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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, 20.09.2019 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: 

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; 

За стопанския сектор: 

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

5. За „РИВА-ЛОГИСТИК“ ООД, с ЕИК 204600642 – Айя Витанова; 

За нестопански сектор: 

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

предприемачеството”, с ЕИК по БУЛСТАТ 101159444 - Росица Джамбазова; 

7. 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 всички членовете на 

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

промяна. 

Дневен ред на заседанието: 

1. Утвърждаване на пакет от документи за провеждане на процедура чрез подбор № 

BG16RFOP002-2.061 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово – Мярка 5 
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„Технологично обновление и внедряване на стандарти в МСП.  

2. Одобряване на проект на планирани дейности и разходи за 2020 година, които ще бъдат 

заявени за одобрение от МЗХГ, съгласно чл. 12, ал. 2, от Наредба № 1/22.01.2016 г. на МЗХГ. 

3. Разни.  

 

             По т. 1 от дневния ред 

Г-жа Герова даде думата на Тереза Вакареева – изпълнителен директор на МИГ за 

представяне на писмо на УО на ОПИК 2014 – 2020 г. с изх. №26-М-360/04.09.2019 г. относно 

намерението на МИГ за повторно обявяване на процедура по мярка 5 „Технологично 

обновление и внедряване на стандарти в МСП“ от СВОМР до края на 2019 г., с остатъчния 

финансов ресурс от предходната процедура и действията, които следва се предприемат от МИГ.  

Г-жа Вакареева информира, че е във връзка обявяване на втори прием по мярка 5 

„Технологично обновление и внедряване на стандарти в МСП“ е подготвен пакет от документи, 

в съответствие със заложените параметри в стратегията и актуализираните Указания за подбор 

на проекти на УО на ОПИК 2014 - 2020.  В изпълнение на делегираните правомощия по чл.6, т.4 

от Споразумение №РД 50-197/29.11.2016 г. и разпоредбите на чл.26, ал.4 от ЗУСЕСИФ, пакетът 

с  документи по процедурата е публикуван на 10.09.2019 г. на интернет страницата на МИГ – 

Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово и в ИСУН 2020 за обществено обсъждане, с което е 

предоставена възможност на заинтересованите страни за писмени възражения и предложения. В 

рамките на определения срок от една седмица (до 17.09.2019 г.) няма постъпили коментари, 

въпроси и предложения по публикуваната документация. 

Представен беше финалния вариант на пакета от документи, който включва: 

1. Обява за откриване на процедура за подбор на проекти № BG16RFOP002-2.061 МИГ 

– Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово – Мярка 5 „Технологично обновление и 

внедряване на стандарти в МСП“; 

2. Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения с 

един краен срок за кандидатстване № BG16RFOP002-2.061 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово – Мярка 5 „Технологично обновление и внедряване на стандарти в МСП“; 

3. Приложения и образци на документи към Условията за кандидатстване по процедура 

№ BG16RFOP002-2.061 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово – Мярка 5 

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

попълване и приложения за информация; 

4. Условия за изпълнение по процедура BG16RFOP002-2.061 МИГ – Гоце Делчев – 

Гърмен – Хаджидимово – Мярка 5 „Технологично обновление и внедряване на стандарти 

в МСП“ и приложения към тях. 

След  направено  обсъждане, при  гласували 7 - „ЗА“,  0 - „ПРОТИВ“ и 0 - 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ се взе:  

РЕШЕНИЕ № 1 

 

На основание чл.42, ал.3 от ПМС 161/2016 г., чл. 35, ал. 1, т.13.2.- т.13.4 от Устава на 

Сдружението, и в изпълнение на задълженията на МИГ по чл.11, т.9 от Споразумение за 

изпълнение на СВОМР №РД 50-197/29.11.2016 г., Управителният съвет на МИГ – Гоце Делчев 

– Гърмен – Хаджидимово утвърждава пакет от документи за провеждане на процедура чрез 

подбор № BG16RFOP002-2.061 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово – Мярка 5 
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„Технологично обновление и внедряване на стандарти в МСП“, който включва:  

1.  Обява за откриване на процедура за подбор на проекти № BG16RFOP002-2.061 МИГ 

– Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово – Мярка 5 „Технологично обновление и 

внедряване на стандарти в МСП“; 

2.  Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения с 

един краен срок за кандидатстване № BG16RFOP002-2.061 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово – Мярка 5 „Технологично обновление и внедряване на стандарти в МСП“; 

3. Приложения и образци на документи към Условията за кандидатстване по процедура 

№ BG16RFOP002-2.061 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово – Мярка 5 

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

попълване и приложения за информация; 

4. Условия за изпълнение по процедура № BG16RFOP002-2.061 МИГ – Гоце Делчев – 

Гърмен – Хаджидимово – Мярка 5 „Технологично обновление и внедряване на стандарти 

в МСП“ и приложения към тях. 

РЕШЕНИЕ № 2 

 

Възлага на изпълнителния директор на МИГ да организира подготовка в ИСУН 2020 на 

процедура за подбор № BG16RFOP002-2.061 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово – 

Мярка 5 „Технологично обновление и внедряване на стандарти в МСП“, информира УО на 

ОП РЧР 2014 -2020  и ЦКЗ за извършване на проверката за активиране. 

 

По т. 2 от дневния ред  

 

Г-жа  Герова информира присъстващите, че в изпълнение на чл.12, ал.1 от Наредба № 1 

от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия 

за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие", МИГ следва да представи в МЗХГ планирани дейности и разходи/бюджета на МИГ за 

2020 година. Срокът за представяне на информацията е 30.09.2019 г.  

Думата беше дадена на изпълнителния директор на МИГ – г- жа Вакареева, която 

представи проект на бюджета по подмярка 19.4 за 2020 г.  

Г-жа Герова покани присъстващите за мнения и коментари.  

След приключване на обсъжданията се пристъпи към гласуване:  

При гласували както следва:   7  - „ЗА“,  0  -  „ПРОТИВ“  и  0 -  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ се взе  

 

РЕШЕНИЕ № 3 

 

На основание чл.35, ал.1, т.13, подточка 13.6 от Устава на Сдружението, Управителният 

съвет одобрява проект на бюджет на МИГ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране 

на стратегия за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие" за 2020 г.  

 

При гласували както следва:   7  - „ЗА“,  0  -  „ПРОТИВ“  и  0 -  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ се взе  

 

 

РЕШЕНИЕ № 4 
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Управителния съвет възлага на изпълнителния директор на МИГ одобреният проект на 

бюджет  за 2020 г. да бъде внесен в срок в МЗХГ  за одобрение от УО на ПРСР 2014 – 2020 г. 

По т.3 от дневния ред 

Г-жа Вакареева информира присъстващите, че на 21.08.2019 г. е получено авансово 

плащане за 2019 г.  и второ междинно плащане за 2018 г по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие". Получаването на плащанията стана възможно сред взетото 

решение на УС на МИГ, изразходваният през 2018 г. финансов ресурс за работа на оценителната 

комисия по процедура BG06RDNP001-19.021 - МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, 

мярка 6-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“ да остане за сметка на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово. МИГ подаде  до ДФЗ коригираща заявка за плащане за периода 01.10.2018 г. – 

31.12.2018 г., в която е изключен разхода за оценка на проектни предложения по процедура 

BG06RDNP001-19.021 - МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, мярка 6-7.2 „Инвестиции 

в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура, в размер на 759,86 лв. 

Предвид факта, че към настоящият момент са извършвани единствено текущи разходи, 

свързани с управление на дейността на МИГ (разходи за възнаграждения, осигурителни вноски 

и данъци, командировъчни разходи, режийни разходи, разходи за застраховки), както и 

плащания към оценители за оценка на проектни предложения, г-жа Вакареева предложи да се 

пристъпи към сключване на договори, съгласно одобрения бюджет на МИГ за 2019 г.  

След обсъждане се пристъпи към гласуване.  

 При гласували 6  - „ЗА“,  0  -  „ПРОТИВ“  и  0 -  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ се взе /в 

гласуването не участва г-жа Марина Герова/ 

 

РЕШЕНИЕ № 5 

 

Управителния съвет възлага на председателя на УС и изпълнителния директор да се 

пристъпи към сключване на договори, съгласно одобрения бюджет на МИГ за 2019 г. и в  

съответствие с текущите потребности на МИГ,  при преценка на необходимостта от 

извършване планираните за 2019 г. дейности в пълен обем, предвид  закъснението при 

получаване на авансовото плащане за 2019 г., вероятността за забавяне на плащанията  за 2019 

г. и авансовото плащане за 2020 г. тъй като са заявени средства за извършени разходи за 

оценка на проектни предложения по проведени от МИГ процедури за предоставяне за 

безвъзмездна финансова помощ, финансирани от ПРСР 2014 -2020 и ЕЗФРС. 

 

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 20.09.2019 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 Хаджидимово, с 
ЕИК по БУЛСТАТ 

000025014  

Людмил Терзиев  Член на УС П 

3 Община Гърмен, с ЕИК по 
БУЛСТАТ 000024752 

Минка Капитанова  Член на УС П 

4 ЕТ „Сузана Сариева“, 
ЕИК 200643070 

Сузана Сариева Член на УС П 

5 „Рива логистик“ ООД, 

 ЕИК 204600642 
Айя Витанова Член на УС П 

6 СНЦ „Сдружение с 

нестопанска цел „Бизнес 

инкубатор –  Гоце Делчев, 

център за подпомагане на 

предприемачеството”, с 

ЕИК 101159444 

Росица Джамбазова Заместник – 
председател на 
УС 

П 

7 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/

