
 
 

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 

 
 

 
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, 03.06.2019 г. от 10.00 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: 

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; 

            За стопанския сектор: 

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

За нестопански сектор: 

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

предприемачеството”, с ЕИК 101159444 - Росица Джамбазова; 

5. 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 Крум Стамболиев. 

 Заседанието е открито от Марина Герова – Председател на Управителния съвет, която 

констатира наличие на кворум – от седем редовно поканени, присъстват пет от членовете на 

Управителния съвет. Представен беше дневния ред. Не постъпиха предложения за неговата 

промяна. 

Дневен ред на заседанието: 

 

1. Представяне на оценителен процес и оценителен доклад по Процедура № 

BG06RDNP001-19.254 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 6-7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“, обявена във връзка с прилагане на 

Стратегията за ВОМР на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово. 

 

2.  Други. 
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По т.1 от дневния ред 

По точка 1 от дневния ред докладва Ибраим Пачеджиев –  експерт по прилагане на 

СВОМР на МИГ и Председател на КППП по процедура № BG06RDNP001-19.254 МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 6-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

Г-н Пачеджиев информира, че на 03.06.2019 г. приключи работата по оценка на проектни 

предложения от КППП, назначена в съответствие с решение на УС от 08.05.2019 г. и Заповед 

№12 от 09.05.2019 г. Представена беше информация, свързана с оценителния процес и 

оценителния доклад: членове на КППП и правила за работа; кандидатите и постъпилите 

проектни предложения; оценката на етап административно съответствие и допустимост 

(ОАСД); поведената комуникация с кандидата на етап ОАСД; техническа и финансова оценка; 

класирането и одобрената БФП за проекта; изготвения оценителен доклад. 

 

РЕШЕНИЕ № 1 

 
Управителният съвет одобрява Оценителен доклад на Комисия за подбор на проектни 

предложения, назначена със заповед № 12 от 09.05.2019 г., по процедура за подбор на проектни 

предложения № BG06RDNP001-19.254 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 6-

7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ чрез подхода ВОМР, финансиран от Програма за развитие на селските 

райони (ПРСР) 2014-2020 г., в т.ч. извършеното класиране и безвъзмездната финансова помощ 

за одобрения проект, както следва: 

 

1.1. Предложени 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 

проектното 

предложение 

от ИСУН 

2020 

Наименовани

е на 

кандидата 

Наименование 

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. 
BG06RDNP00

1-19.254-0001 

Община 

Хаджидимово 

„Рехабилитаци

я и 

реконструкция 

на улици, 

тротоари и 

съоръженията 

и 

принадлежност

ите към тях в 

гр. 

Хаджидимово, 

община 

Хаджидимово“ 

- 

улица 

"Илинденци" 

313 702,70 313 702,70 0,00 25 
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1.2. Резервни проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, които 

успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране: 

Неприложимо. 

 

1.3. Предложени за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето 

им: 

Неприложимо. 

 

1.4. Оттеглени по време на оценката проектни предложения 

Неприложимо 

 

 

2. Заключение:  

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

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

финансиране проектни предложения: 313 702,70 лева.  

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

 Остатък от финансовия ресурс по процедурата: 82 445,60  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 03.06.2019 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 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 Заместник – 
председател на 
УС 

П 

5 СНЦ „Граждански 

инициативи за  развитие“, 

с ЕИК по 

БУЛСТАТ 176985548 

Найле Бюлюкова Член на УС П 
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