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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, 28.02.2020 г. от 11:00 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 – Феим Иса; 

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

За стопанския сектор: 

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

5. За “Рива Логистик“, с ЕИК 204600642 - Айя Витанова; 

За нестопански сектор: 

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

предприемачеството”, с ЕИК 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 Ибраим Пачеджиев. 

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

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

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

промяна. 

Дневен ред на заседанието: 

 

1. Разглеждане на коментари от проведено обществено обсъждане на пакет от документи 

за провеждане на процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.297 МИГ 
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– Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“ от Стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на МИГ - Гоце Делчев – Гърмен 

– Хаджидимово. 

2. Утвърждаване на пакет от документи за провеждане на процедура за подбор на 

проектни предложения № BG06RDNP001-19.297 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, 

Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР, 

изпълнявана на територията на МИГ - Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово. 

3. Други. 

 

По т.1 от дневния ред 

 

Г-жа Герова информира присъстващите, че е изготвен пакет от документи за провеждане 

на процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.297 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово, Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.  

Предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата е в изпълнение на 

СВОМР на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Приоритет 1 „Устойчиво развитие на 

местната икономика“, насочен към развитието на местната икономика. Подаваните проектни 

предложения по процедурата следва да подпомагат постигането на специфична цел 1.2. 

„Диверсификация на местната икономика чрез развитието на неземеделски дейности в сферата 

на туризма и услугите и стимулиране на иновативните идеи и технологичното обновление на 

малкия и среден бизнес на територията на МИГ“ от СВОМР. 

Основната цел на процедурата е насочена към развитието на конкурентоспособността на 

територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово чрез: 

 разнообразяване на икономиката и създаване на нови работни места за населението в 

сектори извън земеделието; 

 оползотворяване на високия туристически потенциал на района и утвърждаване на 

туристически продукти, базирани на местни ресурси; 

 осигуряване на достъп на населението до слабо развити услуги на територията на МИГ, 

вкл. в отдалечените населени места. 

Г-жа Вакареева представи окончателния вариант на документацията към процедура № 

BG06RDNP001-19.297 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 3-6.4 „Инвестиции 

в подкрепа на неземеделски дейности“ – Насоките за кандидатстване с проектни предложения, 

които включват:  

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

19.297 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности”; 

2. Условия за изпълнение по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.297 

МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности”; 

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 BG06RDNP001-19.297 МИГ – 

Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности”. 
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Проектът на документи е съгласуван с Министерство на финансите за съответствие с 

приложимите правила за минимални помощи по реда на чл.26, ал.3 на Закона за управление на 

средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), в съответствие с 

Указания на УО на ПРСР 2014 -2020 г. за приложимия режим  държавни помощи по мерки, 

финансирани от Програмата за развитие на селските райони  2014 - 2020 г. в стратегиите за 

Водено от общностите местно развитие и условия, произтичащи от него.  

Проектът на Насоки за кандидатстване беше публикуван за обществено обсъждане в 

ИСУН 2020 и на страницата на МИГ - Гоце Делчев –Гърмен – Хаджидимово, с цел за осигуряване 

на възможност на заинтересованите лица за писмени възражения и предложения в разумен срок, 

който не може да бъде по-кратък от една седмица. На основание чл.8, ал.1 от  Правила за 

провеждане на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и ред за оценка на 

проектни предложения по мерки от СВОМР, финансирани от ПРСР 2014 – 2020 и ЕЗФРСР на 

територията на МИГ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ -  ГЪРМЕН -  ХАДЖИДИМОВО, за неуредените въпроси, 

свързани с общественото обсъждане са прилага глава пета, раздел II от Административно 

процесуалния кодекс. В  рамките на определения срок от 20.02.2020 г. до 27.02.2020 г. вкл., няма 

постъпили коментари, въпроси и предложения по публикувания проект на насоки за 

кандидатстване. 

 

По т.2 от дневния ред 

 

Г-жа Герова предложи да се пристъпи към утвърждаване на представените по т.1 Насоки 

за кандидатстване, които включват:  

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

19.297 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности”; 

2. Условия за изпълнение по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.297 

МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности”; 

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 № BG06RDNP001-19.297 МИГ 

– Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности”. 

 

След  направено  обсъждане  Управителният  съвет  при  гласували   7  -   „ЗА“,  0 - 

„ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ взе следните решения  

 

 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, чл.46, 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., чл.9-13 от Правила за провеждане на процедури за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ и ред за оценка на проектни предложения по мерки от СВОМР, 

финансирани от ПРСР 2014 – 2020 и ЕЗФРСР на територията на МИГ – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – 

ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО, 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 Насоки за кандидатстване, които включват:  
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1. Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-

19.297 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности”; 

2. Условия за изпълнение по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.297 

МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности”; 

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 № BG06RDNP001-19.297 МИГ 

– Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности”. 

Процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.297 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово, Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”  е с един краен 

срок  за кандидатстване.  

 

При  гласували   7  -   „ЗА“,  0 - „ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ взе 

 

 РЕШЕНИЕ №2 

 

В изпълнение на изискванията на чл. 46а, ал. 1 от Наредба 22/14.12.2015 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. се възлага на изпълнителния директор на МИГ да организира 

подготовка в ИСУН 2020 на процедурата за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-

19.297 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности” и да  информира УО на ПРСР 2014 – 2020 г. и ЦКЗ/ОИЦ – Благоевград 

за извършване на проверка по компетентност и активиране на процедурата. 

 

По т.3 от дневния ред 

 

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                                                   Ибраим Пачеджиев  

 

 

Председател на УС: _____        П                                                   Марина Герова 
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Присъствали на заседанието на 28.02.2020 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 

ЕИК по БУЛСТАТ 
000024745 

Марина Герова Член на УС П 

2 Община Гърмен, 
ЕИК по БУЛСТАТ 

000024752 

Феим Иса 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 Член 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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