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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, 14.10.2022 г., в 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 - 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 № BG06RDNP001-19.694 МИГ 

- Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ 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 № BG06RDNP001-19.694 МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - 

Хаджидимово, Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от 

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

Хаджидимово. 

3. Разглеждане на постъпили заявления за напускане и за приемане на нови членове на 

колективния върховен орган на СНЦ „Местна инициативна група  - Гоце Делчев - Гърмен - 

Хаджидимово“.  

4. 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 BG06RDNP001-19.694 МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - 

Хаджидимово, Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.  

Предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата е в изпълнение на 

СВОМР на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Приоритет 1 „Устойчиво развитие на 

местната икономика“, Специфична цел 1.2 „Диверсификация на местната икономика чрез 

развитието на неземеделски дейности в сферата на туризма и услугите и стимулиране на 

иновативните идеи и технологичното обновление на малкия и среден бизнес на територията на 

МИГ“. 

Основната цел на процедурата е насочена към развитието на конкурентоспособността на 

територията на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово чрез: 

 

 разнообразяване на икономиката и създаване на нови работни места за населението в 

сектори извън земеделието; 

 оползотворяване на високия туристически потенциал на района и утвърждаване на 

туристически продукти, базирани на местни ресурси; 

 осигуряване на достъп на населението до слабо развити услуги на територията на МИГ, 

вкл. в отдалечените населени места. 

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

BG06RDNP001-19.694 МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка 3-6.4 „Инвестиции 

в подкрепа на неземеделски дейности“ -  Насоките за кандидатстване с проектни предложения, 

които включват:  

1. Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проекти  № BG06RDNP001-19.694 

МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“; 

2. Условия за изпълнение по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.694 МИГ 
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- Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“; 

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 № BG06RDNP001-19.694 МИГ - 

Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“. 

Г-жа Вакареева припомни начина на формиране на бюджета по процедурата, който е в 

размер на 96 874,59 лв. и е формиран на база определения финансов ресурс по марката, като са 

взети предвид  предходните две процедури с код в ИСУН 2020, съответно BG06RDNP001-19.297 

и BG06RDNP001-19.453: 

 

Таблица 1 Финансов план по мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“ от СВОМР след подписване на допълнително споразумение за увеличаване на 

финансовия ресурс на 30.11.2021 г. 

 

Код на 

мярката 
Име на мярката 

Бюджет на мярката съгласно 

одобрената СВОМР 

евро лева 

М3-6.4 
 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ 
375 171,34 733 760,10 

 

Номер на 

процедурата 

Номер на 

договора 
Бенефициент 

Наименование на 

проекта 

БФП,  

лева  

BG06RDNP001-

19.297 

BG06RDNP001-

19.297-0003-C01 

АМБУЛАТОРИЯ ЗА 

ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА 

МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 

ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ 

"ДДД" ООД (ЕИК: 

205789605) 

Закупуване на 

иновативно медицинско 

оборудване за модерен, 

комплексен подход на 

скрининг и лечение на 

пациентите от  

АГПСМПОБ „ДДД“ 

ООД 

95 250,00 

BG06RDNP001-

19.297-0002-C01 

Мебели Петелов ЕООД 

(ЕИК: 204282321) 

Закупуване на 

оборудване за цех за 

производство на мебели 

95 130,00 

BG06RDNP001-

19.297-0004-C02 

"Д-р Татяна Металова – 

амбулатория за 

индивидуална практика за 

специализирана 

медицинска помощ по 

ендокринология“ ЕООД 

(ЕИК: 204380705) 

"Закупуване на 

оборудване за 

ендокринологичен 

кабинет в гр. Гоце 

Делчев" 

95 256,26 

BG06RDNP001-

19.297-0005-C01 

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

ДОКТОР ХАДЖИЕВ 

ЕООД (ЕИК: 206059047) 

Изграждане на 

медицински център в с. 

Рибново, община 

Гърмен, област 

Благоевград. 

88 185,85 
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BG06RDNP001-

19.297-0001-C01 

ЕТ ДИМИТЪР СПИРОВ 

(ЕИК: 811205498) 

Инвестиции в ДМА за 

перално стопанство в 

гр. Гоце Делчев 

0,00 

Прекратен 

ДБФП 

BG06RDNP001-

19.453 

BG06RDNP001-

19.453-0002-C01 

ЕТ Нушка Дент – д-р 

Нушка Пачеджиева 

ИППДП (ЕИК: 203647482) 

„Закупуване на 

оборудване и 

специализирана 

апаратура за дентален 

кабинет на ЕТ Нушка 

Дент – д-р Нушка 

Пачеджиева ИППДП 

75 481,88 

BG06RDNP001-

19.453-0003-C03 

Самостоятелна медико - 

техническа лаборатория 

НМП Дентал Лаб ЕООД 

(ЕИК: 206187352) 

Закупуване на 

специализирано 

оборудване за 

зъботехническа 

лаборатория 

92 724,38 

Общо за сключените до момента административни договори по мярка 3-6.4: 542 028,37 

Общо ресурс по мярка 3-6.4, съгласно одобрената СВОМР, вкл. допълнителен 

финансов ресурс: 
733 760,10 

Необходим финансов ресурс за финансиране на резервно проектно предложение  

(№ BG06RDNP001-19.453-0001 на кандидат "МАММА МИА 73" ЕООД) 
94 857,14 

Наличен свободен финансов ресурс за нов прием по мярка 3-6.4: 96 874,59 

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 05.10.2022 г. до 13.10.2022 г. вкл., 

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

кандидатстване.  

Г-жа Вакареева запозна присъстващите, че при финален преглед на насоките за 

кандидатстване от екипа на МИГ е установено, че при изготвяне на Условията за кандидатстване 

в т. 7. Индикатори, таблица 1 „Индикатори по Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ в индикатор за изпълнение „Размер на публичната помощ от ЕЗФРСР“ 

е посочена стойност 723 657 лв., която е от първоначално одобрената СВОМР, вместо 733 760,10 

лв., която е променена с допълнително споразумение № РД 50-197 от 30.11.2021 г. Установеното 

несъответствие не променя условията за кандидатстване по отношение на кандидатстването и е 

отразено в Условията за кандидатстване по процедурата.  

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


 
 

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 

 
 

 

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 № BG06RDNP001-19.694 МИГ - Гоце 

Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“,  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“ са взе   

 

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-

19.694 МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“;  

2. Условия за изпълнение по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.694 

МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“; 

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 № BG06RDNP001-19.694 МИГ 

- Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“. 

Процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.694 МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - 

Хаджидимово, Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ е с два крайни 

срока за кандидатстване, като втори прием ще се проведе при наличие на остатъчен финансов 

ресурс след проведения първи прием по процедурата, след решение на УС на МИГ 

 

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

„ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ се взе 
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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 № BG06RDNP001-19.694 МИГ - 

Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“ 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, че е постъпило заявления за напускане на колективния върховен 

орган на СНЦ „Местна инициативна група  - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово от: 

№ 

по 

ред 

ЮЛ/ 

физическо лице – член на 

КВО 

Представител в 

КВО 

 

Сектор и заинтересована 

страна, на която лицето е 

представител 

 

1. “Стройметал” ЕООД, ЕИК 

101784937 

Кирил Георгиев 

Падарски – 

представляващ по 

закон 

Стопански сектор/Предприятия 

в сектори извън земеделието 

 

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

и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ са взе   

РЕШЕНИЕ № 3  

 

На основание чл.35, ал.1, т.3 от Устава и подадено заявление се освобождава като член на 

колективния върховен орган на СНЦ „Местна инициативна група - Гоце Делчев - Гърмен - 

Хаджидимово“: 

 

№ 

по 

ред 

ЮЛ/ 

физическо лице – член на 

КВО 

Представител в 

КВО 

 

Сектор и заинтересована 

страна, на която лицето е 

представител 

 

1. “Стройметал” ЕООД, ЕИК 

101784937 

Кирил Георгиев 

Падарски – 

представляващ по 

закон 

Стопански сектор/Предприятия 

в сектори извън земеделието 

 

Пристъпи се към разглеждане на заявлението за приемане на нов член на колективния 

върховен орган на СНЦ „Местна инициативна група  - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово от: 

mailto:mig_gotsedelchev@abv.bg
http://mig-gotsedelchev.com/
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№ 

по 

ред 

ЮЛ/ 

физическо лице, 

подало 

заявление за 

членство в КВО 

Представляващ по 

закон/пълномощие, 

съгласно 

представени  

документи 

Населено 

място 

 

Сектор и 

заинтересована 

страна, на която 

лицето е 

представител 

 

1. Самостоятелна 

медико - 

техническа 

лаборатория 

НМП Дентал Лаб,  

ЕИК 206187352 

Надя Младенова 

Патинова - 

представляващ по 

закон 

гр. Гоце Делчев Стопански 

сектор/Предприятия 

в сектори извън 

земеделието 

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

и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ са взе   

 РЕШЕНИЕ № 4  

 

На основание чл.35, ал.1, т.3 от Устава и подадено заявление се приема като член на колективния 

върховен орган на СНЦ „Местна инициативна Група - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“: 

 

№ 

по 

ред 

ЮЛ/ 

физическо лице, 

прието за член 

на КВО 

Представляващ по 

закон/пълномощие, 

съгласно 

представени  

документи 

Населено 

място 

 

Сектор и 

заинтересована 

страна, на която 

лицето е 

представител 

 

1. Самостоятелна 

медико - 

техническа 

лаборатория 

НМП Дентал Лаб,  

ЕИК 206187352 

Надя Младенова 

Патинова - 

представляващ по 

закон 

гр. Гоце Делчев Стопански 

сектор/Предприятия 

в сектори извън 

земеделието 

 

След приетите промени в колективния върховен орган на МИГ продължават да 

членуват 49 физически и юридически лица, в т.ч.: 

- представители на публичния сектор - 3 (6,12 %); 

- представители на стопански сектор  - 23 (46,94 %); 

- представители на нестопански сектор  - 23 (46,94 %). 

  

 Спазено е изискването делът на всеки един от представителите на публичния, стопанския 

и нестопанския сектор да не превишава 49%. 
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По т. 4 от дневния ред 

 

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 14.10.2022 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

