водено от общностите местно развитие“, със заповедта за назначаване на Комисията за подбор 

на проектни предложения. 

По т.3 от дневния ред  

По точка три от дневния ред бяха обсъдени въпроси, свързани с предстоящото 

организиране на информационно събитие на тема „ПРАЗНИК НА МЕСТНАТА 

ИНИЦИАТИВА, което ще се проведе в гр. Гоце Делчев, Градски парк на 17.10.2018 г. 

Събитието е планирано от МИГ и е одобрено в бюджета на МИГ за 2018 г.  Беше обсъдена 

концепцията за провеждане на събитието, както и разпределени задачите на членовете на УС и 

персонала във връзка с предстоящата организация на събитието. 

Приложения:  

Приложение №1 „Списък на одобрен от Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ състав на Комисия за подбор на проектни предложения по 

процедура №BG16RFOP002-2.023 - МИГ - Гоце Делчев - Гърмен – Хаджидимово – 

„Технологично обновление и внедряване на стандарти в МСП“, вкл. притежавана  

квалификация и професионална компетентност за изпълнение на задачите, свързани с участие 

в КППП“. 

Приложение №2 „Правила за работа на Комисия за подбор на проекти, назначавана от МИГ, 

по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 (ОПИК) в изпълнение на подхода Водено от 

общностите местно развитие“ 

 



Присъствали на заседанието на 04.10.2018 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 на 

УС 

 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 „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 

 


