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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, 09.10.2019 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; 

За стопанския сектор: 

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

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

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 Тереза Вакареева – изпълнителен директор и Ибраим 

Пачеджиев – експерт по прилагане на СВОМР на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово. 

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, присъства пет от членовете на 

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

промяна. 

Дневен ред на заседанието: 

1.  Обсъждане на промени  в Насоките за кандидатстване с проектни предложения за втори 

прием по процедура № BG06RDNP001-19.025 - МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, 

Мярка 1-4.1 "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства", обявена с два крайни срока за 

кандидатстване. 
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2. Други. 

По т.1 от дневния ред 

По точка 1 от дневния ред Председателят на УС - г-жа Марина Герова уведоми 

присъстващите, че с оценителен доклад, одобрен  от УС на 16.05.2019 г. МИГ приключи оценката 

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

BG06RDNP001-19.025 - МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка 1-4.1 "Подкрепа за 

инвестиции в земеделски стопанства". Процедурата е обявена с два крайни срока за 

кандидатстване. Първият краен срок изтече на 25.03.2019 година, в 17:00 часа, а вторият прием 

следва да се реализира, в случай че има остатъчни средства след приключване на първия прием. 

Съгласно оценителния доклад от работата на КППП, остатъчният финансов ресурс по 

процедурата е в размер на 48 521,43 лв. Съгласно публикуваните обява и Условия за 

кандидатстване, вторият прием по процедурата е с начало 28.10.2019 г. и втори краен срок - 

16.12.2019 г., 17:00 часа. 

Обявяването на втори прием може да бъде извършено само при наличие на финансов 

ресурс след приключване на процеса на оценка от първия прием. Към момента оценителния 

процес по първия прием още не е приключен от страна ДФ „Земеделие“, тъй като не е извършена 

проверка за законосъобразността на проведената процедура по първия прием. Съгласно получена 

информация по телефон процедурата все още не е разпределена за проверка, налице е и 

възражение от отхвърлен кандидат. Възможността за промяна в обявата и в процедурата за подбор 

на проекти по отношение на срока е допустима по реда на Наредба №22/2015 г., съгласно чл. 46-

а, ал.6, т. 3. За  удължаване на срока за подаване на проектни предложения е необходимо 

Управителния съвет на МИГ, одобрил първоначалната обява, насоките и образците на документи, 

да вземе решение относно одобрение на промените по реда на чл.46-а, ал.6, т.3 от Наредба 

№22/2015г. Също така е налице издадена 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 публичноправни организации,  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 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. 

Тъй като МИГ не разполага с информация за остатъчния финансов ресурс, както и 

необходимостта от извършване на промени във връзка с издадена заповед от на Ръководителя на 

УО на ПРСР се налага да бъдат направени промени в Насоките за кандидатстване във връзка със: 

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

ПРСР; 

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. 
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III. Удължаване на срока за кандидатстване по втори краен срок за кандидатстване. 

 

Г-жа Вакареева предложи УС на МИГ да обсъди и одобри нов втори краен срок за 

кандидатстване по процедура за подбор № BG06RDNP001-19.025 - МИГ - Гоце Делчев - Гърмен 

- Хаджидимово, Мярка 1-4.1 "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства", както следва: 

Начало на втори период за прием: 03.02.2020 г.; 

Краен срок на втори прием: 06.04.2020 г., 17:00 часа. 

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

6 - „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, чл.46а, ал.6, т.1 и т.3 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, Управителният съвет възлага на изпълнителният директор на МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – Хаджидимово да бъдат извършени промени в Насоките за кандидатстване 

по процедура № BG06RDNP001-19.025 - МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка 1-

4.1 "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства" във връзка с: 

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

ПРСР, като бъдат включени изисквания кандидатите, които не са публичноправна организация 

да представят декларация по образец от собствениците, представляващия по закон или 

пълномощие или управител на юридическо лице, съдружник в търговско дружество, че: 1. Не са 

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 са 

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 са свързано лице по смисъла  на § 1 от 

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. 

2. 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. 

3 . Удължаване на срока за кандидатстване по втори краен срок за кандидатстване, както 

следва: Начало на приема: 03.02.2020 г., Краен срок на втори прием: 13.04.2020 г., 17:00 часа. 

 

РЕШЕНИЕ № 2 

Да бъде публикувано съобщение на интернет страницата на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен 

– Хаджидимово и промени в Индикативния график за 2019 и 2020 година във връзка с удължения 

срок за прием по процедура № BG06RDNP001-19.025 - МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - 

Хаджидимово, Мярка 1-4.1 "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства". 
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РЕШЕНИЕ № 3 

Изменените Насоки за кандидатстване и приложенията към тях за втори прием по 

процедура BG06RDNP001-19.025 - МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка 1-4.1 

"Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства" да бъдат представени на УС на МИГ за 

одобрение, преди публикуването им в ИСУН 2020 и интернет страницата на МИГ.  

 

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   -  Ибраим Пачеджиев   

 

 

 

Заместник-председател на УС: _____П                         -  Марина Герова  
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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 09.10.2019 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 
П 

2 Община Гърмен, 
ЕИК по БУЛСТАТ 

000024752 

 Член на УС отсъства  

3 Община Хаджидимово, 
ЕИК по БУЛСТАТ 

000025014 

 Член на УС отсъства 

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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