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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, 29.12.2021 г., в 09:00 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 - 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 присъстваха следните членове на УС на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев -

Гърмен - Хаджидимово“: 

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; 

За стопанския сектор: 

3. За „ТЕФО“ ЕООД с ЕИК 101784660 - 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 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 се откри от Председателя на Управителния съвет – г-жа Марина Герова, 

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

на Управителния съвет. Отсъства г-н Людмил Терзиев – кмет на Община Хаджидимово. 

Представен беше дневния ред. Не постъпиха предложения за неговата промяна. 
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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 № BG06RDNP001-19.580 - 

МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка 7 „Съхранение и популяризиране на 

местната идентичност, културно - историческо и природно наследство“ 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 № BG06RDNP001-19.580 - МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - 

Хаджидимово, Мярка 7 „Съхранение и популяризиране на местната идентичност, 

културно - историческо и природно наследство“ от Стратегията за ВОМР, изпълнявана на 

територията на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово. 

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

за провеждане на процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.414  

МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в 

земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на МИГ - Гоце 

Делчев - Гърмен - Хаджидимово. 

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

проектни предложения № BG06RDNP001-19.414  МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - 

Хаджидимово, мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” от 

Стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - 

Хаджидимово. 

5. 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 BG06RDNP001-19.580 - МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - 

Хаджидимово, Мярка 7 „Съхранение и популяризиране на местната идентичност, културно - 

историческо и природно наследство“.  

Предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата е в изпълнение на 

СВОМР на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Приоритет 2 „Подобряване средата на 

живот чрез инвестиции в обновяване на малка по мащаби инфраструктура, съхранение на 

местната идентичност, културно-историческото и природно наследство“, Специфична цел 2.2 

„Укрепване и съхранение на местната идентичност чрез популяризиране на културно-

историческото и природно наследство на територията на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - 

Хаджидимово“. 

Целите на предоставяната  безвъзмездна финансова помощ са: 

 Оживление на територията на МИГ чрез изпълнението на дейности за популяризиране на 

местната идентичност, развитие на културно-историческо и природно наследство; 

 Повишаване капацитета за устойчиво развитие на територията на МИГ чрез активно 

включване на местната общност и особено младите хора в съвместни инициативи за 

популяризиране на общата идентичност на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово; 

 Повишаване на обществената осведоменост и привличане на интереса на посетителите 

към богатството на културното, историческото и природното наследство на територията на 

МИГ; 
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 Превръщане територията на МИГ в привлекателно място за живот и почивка чрез 

инициативи и иновативни проекти за опазване на околната среда. 

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

BG06RDNP001-19.580 - МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка 7 „Съхранение и 

популяризиране на местната идентичност, културно - историческо и природно наследство“ -  

Насоките за кандидатстване с проектни предложения, които включват:  

1. Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проекти  № BG06RDNP001-19.580 

- МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка 7 „Съхранение и популяризиране 

на местната идентичност, културно - историческо и природно наследство“; 

2. Условия за изпълнение по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.580 - 

МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка 7 „Съхранение и популяризиране на 

местната идентичност, културно - историческо и природно наследство“; 

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 № BG06RDNP001-19.580 - МИГ - 

Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка 7 „Съхранение и популяризиране на 

местната идентичност, културно - историческо и природно наследство“. 

Г-жа Вакареева представи бюджета по процедурата, който е в размер на 137 075,05 лв. и 

е формиран на база определения финансов ресурс по марката, като са взети предвид  проведените 

първи и втори  прием по процедурата с код в ИСУН 2020 BG06RDNP001-19.038: 

 

Таблица 1 Финансов план по мярка М7 „Съхранение и популяризиране на местната 

идентичност, културно-историческо и природно наследство“ от СВОМР 

 

Код на 

мярката 
Име на мярката 

Бюджет на мярката съгласно одобрената 

СВОМР 

евро лева 

Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент 

(EC) № 1305/2013, но съответстващи на целите на 

регламента (финансирани от ЕЗФРСР) 

100 001,53 195 583,00 

М 7 

„Съхранение и популяризиране на 

местната идентичност, културно-

историческо и природно 

наследство“ 

100 001,53 195 583,00 

 

Таблица 2 Формиране на бюджета по раздел 8. „Общ размер на безвъзмездната 

финансова помощ по процедурата:“ от Условията за кандидатстване по процедура с код в 

ИСУН 2020: № BG06RDNP001-19.580  

 

Бенефициен

т 

Наименование 

на проекта № на АД/№ ПП 

Период за 

изпълнени

е ОДР, лева БФП, лева  

Собств

ен 

принос, 

лева 

СДРУЖЕ-

НИЕ  

"С 

НАДЕЖДА  

ЗА УТРЕ" 

"Бенчена 

невяста" 

BG06RDNP001-

19.038-0002-C01 

01.11.2021 - 

30.06.2023 
29 274,35 29 274,35 0,00 
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Общо за сключените до момента административни 

договори по мярка 7: 29 274,35 29 274,35 0,00 

НАРОДНО 

ЧИТАЛИЩЕ 

"ВЪЗРАЖДА

НЕ - СЕЛО 

БАНИЧАН" 

Съхранение и 

популяризиране 

на уникалността 

на културно - 

историческото и 

природно 

наследство на 

село Баничан 

BG06RDNP001-

19.038-0004 
  29 233,60 29 233,60 0,00 

Общо за одобрени от МИГ проектни предложения в процес 

на проверка от ДФЗ: 29 233,60 29 233,60 0,00 

Общ финансов ресурс, необходим за сключените договори и  

одобрените от МИГ проектни предложения: 58 507,95 58 507,95 0,00 

Общо ресурс по мярка 7, съгласно одобрената СВОМР:    195 583,00   

Необходим финансов ресурс за резервни проектни 

предложения:   0,00   

Наличен свободен финансов ресурс за нови приеми :   137 075,05   

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.  

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, 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  рамките на определения срок от 14.12.2021 г. до 28.12.2021 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 от 

дневния ред Насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.580 - МИГ - Гоце 

Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка 7 „Съхранение и популяризиране на местната 

идентичност, културно - историческо и природно наследство“,  които включват:  

1. Условия за кандидатстване; 

2. Условия за изпълнение; 

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. 

 

След  направено  обсъждане  Управителният  съвет  при  гласували   6  -   „ЗА“,  0 - 

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

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

19.580 - МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка 7 „Съхранение и популяризиране 

на местната идентичност, културно - историческо и природно наследство“;  

2. Условия за изпълнение по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.580 - 

МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка 7 „Съхранение и популяризиране на 

местната идентичност, културно - историческо и природно наследство“; 

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 № BG06RDNP001-19.580 - МИГ 

- Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка 7 „Съхранение и популяризиране на местната 

идентичност, културно - историческо и природно наследство“. 

Процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.580 - МИГ - Гоце Делчев - Гърмен 

- Хаджидимово, Мярка 7 „Съхранение и популяризиране на местната идентичност, културно - 

историческо и природно наследство“ е с два крайни срока за кандидатстване. 

 

При  гласували   6 -   „ЗА“,  0 - „ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 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, Управителният съвет възлага на изпълнителния директор на 

МИГ да организира в ИСУН 2020 подготовка на процедурата № BG06RDNP001-19.580 - МИГ - 

Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка 7 „Съхранение и популяризиране на местната 

идентичност, културно - историческо и природно наследство“ 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 

 

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

на процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.414  МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - 

Хаджидимово, мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“.  
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Предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата е в изпълнение на 

СВОМР на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Приоритет 1 от СВОМР на МИГ - Гоце 

Делчев - Гърмен - Хаджидимово „Устойчиво развитие на местната икономика“, Специфична цел 

1.1. „Стимулиране устойчивото развитие на земеделието на територията на общините Гоце 

Делчев, Гърмен и Хаджидимово“. 

Целите на предоставяната  безвъзмездна финансова помощ са: 

 Повишаване конкурентоспособността на земеделските стопанства на територията на 

МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово чрез: 

 въвеждане на нови технологии в производството; 

 модернизация на физическия капитал; 

 повишаване на производителността на труда в земеделските стопанства; 

 постигане съответствие с нововъведени стандарти на ЕС в областта. 

 Опазване на околната среда, вкл. чрез въвеждане на нови и енергоспестяващи 

технологии, инвестиции за намаляване на замърсяването от селското стопанство и 

внедряване на инсталации за ВЕИ; 

 Предоставяне на подкрепа за развитие на биологичното земеделие; 

 Насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани. 

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

BG06RDNP001-19.414  МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, мярка 1-4.1 „Подкрепа за 

инвестиции в земеделски стопанства“ -  Насоките за кандидатстване с проектни предложения, 

които включват:  

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

19.414  МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в 

земеделски стопанства“; 

2. Условия за изпълнение по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.414  

МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски 

стопанства“; 

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 № BG06RDNP001-19.414  МИГ 

- Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски 

стопанства“. 

Г-жа Вакареева представи бюджета по процедурата, който е  в размер на 276 015,26 лв. и 

е формиран на база определения финансов ресурс по марката, като е взет предвид  проведения 

първи прием по процедурата с код в ИСУН 2020 BG06RDNP001-19.025, която е одобрена от 

ДФЗ със Заповед №03-РД/1072 от 29.04.2020 г., сключените по приема договори и допълнителния 

финансов ресурс по сключено допълнително споразумение от 30.11.2021 г.: 

 

Таблица 1 Финансов план по мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски 

стопанства“ от СВОМР 

Код на 

мярката 
Име на мярката 

Бюджет на мярката съгласно одобрената 

СВОМР 

евро лева 

Мерки, финансирани от ПРСР 2014 – 2020 г. 

(ЕЗФРСР) 

324 625,44 634 902,43 

М1–4.1 
„Подкрепа за инвестиции в 

земеделски стопанства” 

324 625,44 634 902,43 
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Таблица 2 Формиране на бюджета по раздел 8. „Общ размер на безвъзмездната 

финансова помощ по процедурата:“ от Условията за кандидатстване по процедура с код в 

ИСУН 2020: № BG06RDNP001-19.414:   

 

Бенефици-

ент 

Наименование 

на проекта 

№ на АД/№ 

ПП 

Дата на 

договор 

ОДР,  

лева 

БФП,  

лева  

Собствен 

принос, 

лева 

СТОЙЧО 

МИЛАНОВ 

ПОРЯЗОВ 

Закупуване на 

земеделска 

техника 

BG06RDNP0

01-19.025-

0001-C01 

28.05.2021  142 516,56 71 258,28 71 258,28 

АГРО 

НЕСТУМ 

КООП ЕООД 

Повишаване на 

конкурентоспосо

бността на "Агро 

Нестум Кооп" 

ЕООД 

BG06RDNP0

01-19.025-

0003-C01 

02.11.2021 124 757,97 62 378,98 62 378,98 

ТЮРКЯН 

БЕЙХАН 

БАЙРАКТАР 

Закупуване на 

земеделска 

техника 

BG06RDNP0

01-19.025-

0004 

Предстои 

сключване 

на АД 

137 662,50 68 831,25 68 831,25 

Лимо Булс 

ЕООД 

Закупуване на 

земеделска 

техника за 

повишаване на 

селскостопанс-

ката 

производителност 

и по-ефективно 

използване на 

ресурсите в 

земеделско 

стопанство на 

Лимо Булс ЕООД 

BG06RDNP0

01-19.025-

0007-C01 

29.07.2021  156 400 78 200 78 200 

ВИА 

КЪНСТРАК

ШЪН ЕООД 

ЗАКУПУВАНЕ 

НА 

ОБОРУДВАНЕ 

ЗА 

КРАВЕФЕРМА 

ЗА ГОВЕДА ОТ 

МЕСОДАЙНИ 

ПОРОДИ 

BG06RDNP0

01-19.025-

0010-C01 

14.10.2021  

 

 

 

156 437,32 

 

 

 

78 218,66 78 218,66 

Общо за сключените до момента административни 

договори по мярка 1-4.1: 
717 774,35 358 887,17 358 887,17 

Общо ресурс по мярка 1-4.1, съгласно одобрената СВОМР, 

вкл. допълнителен финансов ресурс:  
  634 902,43   

Необходим финансов ресурс за резервни проектни 

предложения: 
  0,00   

Наличен свободен финансов ресурс за нов прием по мярка 

1-4.1:  
 276 015,26  

При определяне на свободния финансов ресурс е взето предвид подадено заявление за 

прекратяване на административен договор  BG06RDNP001-19.025-0002-C01 от 13.09.2021 г. на  
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земеделски производител Велин Руменов Бандрев за „Закупуване на прикачен инвентар за 

нуждите на ЗП Велин Бандрев за производство на картофи“.  

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, 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  рамките на определения срок от 16.12.20221 г. до 28.12.2021 г. 

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

кандидатстване. 

 

По т. 4 от дневния ред 

 

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

дневния ред Насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.414  МИГ - Гоце 

Делчев - Гърмен - Хаджидимово, мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски 

стопанства“,  които включват:  

1. Условия за кандидатстване; 

2. Условия за изпълнение; 

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. 

 

След  направено  обсъждане  Управителният  съвет  при  гласували   6  -   „ЗА“,  0 - 

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

 

 

 РЕШЕНИЕ № 3 

 

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:  

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

19.414  МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в 

земеделски стопанства“;  

2. Условия за изпълнение по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.414  

МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски 

стопанства“; 

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

Условията за изпълнение; 
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4. Обява за откриване на процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.414  МИГ 

- Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски 

стопанства“. 

Процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.414  МИГ - Гоце Делчев - Гърмен 

- Хаджидимово, мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ е с два крайни 

срока за кандидатстване. 

 

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

 

 РЕШЕНИЕ № 4 

 

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, Управителният съвет възлага на изпълнителния директор на 

МИГ да организира в ИСУН 2020 подготовка на процедурата № BG06RDNP001-19.414  МИГ - 

Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски 

стопанства“ 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. 5 от дневния ред  

 

Г-жа Герова предложи да се актуализира Индикативния график за провеждане на 

процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерки от Стратегията за 

Водено от общностите местно развитие  на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово“ за 2022 г., във връзка с готовността за обявяване на процедурата  от 01.02.2022 

г. Не постъпиха предложения по предложената актуализация. Пристъпи се към гласуване.  

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 5 

 

 На основание чл. 35, ал.1, т.13.1 от Устава на Сдружението и чл. 4 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, Управителният съвет на МИГ 

одобрява актуализация на Индикативен график за провеждане на процедури за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ по мерки от Стратегията за водено от общностите местно 

развитие  за 2022 г. 

 

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 29.12.2021 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 отсъства 

4 „ТЕФО“ ЕООД с ЕИК по 
БУЛСТАТ 101784660 

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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