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Протокол 
от заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел 

„Местна инициативна група - Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово” 

 

 

Днес, 16.08.2018 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“, 

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: 

I.  За Публичен сектор: 

1. За Община Гоце Делчев, с ЕИК по БУЛСТАТ 000024745 - Марина Герова; 

2. За Община Гърмен, с ЕИК по БУЛСТАТ 000024752 - Минка Капитанова – 

Кмет на общината; 

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

Терзиев – Кмет на общината; 

II.  За стопанския сектор: 

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

5. За „Нетис“ ЕООД с ЕИК 204083102 - Бойка Темелкова; 

III.  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; 

 

Предвид присъствието на всички членове на УС на МИГ, заседанието е редовно и 

може да взема решения. 

На заседанието присъстват Тереза Вакареева – изпълнителен директор на МИГ и 

Ибраим Пачеджиев – експерт по прилагане на СВОМР. Същите нямат право на глас. За 

протоколчик бе определен за Ибраим Пачеджиев. Заседанието се проведе при следния 

дневен ред: 

1. Представяне на становище на Министерство на финансите относно предприето 

от МИГ повторно съгласуване за съответствие с приложимите правила за държавни 

помощи на Условия за кандидатстване и изпълнение на проекти по процедура за подбор 

на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) №G06RDNP001-
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19.021 - МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 6-7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ чрез подхода ВОМР, финансиран от Програма за развитие на селските 

райони (ПРСР) 2014-2020 г.  

2. Обсъждане на промени в Индикативен 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 

2018 г.  

3. Утвърждаване Насоки за кандидатстване за провеждане на процедура чрез 

подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване №BG06RDNP001-

19.021 - МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 6-7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ след извършени промени. 

4. Разглеждане на коментари от проведено обществено обсъждане на пакет от 

документи за провеждане на процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко 

крайни срока за кандидатстване BG06RDNP001-19.039 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово, Мярка 2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на 

пазара и/или развитието на селскостопански продукти” от Стратегията за ВОМР, 

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

5. Утвърждаване на пакет от документи за провеждане на процедура чрез подбор 

на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване BG06RDNP001-

19.039 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 2-4.2 „Подкрепа за 

инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански 

продукти” от Стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на МИГ - Гоце Делчев 

– Гърмен – Хаджидимово. 

           6.  Одобряване на проект на Индикативен 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 

2019 г.  

7.  Други. 

 

По т.1 от дневния ред 

Г-жа Вакареева – изпълнителен директор на МИГ представи пред УС причините, 

наложили провеждане на повторно съгласуване на Условия за кандидатстване и 

изпълнение на проекти по процедура за подбор на проекти за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ (БФП) „BG06RDNP001-19.021 - МИГ – Гоце Делчев – 

Гърмен – Хаджидимово, Мярка 6-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

mailto:mig_gotsedelchev@abv.bg
http://mig-gotsedelchev.com/


 

 
ЕВРОПЕЙСКИ 

СЪЮЗ     

 

 

  

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

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 

 
 

 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ чрез подхода 

ВОМР, финансиран от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. за 

съответствие с приложимите правила за държавните помощи. Промените и 

допълненията в документацията са наложени от  допълнителното включване като 

допустимите кандидати на ВиК оператори за допустима дейност „Изграждане, 

реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в 

агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони. Независимо на наличие на ограничения 

за изпълнение на дейността в ПРСР 2014 - 2020, предвид включването на същата в 

одобрената СВОМР, и с оглед спазване на изискванията на УО на ПРСР и Наредба 

№22/2015 г. в Условията за кандидатстване бяха допълнени и изпратени за съгласуване. 

С писмо с изх. №63-00-91 от 14.08.2018 г. е изпратено становище от МФ. Получените 

забележки бяха представени на вниманието на УС. Същите са отразени и в пакета 

документи за провеждане на процедурата. 

 

По т.2 от дневния ред 

Г-жа Герова информира присъстващите относно причините, които водят до 

забавяне при активирането на подготвените в ИСУН 2020 процедури за предоставяне на 

БФП, препоръките които са дадени от УО на ОПРЧР да не се планират много на брой 

приеми в един и същ период от време, което ще доведе до затруднения в процеса на 

оценка, предвид ограничения ресурс на МИГ. Предложен беше проект на промени в 

Индикативния график за 2018 г., който беше подложен на обсъждане. 

 

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

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

 

РЕШЕНИЕ № 1 

 

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

на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово одобрява актуализиран Индикативен 

график за провеждане на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

по мерки от Стратегията за водено от общностите местно развитие  за 2018 г. 

 

РЕШЕНИЕ № 2 

 

Управителният съвет на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово възлага на 

Изпълнителния директор да предприеме действия за публикуване на актуализирания  

Индикативен график за провеждане на процедури за предоставяне на безвъзмездна 
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финансова помощ за 2018 г. и изпращането му на УО на ОПИК 2014 – 2020  и УО на 

ОПРЧР  2014 – 2020 за информация. 

 

По т.3 от дневния ред 

Г-жа Вакареева представи пред УС окончателния вариант на Насоки за 

кандидатстване за провеждане на процедура чрез подбор на проектни предложения с 

един краен срок за кандидатстване №BG06RDNP001-19.021 - МИГ – Гоце Делчев – 

Гърмен – Хаджидимово, Мярка 6-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ след извършени 

промени. Пакетът от документи включва: 

1. Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проекти 

№BG06RDNP001-19.021 - МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 6-7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура“; 

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

19.021 - МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 6-7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура; 

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 №BG06RDNP001-19.021 

- МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 6-7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. 

 

След  направено  обсъждане  Управителният  съвет  при  гласували   4  -   „ЗА“,  0 

- „ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ взе следните решения /В гласуването не 

участват представителите на Община Гоце Делчев, Община Гърмен и Община 

Хаджидимово, тъй като същите са потенциални кандидати по процедурата/ 

 

 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 
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ЗФРСР 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 

№BG06RDNP001-19.021 - МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 6-7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура“; 

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

19.021 - МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 6-7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура; 

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-

19.021 - МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 6-7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“. 

 

Обявата за откриване на процедурата за подбор на проекти №BG06RDNP001-

19.021 - МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 6-7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ е с един краен срок за кандидатстване с проектни предложения, 

както следва: 

Начална дата за прием на проектни предложения: 24.08.2018 г. 

Краен срок за представяне на предложенията: 22.10.2018 г., 17.00 часа. 

 

При  гласували   4  -   „ЗА“,  0 - „ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ взе  

 

 РЕШЕНИЕ № 4 

 

В изпълнение на изискванията на чл. 46а, 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. се възлага на 

изпълнителния директор на МИГ да организира подготовка в ИСУН 2020 на 

процедурата за прием на проектни предложения с № BG06RDNP001-19.021 - МИГ – 

Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 6-7.2 „Инвестиции в създаването, 
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подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

и да информира УО на ПРСР 2014 – 2020 г. за извършените промени и довършване на 

проверката за активиране на процедурата. 

 

 

 По т.4 от дневния ред 

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

провеждане на процедура за подбор на проекти с два крайни срока за кандидатстване 

BG06RDNP001-19.039 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 2-4.2 

„Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на 

селскостопански продукти”.  

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, в 

която сериозен дял принадлежи на селското стопанство. Подаваните проектни 

предложения по процедурата следва да подпомагат постигането на специфична цел 1.1. 

„Стимулиране устойчивото развитие на земеделието на територията на общините Гоце 

Делчев, Гърмен и Хаджидимово“ от СВОМР. 

Основната цел на процедурата е подобряване на цялостната дейност, 

икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително - 

преработвателната промишленост на територията на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - 

Хаджидимово чрез: 

 По-добро използване на факторите за производство; 

 Въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси 

вериги на доставка; 

 Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната 

проследяемост; 

 Постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС); 

 Подобряване опазването на околната среда. 

Г-жа Вакареева представи окончателния вариант на документацията към 

процедура №BG06RDNP001-19.039 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, 

Мярка 2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или 

развитието на селскостопански продукти” – Насоките за кандидатстване с проектни 

предложения, които включват:  

1. Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проекти 

№BG06RDNP001-19.039 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 2-4.2 

„Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на 

mailto:mig_gotsedelchev@abv.bg
http://mig-gotsedelchev.com/


 

 
ЕВРОПЕЙСКИ 

СЪЮЗ     

 

 

  

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

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 

 
 

 

селскостопански продукти”; 

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

19.039 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 2-4.2 „Подкрепа за 

инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански 

продукти”; 

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-

19.039 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 2-4.2 „Подкрепа за 

инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански 

продукти”. 

 

Проектът на документи не подлежи на съгласуване 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 е публикуван за обществено обсъждане 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, като за неуредените въпроси, 

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

Административно процесуалния кодекс, 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. В  рамките на определения срок от 04.08.2018 г. до 13.08.2018 г., 

17:00 ч. няма постъпили коментари, въпроси и предложения по публикуваната 

документация. 

 

Г-жа Герова предложи да се премине към следващата точка от дневния ред. 

 

 По т.5  от дневния ред 

Г-жа Герова предложи да се пристъпи към утвърждаване на представените по т.4 

Насоки за кандидатстване, които включват:  
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1. Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проекти 

№BG06RDNP001-19.039 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 2-4.2 

„Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на 

селскостопански продукти”; 

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

19.039 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 2-4.2 „Подкрепа за 

инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански 

продукти”; 

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-

19.039 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 2-4.2 „Подкрепа за 

инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански 

продукти”. 

 

 

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

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

 

 РЕШЕНИЕ № 5 

 

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 

№BG06RDNP001-19.039 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 2-4.2 

„Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на 

селскостопански продукти”; 

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

19.039 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 2-4.2 „Подкрепа за 
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инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански 

продукти”; 

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-

19.039 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 2-4.2 „Подкрепа за 

инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански 

продукти”. 

Процедура за подбор на проекти №BG06RDNP001-19.039 МИГ – Гоце Делчев – 

Гърмен – Хаджидимово, Мярка 2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, 

предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти”  е с два крайни 

срока  за кандидатстване с проектни предложения, както следва: 

 

Начало на прием: 01.10.2018 г.    Първи краен срок: 03.12.2018 година, 17:00 часа. 

Начало на прием: 02.09.2019 г.   Втори краен срок*: 04.11.2019 година, 17:00 часа. 

 

*Втори краен срок за прием на проектни предложения е приложим при условие, че е 

налице остатъчен финансов ресурс по мярката след приключване на приема по първи 

краен срок за приемане на проектни предложения. 

 

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

 

 РЕШЕНИЕ №6 

 

В изпълнение на изискванията на чл. 46а, 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. се възлага на 

изпълнителния директор на МИГ да организира подготовка в ИСУН 2020 на 

процедурата за прием на проектни предложения с BG06RDNP001-19.039 МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, 

предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” и да  информира 

УО на ПРСР 2014 – 2020 г. и ЦКЗ за извършване на проверка по компетентност и 

активиране на процедурата. 

 

По т.5  от дневния ред 

 

Г-жа Вакареева представи на присъстващите проект на Индикативен график за 
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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 2019 г., който се изготвя в изпълнение на задълженията на 

МИГ по чл.11, т.3 сключено споразумение за изпълнение на СВОМР, и следва да се 

представи за съгласуване от  УО на финансиращите програми /ОПРЧР 2014 -2020 и 

ОПИК 2014 – 2020/ до 01.09.2018 г. 

След обсъждане на подготвения проект, Управителния съвет 

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

взе следното 

 

РЕШЕНИЕ №: 7 

На основание чл. 35, ал.1, т.13.1 от Устава, Управителния съвет на СНЦ „МИГ – 

Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ приема представения проект на Индикативен 

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 2019 г. и възлага на изпълнителния директор 

същият да бъде представен за съгласуване от УО на оперативните програми в 

регламентирания срок  и публикуван на интернет страницата на МИГ. 

 

По т.7  от дневния ред 

 

По точка т.7 няма разглеждани въпроси. 

 

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

Делчев Гърмен – Хаджидимово“ бе закрито. 

 

 

 

 

Протоколчик:   П - Ибраим Пачеджиев  

 

Председател на УС :   П - Марина Герова 
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Присъствали заседанието на 16.08.2018 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 Герова Председател 

УС 

на П 

2 Община Гърмен, 
ЕИК по БУЛСТАТ 

000024752 

Минка Капитанова Член на УС П 

3 Община Хаджидимово, 
ЕИК по БУЛСТАТ 

000025014 

Людмил Терзиев Член на УС П 

4 „Нетис“ ЕООД, 
204083102 

с ЕИК Бойка  Темелкова  Член на УС П 

5 ЕТ „Сузана Сариева“, 
ЕИК 200643070 

Сузана 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 Джамбазова Член на УС П 

7 СНЦ „Граждански 

инициативи за  

развитие“, с ЕИК по 

БУЛСТАТ 176985548 

Найле Бюлюкова Член на УС П 

8  Тереза Вакареева Изпълнителен 
директор 

П 
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