
 
 

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 

 

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, 12.06.2017 г., в 10.00 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 – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово или МИГ), 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 на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев –

Гърмен - Хаджидимово“: 

I. За Публичен сектор: 

 

1. За Община Гоце Делчев, с ЕИК по БУЛСТАТ 000024745, с адрес гр. Гоце 

Делчев, ул. „Царица Йоанна” № 2 – Марина Дилиянова Герова, съгласно Решение № 271 от 

23.02.2017 г. на Общински съвет – гр. Гоце Делчев; 

2. За Община Гърмен, ЕИК по БУЛСТАТ 000024752, с. Гърмен, ул. „Първа“ № 35, 

община Гърмен, област Благоевград,  - Минка Сабриева Капитанова – Кмет на Общината, 

определена с решение № 91/25.03.2016 г. на Общински съвет - Гърмен;  

3. За Община Хаджидимово, ЕИК по БУЛСТАТ 000025014, с адрес гр. 

Хаджидимово, ул. „Димо Хаджидимов“ № 46, община Хаджидимово -  Рамиз Рамизов 

Метушев, съгласно Решение № 92 от 25.03.2016 г. на Общински съвет – гр. Хаджидимово; 

 

II. За стопанския сектор: 

 

4. За „Копривлен - Мрамор” ЕООД, с ЕИК 811141501, със седалище и адрес на 

управление с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград, Иван Сотиров 

Кацилов - управител; 

5. За ЕТ „Сузана Сариева“, ЕИК 200643070, със седалище и адрес на управление с. 

Дебрен,  ул. „Първа“ № 7, община Гърмен, област Благоевград -  Сузана Мирославова 

Сариева – собственик и представляващ; 

6.  За „Нетис“ ЕООД с ЕИК 204083102, със седалище и адрес на управление гр. 

Гоце Делчев, ул. “Стефан Стамболов“ № 4, вх. А, община Гоце Делчев, област Благоевград, 

Бойка Иванова Темелкова – управител; 

 

III. За нестопански сектор: 

 

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

предприемачеството”, с ЕИК по БУЛСТАТ 101159444, със седалище и адрес на 

управление: гр. Гоце Делчев, ул. Скопие № 4, община Гоце Делчев, област Благоевград,  - 

Росица Кирилова Джамбазова, съгласно протокол от 01.04.2016 г.; 
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8. За СНЦ „Граждански инициативи за развитие“, с ЕИК по БУЛСТАТ 

176985548, със седалище с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград, Найле 

Шеинова  Бюлюкова - съгласно протокол от 29.12.2016  г.; 

9. За СНЦ „НЕВРОКОП“, с ЕИК по БУЛСТАТ 101153637, със седалище и адрес на 

управление с. Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, Рахим Хасанов 

Арнаудов, съгласно протокол от 02.04.2016 г.; 

 

На заседанието присъстват и служителите на МИГ, наети за изпълнение на СВОМР 

– Тереза Вакареева, Ибраим Пачеджиев, Крум Стамболиев и Илиана Чолакова.  

 

За протоколчик на заседанието беше определен Ибраим Пачеджиев – Експерт по 

прилагане на СВОМР.  

 

До членовете на УС е изпратена покана, съгласно която обявения дневен ред на 

заседанието, е както следва: 

1. Информация за извършените до момента дейности по изпълнение на Стратегията 

за Водено от общностите местно развитие.  

Докладчик: Тереза Вакареева – Изпълнителен директор; 

2.  Обсъждане на възможностите за осигуряване на финансов ресурс за  изпълнение 

на дейности до получаване на авансово плащане.  

 Докладчик: Тереза Вакареева – Изпълнителен директор; 

3. Обсъждане и приемане на промени в ИГРП за 2017 г.  

 Докладчик: Тереза Вакареева – Изпълнителен директор; 

4. Вземане на решение за възлагане на дейности по подготовка на Насоки за 

кандидатстване за 6 броя мерки от СВОМР.  

 Докладчик: Тереза Вакареева – Изпълнителен директор; 

5. Вземане на решение за сключване на договор за предоставяне за юридическа 

помощ  

Докладчик: Тереза Вакареева – Изпълнителен директор; 

6.  Други 

На заседанието присъстват 9 от общо 9 членове на УС, поканите за свиканото 

заседание са своевременно изпратени и получени от членовете на УС, налице е 

необходимия кворум, заседанието може да се проведе и да взема решения. Не  постъпиха  

възражения по свикването и провеждането на заседанието, както и във връзка предложения 

дневен ред.   

Заседанието е открито от г-жа Марина Герова – Председател на Управителния съвет. 

По т.1 от дневния ред  

Думата по първа точка от дневния ред бе дадена на Тереза Вакареева – 

Изпълнителен директор на МИГ. 

Г-жа Вакареева представи доклад за изпълнение на дейности към 31.05.2017 г., вкл. 

направените промени в състава на колективния върховен орган и колективния управителен 

орган, промените по Устава и адреса на офиса на МИГ, Индикативната годишна работна 

програма за 2017 г. и съгласуването и с Управляващите органи на програмите, 

финансиращи СВОМР, подготовката на процедура за подбор на проекти към СВОМР на 

МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово и представянето и за съгласуване пред УО на 

ПРСР 2014 – 2020 г., както и с входираните в ДФ “Земеделие“   



 
 

заявки за плащане. Г-жа Вакареева информира УС и за участието на персонала на МИГ в 

обучения, семинари и информационни срещи. 

 

По т.2 от дневния ред  

 

Думата по втора точка от дневния ред отново бе дадена на Тереза Вакареева – 

Изпълнителен директор на МИГ. 

Г-жа Вакареева запозна присъстващите с възникналите затруднения във връзка с 

финансовото обезпечаване на дейността на МИГ и невъзможността за отваряне на прием по 

мерките от Стратегията. Г-жа Вакареева отбеляза, че проблемът не е наличен само при 

МИГ- Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, а се отнася за всичките одобрени 40 МИГ. 

Причините за това са няколко:     

- наличие на разминавания, двойни тълкувания и различни срокове в основни 

нормативни актове.  

- все още не е осигурена възможност за подаване на проектите по СВОМР в ИСУН 

2020. Съгласно ПМС 161/2016 г. подаването, оценяването, отчитането, верифицирането и 

мониторингът на проектите към СВОМР следва да се извършват в ИСУН, вкл. за мерките 

финансирани от ПРСР 2014 -2020 г.; 

-  не е изяснен процеса на съгласуване  на съответствието с приложимите режими на 

държавни помощи по мерките в СВОМР – очаква се УО на програмите да дадат указания за  

реда на съгласуване с приложимия режим на държавни помощи, начина на администриране 

на предоставянето на държавна/минимална помощ и по какъв начин този ангажимент ще се 

разпределя между МИГ и УО на програмите; 

- ДФЗ за всяка подадена заявка за плащане проверява съответствието на МИГ, 

нейния УС и персонала на МИГ по регламент 966/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

И НА СЪВЕТА от 25 октомври 2012 относно финансовите правила, приложими за общия 

бюджет на Съюза, което води до удължаване на времето за проверка на документи и 

декларирани обстоятелства и искане на допълнителни документи за удостоверяване на 

съответствието;   

-   Все още ДФЗ не е акредитиран да извършва плащания по  подмярка 19.4 „Текущи 

разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“, 

независимо, че 40 МИГ имат подадени от 2 до 3 заявки за плащане; 

- Особен проблем за МИГ Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово е наличното 

задължение на Община Гърмен към ДФЗ, което е една от причините МИГ да не може да 

получи средства по нито една от подадените заявки за плащане.  

 

Г-жа Вакареева отбеляза, че липсата на финансов ресурс, забавянето на плащанията 

от ДФЗ по подадени заявки, както и липсата на прогноза относно това кога те могат да 

бъдат получени, както и очертаващото се задлъжняване на МИГ със задължение към НАП, 

налага да се предприемат действия и да се търси начин за осигуряване на допълнителен 

финансов ресурс поне за частично изпълнение на дейностите и предложи МИГ да се обърне 

към Кметовете и общинските съвети на трите общини от територията на МИГ с искане за 

осигуряване на краткосрочен безлихвен  кредит за оборотни средства в размер на 15 000,00 

лв. от всяка община, със срок за погасяване до 20.12.2017 г. Полученият кредит ще се  

ползва от МИГ за оборотни средства за погасяване на задължения по издръжка на офиса, 

заплати и възнаграждения, както и стартиране на дейностите по подготовка на документи и 

обявяване на процедури за предоставяне безвъзмездна финансова помощ по мерките в 

първоначално включената ИГРП 2017 г. Също така г-жа Вакареева предложи да бъде взето 

решение за актуализирана ИГРП за 2017 г., което е обект на внимание на следваща точка от 

дневния ред, предвид очертаващото се закъснение. 

 

След обсъждане на представените обстоятелствата, Управителния съвет   

Гласува както следва:   9  - „ЗА“,  0  -  „ПРОТИВ“  и  0 -  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 



 
 

И взе следното 

РЕШЕНИЕ № 1: 

Управителния съвет на МИГ възлага на Председателят на управителния съвет и на 

изпълнителния директор да подготвят да внесат в общинските съвети на трите общини 

искания за осигуряване на краткосрочен безлихвен кредит за оборотни средства в размер на  

15 000,00 лв. от всяка община, със срок за погасяване до 20.12.2017 г. 

 

По т.3 от дневния ред  

По трета точка от дневния ред докладва отново г-жа Вакареева, която предложи да 

бъде актуализирана Индикативната годишна работна програма за 2017 г., предвид 

обстоятелствата посочени в т. 2 от дневния ред, а именно: 

- наличие на разминавания, двойни тълкувания и различни срокове в основни 

нормативни актове;  

- не е осигурена възможност за подаване на проектите по СВОМР в ИСУН 2020. 

Съгласно ПМС 161/2016 г. подаването, оценяването, отчитането, верифицирането и 

мониторингът на проектите към СВОМР следва да се извършват в ИСУН, вкл. за мерките 

финансирани от ПРСР 2014 -2020 г.; 

-  не е изяснен процес на съгласуване  на съответствието с приложимите режими на 

държавни помощи по мерките в СВОМР – очаква се УО на програмите да дадат указания за  

реда на съгласуване с приложимия режим на държавни помощи, начина на администриране 

на предоставянето на държавна/минимална помощ и по какъв начин този ангажимент ще се 

разпределя между МИГ и УО на програмите. 

 

След обсъждане на обстоятелствата, Управителния съвет   

Гласува както следва:   9  - „ЗА“,  0  -  „ПРОТИВ“  и  0 -  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“  

И взе следното 

РЕШЕНИЕ № 2: 

Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ приема 

предложената актуализирана Индикативната годишна работна програма за 2017 г. Същата 

да бъде внесена за съгласуване от УО на оперативните програми и за сведение  до УО на 

ПРСР 2014 -2020 г. 

 

По т.4 от дневния ред  

Докладва г-жа Тереза Вакареева, която предложи на членовете на УС да бъде 

възложено на външен изпълнител подготовката на Насоки за кандидатстване за  6 броя 

мерки от СВОМР. 

След обсъждане на обстоятелствата, Управителния съвет   

Гласува както следва:   9  - „ЗА“,  0  -  „ПРОТИВ“  и  0 -  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“  

И взе следното 

РЕШЕНИЕ № 3: 

          На основание на чл.35, ал.1, т.12  от Устава и чл. 19, ал.1, т.2  от Вътрешния 

правилник за дейността, Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово“ възлага на председателя на Управителния съвет да се предприемат действия 

по възлагане на външен изпълнител подготовката на Насоки за кандидатстване за 6 броя 

мерки от СВОМР и сключен договор с външен изпълнител на дейността. 

 

 

 



 
 

По т.5 от дневния ред  

Докладва г-жа Вакареева, която запозна присъстващите с необходимостта за 

осигуряване на юридическа помощ и консултации във връзка със прилагане на ЗОП и 

сключване на договори за изпълнение на дейности по подмярка 19.4, в рамките на 

средствата непреки разходи по чл.9, ал.2, т. 3 от Наредба №1/2016 г. 

След обсъждане на обстоятелствата, Управителния съвет   

Гласува както следва:   9  - „ЗА“,  0  -  „ПРОТИВ“  и  0 -  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“  

И взе следното 

РЕШЕНИЕ № 4 

На основание на чл.35, ал.1, т.12  от Устава и чл. 19, ал.1, т.2  от Вътрешния 

правилник за дейността, Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово“ възлага на Председателя на Управителния съвет да сключи договор с 

изпълнител на дейност за предоставяне на юридически услуги по прилагане Закона за 

обществените поръчки при осъществяване на дейността на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово. 

По т.6 от дневния ред  

Г-жа Вакареева запозна присъстващите с постъпило писмо на електронната поща на 

МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово от ДФЗ във връзка с дадени възможности на  

МИГ за получаване на еднократно авансово плащане или авансово плаща на годишна база 

за 2017 г. МИГ има възможност да получи еднократно авансово плащане срещу банкова 

гаранция за целия период на изпълнение на СВОМР или да се подаде коригираща заявка за 

авансово плащане на годишна база, обезпечена със запис на заповед от публично-правна 

организация, каквито са общините.  

След обсъждане на обстоятелствата, Управителния съвет   

Гласува както следва:   9  - „ЗА“,  0  -  „ПРОТИВ“  и  0 -  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“  

И взе следното 

РЕШЕНИЕ № 5: 

Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ 

възложи на Изпълнителния директор да проучи възможностите за получаване на банкова 

гаранция или за евентуално кредитиране на МИГ, както и да отговори на ДФЗ, че ще 

проучи възможностите за получаване на банкова гаранция. 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на УС на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев  

Гърмен – Хаджидимово“  бе  закрито. 

Приложение: Актуализирана ИГРП за 2017 г. 

 

 

 

Протоколчик: ____________________П______________________ -  Ибраим Пачеджиев 

 

 

 

 

 



 
 

 

Присъствали на заседанието на 12.06.2017 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 Дилиянова 

Герова 

Председател на  

УС 

П 

2 Община Гърмен,  

ЕИК по БУЛСТАТ 

000024752 

Минка Сабриева 

Капитанова 

Член на УС П 

3 Община Хаджидимово,  

ЕИК по БУЛСТАТ 

000025014 

Рамиз Рамизов Метушев Член на УС П 

 

4 „Нетис“ ЕООД, с ЕИК 

204083102 

Бойка Иванова 

Темелкова 

Член на УС П 

5  „Копривлен - Мрамор” 

ЕООД, с ЕИК 811141501  

Иван Сотиров Кацилов  Член на УС П 

 

6 ЕТ „Сузана Сариева“, 

ЕИК 200643070  

Сузана Мирославова 

Сариева 

Член на УС П 

7 СНЦ „Сдружение с 

нестопанска цел „Бизнес 

инкубатор – Гоце 

Делчев, център за 

подпомагане на 

предприемачеството”, с 

ЕИК по БУЛСТАТ 

101159444 

Росица Кирилова 

Джамбазова  

Член на УС П 

8 СНЦ „Граждански 

инициативи за 

развитие“, с ЕИК по 

БУЛСТАТ 176985548 

Найле Шеинова 

Бюлюкова 

Член на УС П 

9 СНЦ „НЕВРОКОП“, с 

ЕИК по БУЛСТАТ 

101153637 

Рахим Хасанов Арнаудов Член на УС П 

10 Тереза Вакареева  Изпълнителен 

директор 
П 

 

 

* Заличени данни на основание ЗЗЛД 


