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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, 11.09.2020 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 - 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. 
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Дневен ред на заседанието: 

 

1. Делегиране на правомощия за изготвяне и подписване на становища за промяна по 

сключен административен договор по мерки от СВОМР на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - 

Хаджидимово. 

2. Други. 

 

По т.1 от дневния ред 

 

Докладва Тереза Вакареева – Изпълнителен директор на МИГ. 

Г-жа Вакареева запозна с присъстващите с разпоредбите на чл.78, ал.4 от Наредба 

22/2015г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за 

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

от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., съгласно който: 

„Чл. 78. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)  

(1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Получателят може да подаде 

заявление за промяна на договора за предоставяне на финансова помощ чрез ИСУН. Към 

заявлението се прилагат доказателствата, необходими за преценката на основателността 

му.  

(2) Не се допуска изменение и/или допълнение на договора за финансова помощ, което:  

1. засяга основната цел на дейността и/или променя предназначението на инвестицията 

съгласно одобрения проект;  

2. води до несъответствие с целите, дейностите, изискванията и критериите за оценка;  

3. води до увеличение на стойността на договорената финансова помощ.  

(3) Получателят на финансова помощ може да поиска удължаване на срока за изпълнение 

на проекта до срока, определен в чл. 66, ал. 2.  

(4) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Местната инициативна група 

уведомява чрез ИСУН ДФЗ за одобреното заявление за промяна на договора за предоставяне 

на финансова помощ в ДФЗ не по-късно от два месеца преди изтичането на срока на договора 

с получателя на финансова помощ.  

(5) В срок до един месец от подаването на заявлението за промяна ДФЗ приема или 

отхвърля исканата промяна.  

(6) (Доп. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Когато в процеса на обработка на 

документи и/или информация ДФЗ установи необходимост от предоставяне на становище 

и/или информация от други органи или институции, нормативно или договорно установеният 

срок за произнасяне се счита удължен с периода от датата на изпращането на запитването 

до датата на получаването на становището и/или информацията. Допълнителна информация 

се изисква чрез ИСУН.“  

Също така присъстващите бяха запознати със следното: 
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- кореспонденция между Асоциация „Българска национална лидер мрежа“ (изх. №13 от 

04.08.2020 г.) и Държавен фонд „Земеделие“  (изх. №02-1500853 от 27.08.2020 г.) във връзка с 

прилагането на чл.78, ал.4 от Наредба 22/2015г., съгласно която: „одобряването на искана от 

бенефициента промяна по сключен административен договор за отпускане на безвъзмездна 

финансова помощ (АДПБФП) се прави от МИГ писмено по реда на устава на Сдружението. 

Решението се прикача от бенефициента в ИСУН 2020 при подаване на искането за изменение 

на АДПБФП“.  

- сключването на допълнителни споразумения за изменение и/или допълване на 

административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Държавен 

фонд „Земеделие“ и бенефициенти, които не са възложители по смисъла на Закона за 

обществените поръчки се извършва съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ 130 - ПРОЦЕДУРА ЗА 

ИЗМЕНЕНИЕ И/ИЛИ ДОПЪЛВАНЕ (АНЕКСИРАНЕ) НА АДМИНИСТРАТИВНИ 

ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БФП, СКЛЮЧЕНИ ПО МЕРКИТЕ/ПОДМЕРКИТЕ ОТ 

ПРСР 2014-2020 Г. (с изключение на подмярка 6.1 и подмярка 6.3) ЗА ПРОЕКТНИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПОДАДЕНИ В ИСУН, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЧРЕЗ МИГ, съгласно която: 

 „Допълнително споразумение за изменение и/или допълване на Административния 

договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  (АДБФП) между ползвателя и 

ДФЗ – РА се сключва: 

• След мотивирано искане чрез ИСУН от ползвателя за изготвяне на окончателно 

изменение и/или допълване на АДБФП след одобрение на всички процедури за избор с публична 

покана по конкретния проект, включително поръчките, касаещи предварително извършените 

разходи по проекта; 

• След одобрение на конкретна процедура за избор с публична покана, при мотивирано 

искане чрез ИСУН от страна на бенефициента; 

•  След мотивирано искане чрез ИСУН от бенефициента, предварително одобрено от 

МИГ за проекти през МИГ за изготвяне на изменение и/или допълване поради изменение на 

сключен договор за изпълнение по реда на чл. 10 от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160 на МС от 

1.07.2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на 

договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна 

финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ПМС 160). 

След представяне на мотивирано искане чрез ИСУН от страна на бенефициента, за 

сключване на Анекс, с който се актуализира стойността на договора и се въвеждат в 

Приложение 1 към договора данни за изпълнителя на доставката. “ 

Пристъпи се към обсъждане на действията на МИГ при наличие на постъпило искане от 

бенефициент за  промяна по сключен административен договор за отпускане на безвъзмездна 

финансова помощ (АДПБФП) по мерки от СВОМР. 

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

„ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ взе следното решение: 
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РЕШЕНИЕ № 1 

На основание чл.35, ал.1, т. 13.2  и т. 15 от Устава на МИГ, Управителният съвет на 

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - Гоце Делчев - Гърмен - 

Хаджидимово” делегира правомощия на г-жа Тереза Вакареева - Изпълнителен директор на 

МИГ  за изготвяне и подписване на становища във връзка с постъпили исканията на 

бенефициенти за промяна по сключени административни договори за отпускане на 

безвъзмездна финансова помощ (АДПБФП) по мерки от СВОМР на МИГ1 финансирани от 

ЕЗФРС и предоставянето им на бенефициентите и изпращането им на ДФЗ. 

 

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  

 

 

 

Председател на УС: _____          П                                                Марина Герова 
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Присъствали на заседанието на 11.09.2020 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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