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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, 26.08.2019 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 Гърмен, с ЕИК по БУЛСТАТ 000024752 - Минка Капитанова – 

Кмет на общината; 

2. За Община Хаджидимово, с ЕИК по БУЛСТАТ 000025014 - Людмил Терзиев - Кмет 

на общината; 

За стопанския сектор: 

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

4. За “Рива Логистик“, 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 присъства Тереза Вакареева – изпълнителен директор на МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – Хаджидимово, която бе определена за протоколчик на заседанието. 

 Заседанието е открито от Росица Джамбазова – Заместник - 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. 
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Дневен ред на заседанието: 

 

1. Утвърждаване на Насоки за кандидатстване и приложенията към за тях за втори прием 

по процедура чрез подбор на проектни предложения с два крайни срока за кандидатстване 

BG06RDNP001-19.039 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 2-4.2 „Подкрепа за 

инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански 

продукти”. 

2. Вземане решение за участие на СНЦ “Местна инициативна група – Гоце Делчев – 

Гърмен - Хаджидимово“ в партньорски  проект с наименование „Популяризиране на 

предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград“ 

(„Promotion of Entrepreneurship and Innovation in the Rural Area of Kavala, Drama, Smolyan and 

Blagoevgrad“), акроним   PEIRA,  по втора Покана за набиране на проектни предложения по 

Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A GREECE - BULGARIA 2014-2020, 

Приоритетна ос 2: Устойчив и адаптиран към климата трансграничен регион (Priority Axis 2: A 

Sustainable and Climate adaptable Cross-Border area), Инвестиционен приоритет 3а: Насърчаване на 

предприемачеството, по-специално чрез улесняване на икономическата експлоатация на нови 

идеи и насърчаване създаването на нови фирми, включително чрез бизнес инкубатори  (Promoting 

entrepreneurship, in particular by facilitating the economic exploitation of new ideas and fostering the 

creation of new firms, including through business incubators); 

3. Други. 

 

По т.1 от дневния ред 

По точка 1 от дневния ред зам.–председателя на УС - г-жа Росица Джамбазова уведоми 

присъстващите, че с оценителен доклад, одобрен  от УС на 01.02.2019 г. приключи оценката на 

подадените в рамките на първи краен срок проектни предложения по процедура за подбор № 

BG06RDNP001-19.039 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 2-4.2 „Подкрепа за 

инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански 

продукти”. Процедурата е обявена с два крайни срока за кандидатстване. Първият краен срок е 

изтекъл на 10.12.2018 година, 17:00 часа, а вторият прием следва да се реализира, в случай че има 

остатъчни средства след приключване на първия прием. След приключване на оценка е 

установено, че остатъчния финансов ресурс по процедурата е в размер на 136 910,54 лв.  

Съгласно публикуваните обява и Условия за кандидатстване, вторият прием по процедурата е с 

начало 02.09.2019 г. и втори краен срок - 04.11.2019 г., 17:00 часа. 

Г-жа Джамбазова даде думата на г-жа Вакареева, която информира, че се налагат промени 

в Насоките за кандидатстване във връзка с: 

I. Заповед № 09-647 от 03.07.2019 г. на Ръководителя на УО на ПРСР и указания на УО на 

ПРСР, съгласно които при следващ прием по мерките от стратегия за ВОМР при процедури с 

няколко срока за кандидатстване, МИГ следва да включи изискване към кандидати, които не са 

публични органи,  да представят декларация по образец  от собствениците, представляващия по 

закон или пълномощие или управител на юридическо лице, съдружник в търговско дружество, 

че: 1. Не е свързано лице по смисъла на § 1, от допълнителните разпоредби на Търговския закон 

с представляващ по закон и/или пълномощие, с член на управителния или контролен орган на 

местната инициативна група или с кмета на съответната община на територията на МИГ;  2. Не е 

член на колективния управителен орган или на контролния орган на МИГ и не съм свързано лице 

с член на колективния управителен орган или на контролния орган на МИГ по смисъла на § 1 от 

допълнителните разпоредби на Търговския закон;  3. Не е свързано лице по смисъла  на § 1 от 
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допълнителните разпоредби на Търговския закон с друг член на колективния управителен или 

представляващ по закон и пълномощие член на колективния управителен орган на МИГ и/или на 

контролния орган на МИГ или представляващ по закон и пълномощие член на контролния орган 

на МИГ. 

II. Промени в критериите за недопустимост на кандидатите, свързани с чл. 25, ал. 2 от 

ЗУСЕСИФ и промени в чл.54 от ЗОП (в сила от 01.03.2019 г.) относно наличие на обстоятелства 

за отстраняване от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка. 

III. Поправка на очевидни технически грешки в Условията за кандидатстване и 

приложения към тях. 

Г-жа Вакареева представи промените, които се предлагат в Насоките за кандидатстване по 

процедура № BG06RDNP001-19.039 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 2-4.2 

„Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на 

селскостопански продукти” за втория прием по процедурата: 

1. Във връзка със Заповед № 09-647 от 03.07.2019 г. на Ръководителя на УО на ПРСР и 

указания на УО на ПРСР: 

1.1. Към документите за кандидатстване се създава ново приложение №21  -  декларация за 

свързаност; 

1.2.  В Условията за кандидатстване: 

 Към точка 11 „Допустими кандидати“ се добавят новите изисквания към кандидатите и се 

реферира към приложение №21, което съдържа новата декларация; 

 Декларацията за свързаност по образец Приложение №21 се добавя като изискуем документ  в т. 

24 „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“; 

1.3. Изискванията към кандидатите се включват в критериите за административно съответствие и  

допустимост в Оценителен лист за извършване на оценка на етап ОАСД.  

2. Във връзка с промени в чл.54 от ЗОП (в сила от 01.03.2019 г.) относно обстоятелства за 

отстраняване от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, се извършват промени 

в точка 11.2. „Критерии за недопустимост на кандидатите“ от Условията за кандидатстване, както 

и в Приложение № 4 към Условия за кандидатстване/Документи за попълване (Декларация на 

кандидата  за отсъствие на обстоятелствата по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ).  

3. Поправка на очевидни технически грешки в т. 11.2. Критерии за недопустимост на 

кандидатите, подточка 1.2. и в КЛ „ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНКА НА АДМИНИСТРАТИВНО 

СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ“, Група I, принципни действия към критерий 10. 

Г-жа Джамбазова предложи, УС да вземе решение за потвърждаване на периода на прием 

за втори краен срок за кандидатстване по  процедура № BG06RDNP001-19.039 МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, 

предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти”, разполагаемия бюджет 

на приема от 136 910,54 лв., както и утвърждаване на изменените Насоки за кандидатстване. 

След направеното предложение, членовете на Управителния съвет на МИГ при гласували 

6 - „ЗА“, 0  - „ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ взе следните решения: 

  

 

 

РЕШЕНИЕ № 1 
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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, чл.46, ал.1, ал.6, т.1 и т.4 от Наредба  №22 от  14 декември 2015 г. за прилагане на 

подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“ на мярка 19 „ВОМР“ от 

ПРСР за периода 2014-2020 г., Заповед № 09-647 от 03.07.2019 г. на Ръководителя на УО на ПРСР, 

утвърждава: 

 

I. Изменени Насоки за кандидатстване, които включват:  

1. Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проекти №BG06RDNP001-

19.039 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 2-4.2 „Подкрепа за инвестиции 

в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти”, 

вкл: 

- Разполагаемият бюджет на приема за втори краен срок за кандидатстване  136 910,54 лв. 

- Начало на прием за втори краен срок: 02.09.2019 г.   Втори краен срок: 04.11.2019 

година, 17:00 часа; 

2. Условия за изпълнение по процедура за подбор на проекти №BG06RDNP001-19.039 

МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в 

преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти”; 

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

за изпълнение; 

4. Обява за откриване на процедура за подбор на проекти №BG06RDNP001-19.039 МИГ 

– Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в 

преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти”. 

 

РЕШЕНИЕ №2 

 

В изпълнение на изискванията на чл. 46а, ал. 1 от Наредба 22 от 14 декември 2015 г. за 

прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“ на мярка 

19 „ВОМР“ от ПРСР за периода 2014-2020 г., УС възлага на изпълнителния директор на МИГ да 

предприеме необходимите действия за подготовка и активиране не процедурата № 

BG06RDNP001-19.039 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 2-4.2 „Подкрепа за 

инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански 

продукти” във връзка с прием на проектни предложения по втори краен срок за кандидатстване, 

и да  информира УО на ПРСР 2014 – 2020 г. за извършване на проверка по компетентност и 

активиране на втория прием по процедурата. 

 

По т. 2 от дневния ред 

 

Г-жа  Джамбазова представи предложение за кандидатстване с проект партньорски  проект 

с наименование „Популяризиране на предприемачеството и иновациите в селските райони на 

Кавала, Драма, Смолян и Благоевград“ („Promotion of Entrepreneurship and Innovation in the Rural 

Area of Kavala, Drama, Smolyan and Blagoevgrad“), акроним   PEIRA,  по шеста Покана за набиране 

на проектни предложения по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A 

GREECE - BULGARIA 2014-2020, Приоритетна ос 2: Устойчив и адаптиран към климата 

трансграничен регион (Priority Axis 2: A Sustainable and Climate adaptable Cross-Border area), 

Инвестиционен приоритет 3а: Насърчаване на предприемачеството, по-специално чрез 

улесняване на икономическата експлоатация на нови идеи и насърчаване създаването на нови 
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фирми, включително чрез бизнес инкубатори  (Promoting entrepreneurship, in particular by 

facilitating the economic exploitation of new ideas and fostering the creation of new firms, including 

through business incubators). Представени бяха концепцията за проектното предложение, с която 

ще се кандидатства, партньори, главната цел, подход, основни дейности  и очакваните резултати 

по проекта. 

 

След дискутиране на възможностите за партньорства и направленията, в които 

Сдружението ще бъде най - полезно за общността на трансграничния регион Гърция – България 

и обсъждане на направеното предложение, Управителният съвет взе следните решения: 

 

Гласували както следва:   6 - „ЗА“, 0  - „ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“  

 

РЕШЕНИЕ №3: 

 

На основание чл. 35, ал. 2, т.9 от Устава на Сдружението, Управителният съвет на СНЦ 

„МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ дава съгласие СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – 

Гърмен – Хаджидимово“ да участва като партньор по проект „Популяризиране на 

предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград“ 

(„Promotion of Entrepreneurship and Innovation in the Rural Area of Kavala, Drama, Smolyan and 

Blagoevgrad“), акроним   PEIRA,  по шеста Покана за набиране на проектни предложения по 

Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A GREECE - BULGARIA 2014-2020, 

Приоритетна ос 2: Устойчив и адаптиран към климата трансграничен регион (Priority Axis 2: A 

Sustainable and Climate adaptable Cross-Border area), Инвестиционен приоритет 3а: Насърчаване на 

предприемачеството, по-специално чрез улесняване на икономическата експлоатация на нови 

идеи и насърчаване създаването на нови фирми, включително чрез бизнес инкубатори  (Promoting 

entrepreneurship, in particular by facilitating the economic exploitation of new ideas and fostering the 

creation of new firms, including through business incubators). 

 

Гласували както следва:   6 - „ЗА“, 0  - „ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“  

 

 

РЕШЕНИЕ №:4 

 

Възлага на председателя на УС – Марина Герова да подготви  и подпише необходимите 

документи с кандидатстване с проект „Популяризиране на предприемачеството и иновациите в 

селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград“ („Promotion of Entrepreneurship and 

Innovation in the Rural Area of Kavala, Drama, Smolyan and Blagoevgrad“), акроним   PEIRA,  по 

шеста Покана за набиране на проектни предложения по Програма за трансгранично 

сътрудничество INTERREG V-A GREECE - BULGARIA 2014-2020, Приоритетна ос 2: Устойчив 

и адаптиран към климата трансграничен регион (Priority Axis 2: A Sustainable and Climate adaptable 

Cross-Border area), Инвестиционен приоритет 3а: Насърчаване на предприемачеството, по-

специално чрез улесняване на икономическата експлоатация на нови идеи и насърчаване 

създаването на нови фирми, включително чрез бизнес инкубатори  (Promoting entrepreneurship, in 

particular by facilitating the economic exploitation of new ideas and fostering the creation of new firms, 

including through business incubators). 

 

По т. 3 от дневния ред 
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По точка т.3 няма разглеждани въпроси. 

 

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

Гоце Делчев Гърмен – Хаджидимово“ бе закрито. 

 

 

 

 

 

Протоколчик:   П - Тереза Вакареева   

 

 

 

Заместник-председател на УС: _____                       П - Росица Джамбазова 
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СПИСЪК 
членове на УС на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“, присъствали на 

проведеното заседание на Управителния съвет и подписали, протокол на 26.08.2019 година 

 

№ 

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 
отсъств

а 

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 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 Зам. 
председател 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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