
 
 

 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА 

ГРУПА – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО”

 
гр. Гоце Делчев, ул. Александър Стамболийски  №1  тел: +359 893 661 767, е-поща: mig_gotsedelchev@abv.bg, 

ел. страница: http://mig-gotsedelchev.com, БУЛСТАТ 175886629 

 

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, 27.09.2017 г., в 14.00 часа, в офиса на Сдружението, намиращ се на ул. 

„Александър Стамболийски“ № 1 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 присъстват следните членове на УС на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев –

Гърмен - Хаджидимово“: 

I. За Публичен сектор: 

1. За Община Гоце Делчев, с ЕИК по БУЛСТАТ 000024745, с адрес гр. Гоце 

Делчев, ул. „Царица Йоанна” № 2 – Марина Дилиянова Герова, съгласно Решение № 271 от 

23.02.2017 г. на Общински съвет – гр. Гоце Делчев; 

2. За Община Гърмен, ЕИК по БУЛСТАТ 000024752, с. Гърмен, ул. „Първа“ № 35, 

община Гърмен, област Благоевград,  - Минка Сабриева Капитанова – Кмет на Общината, 

определена с решение № 91/25.03.2016 г. на Общински съвет - Гърмен;  

3. За Община Хаджидимово, ЕИК по БУЛСТАТ 000025014, с адрес гр. 

Хаджидимово, ул. „Димо Хаджидимов“ № 46, община Хаджидимово -  Людмил Аспарухов 

Хаджиев, съгласно Решение № 312 от 28.07.2017 г. на Общински съвет – гр. Хаджидимово; 

II. За стопанския сектор: 

4. За ЕТ „Сузана Сариева“, ЕИК 200643070, със седалище и адрес на управление с. 

Дебрен,  ул. „Първа“ № 7, община Гърмен, област Благоевград -  Сузана Мирославова 

Сариева – собственик и представляващ; 

5.  За „Нетис“ ЕООД с ЕИК 204083102, със седалище и адрес на управление гр. 

Гоце Делчев, ул. “Стефан Стамболов“ № 4, вх. А, община Гоце Делчев, област Благоевград, 

Бойка Иванова Темелкова – управител; 

III. За нестопански сектор: 

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

предприемачеството”, с ЕИК по БУЛСТАТ 101159444, със седалище и адрес на 

управление: гр. Гоце Делчев, ул. Скопие № 4, община Гоце Делчев, област Благоевград  - 

Росица Кирилова Джамбазова, съгласно протокол от 01.04.2016 г.; 

7. За СНЦ „Граждански инициативи за развитие“, с ЕИК по БУЛСТАТ 

176985548, със седалище и адрес на управление с. Абланица, община Хаджидимово, област 

Благоевград, Найле Шеинова  Бюлюкова - съгласно протокол от 29.12.2016  г.; 

 

На заседанието присъстват още и служителите на МИГ, наети за изпълнение на 

СВОМР – Тереза Вакареева, Ибраим Пачеджиев, Крум Стамболиев и Илиана Чолакова.  

 

За протоколчик на заседанието беше определен Ибраим Пачеджиев – Експерт по 

прилагане на СВОМР.  

До членовете на УС е изпратена покана, съгласно която обявения дневен ред на 

заседанието, е както следва: 
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1. Одобрение на планирани дейности и разходи за 2018 година, които ще бъдат 

заявени за одобрение от МЗХ, съгласно чл. 12, ал. 2, от Наредба № 1/22.01.2016 г. на МЗХ – 

докладва Тереза Вакареева – изпълнителен директор на МИГ; 

2. Приемане на Ред за оценка на проектни предложения по мерките от СВОМР – 

докладва Тереза Вакареева – изпълнителен директор на МИГ; 

3.  Обсъждане на кандидатури на членове на общото събрание за включване в 

Комисии за подбор на проектни предложения и в обучения по процедурите за подбор на 

проекти. 

4. Други. 

На заседанието присъстват 7 от общо 7 членове на УС, поканите за свиканото 

заседание са своевременно изпратени и получени от членовете на УС, налице е 

необходимия кворум, заседанието може да се проведе и да взема решения. Не  постъпиха  

възражения по  свикването и провеждането на заседанието, както и във връзка предложения 

дневен ред.   

Заседанието е открито  от г-жа Марина Герова – Председател на Управителния 

съвет. 

По т.1 от дневния ред  

Г-жа  Герова информира присъстващите, че в изпълнение на чл.12, ал.1 от Наредба 

№ 1 от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 

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

местно развитие", МИГ следва да представи до 30.09.2017 г. в МЗХГ планирани дейности и 

разходи/бюджета на МИГ за 2018 година. Срокът за представяне на информацията е 

30.09.2017 г. Г-жа Герова даде думата на изпълнителния директор на МИГ да представи 

проекта на бюджета по подмярка 19.4 за 2018 г.  

Представеният бюджет беше подложен на обсъждане, като мнение  и предложения  

по представения проект представи г-жа Росица Джамбазова. Представените предложения 

от госпожа Джамбазова бяха подкрепени от останали членове на УС, като се направиха 

съответните промени в бюджета. След приключване на обсъжданията и приемане на 

предложените промени финалния вариант на бюджета  беше подложен  за одобряване от 

УС. 

Управителния съвет, при гласували както следва:   7  - „ЗА“,  0  -  „ПРОТИВ“  и  0 -  

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 

Взе следното 

РЕШЕНИЕ № 1 

 

На основание чл.35, ал.1, т.13, подточка 13.6 от Устава на Сдружението одобрява 

проект на бюджет за 2018 г. на МИГ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране 

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

общностите местно развитие" преди представянето му за одобрение от УО на ПРСР 2014 – 

2020 г. и възлага на изпълнителния директор на МИГ същият да бъде внесен в срок в 

МЗХГ. 

 

По т.2 от дневния ред  

По точка две от дневния ред думата беше даден на г-жа Тереза Вакареева – 

Изпълнителен директор на МИГ, която представи ред за оценка на проектни предложения 

по мерките от СВОМР, финансирани от ОПРЧР 2014 -2020 г. и ОПИК 2014 – 2020 г.. Г-жа 

Вакареева, информира присъстващите, че в представените ред за оценка изцяло се спазват 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РЕДА ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР, разработени на основание чл. 41, ал. 2 

от  ПМС 161 от 4 юли 2016 за определяне на правила за координация между управляващите 

органи на програмите и местните инициативни групи, съответно местните инициативни 

рибарски групи, във връзка с изпълнението на Подхода „Водено от общностите местно 

развитие“ за периода 2014 - 2020 г. Относно реда за оценка на проектни предложения по 

мерките от СВОМР, финансирани от ПРСР 2014 -2020 и ЕЗФРСР, същият ще бъде 



 
 

представен за одобрение от УС на МИГ допълнително, след получаване на указания на УО 

на ПРСР и ДФЗ, които подготвят чек лист за проверка на реда за оценка на проектни 

предложения. 

 

След направени коментари, г-жа Герова предложи да се премине към одобрение на 

документите. 

 

Управителния съвет, при гласували, както следва:   7  - „ЗА“,  0  -  „ПРОТИВ“  и  0 -  

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 

Взе следното 

РЕШЕНИЕ № 2  

На основание чл.35, ал.1, т.13, подточка 13.2 от Устава на Сдружението 

Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ одобрява Ред 

за оценка на проектни предложения по мерки от СВОМР на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен –

Хаджидимово по мерки, финансирани от ОПРЧР 2014 – 2020 г. 

 

Управителния съвет, при гласували, както следва:   7  - „ЗА“,  0  -  „ПРОТИВ“  и  0 -  

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 

Взе следното 

РЕШЕНИЕ № 3  

На основание чл.35, ал.1, т.13, подточка 13.2 от Устава на Сдружението 

Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ одобрява Ред 

за оценка на проектни предложения по мерки от СВОМР на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен –

Хаджидимово по мерки, финансирани от ОПИК 2014 – 2020 г. 

 

 

По т.3 от дневния ред  

По трета точка от дневния ред относно обсъждане на кандидатурите на членове на 

общото събрание за включване в Комисии за подбор на проектни предложения и в 

обучения по процедурите за подбор на проекти, г-жа Герова разясни, че съгласно реда за 

оценка на проектни предложения, членовете на общото събрание могат да участват в 

Комисии за избор на проектни предложения,  като председатели, секретари или оценители с 

право на глас /приложимо за мерките, финансирани от ЕЗФРСР/. Също така Председателят, 

секретарят и членовете на комисията, както и наблюдателите и помощник – оценители 

трябва да притежават необходимата квалификация и професионална компетентност за 

изпълнение на задачите, възложени им със заповедта за назначаване. 

След обсъждане на представените документи, Управителния съвет   

Гласува както следва:   7  - „ЗА“,  0  -  „ПРОТИВ“  и  0 -  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ и взе 

следното 

РЕШЕНИЕ № 4  

 

Управителния съвет възлага на изпълнителния директор на МИГ да бъде подготвен 

проект на Вътрешни правила/процедура за подбор на постъпили кандидатури от членове на 

общото събрание за включване в Комисии за подбор на проектни предложения Същата да 

бъде внесена за одобрение от Управителния съвет на МИГ. 

 

По т.4 от дневния ред  

 

По точка четвърта от дневния ред нямаше въпроси. 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на УС на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев  

Гърмен – Хаджидимово“  бе  закрито. 

 

Протоколчик: ___________________П_____________________ -  Ибраим Пачеджиев 

 



 
 

Присъствали заседанието на  27.09.2017 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, с 

ЕИК по БУЛСТАТ 

000024745 

Марина Дилиянова 

Герова 

Председател на  

УС 

П 

2 Община Гърмен,  

ЕИК по БУЛСТАТ 

000024752 

Минка Сабриева 

Капитанова 

Член на УС П 

3 Община Хаджидимово,  

ЕИК по БУЛСТАТ 

000025014 

Людмил Аспарухов 

Терзиев 

Член на УС  

П 

4 „Нетис“ ЕООД, с ЕИК 

204083102 

Бойка Иванова 

Темелкова 

Член на УС П 

5 ЕТ „Сузана Сариева“, 

ЕИК 200643070  

Сузана Мирославова 

Сариева 

Член на УС  

П 

6 СНЦ „Сдружение с 

нестопанска цел „Бизнес 

инкубатор – Гоце 

Делчев, център за 

подпомагане на 

предприемачеството”, с 

ЕИК по БУЛСТАТ 

101159444 

Росица Кирилова 

Джамбазова  

Член на УС П 

7 СНЦ „Граждански 

инициативи за 

развитие“, с ЕИК по 

БУЛСТАТ 176985548 

Найле Шеинова 

Бюлюкова 

Член на УС П 

8 Тереза Вакареева  Изпълнителен 

директор 
П 

 


