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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, 01.04.2021 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 - Кмет на 

общината; 

За стопанския сектор: 

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

4. За „РИВА - ЛОГИСТИК“ ООД, с ЕИК 204600642 - Айя Витанова; 

За нестопански сектор: 

5. За СНЦ „Бизнес инкубатор - Гоце Делчев, център за подпомагане на 

предприемачеството”, с ЕИК по БУЛСТАТ 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 и Крум Стамболиев - експерти по прилагане на СВОМР. За 

протоколчик на заседанието бе определен Крум Стамболиев. 

 Заседанието е открито от Марина Герова - Председател на Управителния съвет, която 

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

Управителния съвет. Представен беше дневния ред. Не постъпиха предложения за неговата 

промяна. 

Дневен ред на заседанието: 

1. Одобряване на проект за изменение на планирани дейности и разходи за 2021 година, 

които да бъдат заявени за одобрение от МЗХГ, съгласно чл. 15, ал. 2, от Наредба № 1/22.01.2016 

г.  

2. Разни.  
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По т. 1 от дневния ред 

Г-жа Герова даде думата на Тереза Вакареева - изпълнителен директор на МИГ, която 

информира присъстващите, че със заповед № РД09-262/29.03.2021 г. на Ръководителя на 

Управляващия орган на ПРСР са одобрени частично предложените от МИГ дейности и разходи 

по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите 

местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" за 2021 година.  

След преглед на одобрените разходи и предвид наличие на идентични разходи, които са 

одобрени в рамките на проектно предложение по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на 

дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от ПРСР 2014 - 2020 г., като 

тениски и шапки, екипът на МИГ предлага да се заяви пред УО на ПРСР искане за изменение и 

допълнение на бюджета, както следва:  

1. Да се включи дейност за изработване на рекламен филм за територията на МИГ - Гоце 

- Делчев - Гърмен - Хаджидимово. 

Дейността се планира във връзка с идентифицирана потребност от изготвяне на рекламен 

двуезичен филм, който предоставя информация за общините от територията на МИГ - община 

Гоце Делчев, община Гърмен и община Хаджидимово, специфичните характеристики на 

територията като привлекателна за посещения, туризъм и инвестиции. Дейността да включва 

заснемане, монтаж и озвучаване на рекламния филм на български език и субтитри на английски 

език, записване на филма на носител позволяващ възпроизвеждането му по електронен път, 

минимална продължителност - 10 минути, запис на DVD - 50 бр.  

2. Да отпаднат планирани дейности и разходи за:  

 -  рекламни шапки (материал: 100% памук, брандирани) - 100 бр.; 

 - рекламни тениски (с бродерия, брандирани съгласно изискванията за визуализация) - 

100 бр. 

Изработването и доставката на посочените рекламни е нецелесъобразно, тъй като 

същите разходи са одобрени в рамките на проектно предложение на МИГ - Гоце Делчев - 

Гърмен - Хаджидимово по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за 

сътрудничество на местни инициативни групи“ от ПРСР 2014 - 2020 г. 

 - намаление на разходи за публикации (1 бр.) и обучения на местни лидери (2 бр.); 

Предложеното намаление на разходите няма да окаже съществено влияние върху 

планираните дейности за популяризиране на дейността на МИГ и провеждане на обучения, 

свързани с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти и други, свързани с популяризиране 

на стратегията за ВОМР, тъй като и след намалението същите са планирани в достатъчен обем 

да удовлетворят потребностите на територията. 

Исканото изменение и допълнение е в съответствие с изискванията на чл. 15, ал. 2 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“, съгласно който 

изменение и допълнение в одобрени дейности и разходи е допустимо, когато изпълнението на 

дейността, за която се отнася промяната, не е започнало.  Нито една от дейностите, за които 

ще се заяви изменение не е стартирала, което прави исканото изменение за допустимо.   

С искането за изменение не се промяна общия размер на одобрените планирани 

дейности и разходи със заповед  № РД09-262/29.03.2021 г. 

  Г - жа Герова покани присъстващите за мнения и коментари.  
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След приключване на обсъжданията се пристъпи към гласуване:  

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

 

РЕШЕНИЕ № 1 

 

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

съвет одобрява проект на изменение и допълнение на бюджет 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" за 2021 г.  

 

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

 

РЕШЕНИЕ № 2 

 

Управителния съвет възлага на изпълнителния директор на МИГ, одобреният проект за 

изменение и допълнение на бюджет за 2021 г. да бъде внесен в МЗХГ за одобрение от РУО на 

ПРСР 2014 - 2020 г. 

 

       По т. 2 от дневния ред 

Г-жа Герова информира, че към настоящият момент са извършвани разходи и  сключени 

договори по подмярка 19.4 единствено за текущи разходи, свързани с управление на дейността 

на МИГ (разходи за възнаграждения на персонал, осигурителни вноски, данъци и режийни 

разходи), както и плащания към оценители за оценка на проектни предложения в съответствие с 

одобрения от УС състав на КППП по мярка 7 от СВОМР. В началото на годината е сключен с 

договор с г-жа Десислава Трифонова, която поддържа и актуализира интернет страницата на 

Сдружението от нейното създаване. 

 На 23.02.2021 година е сключен административен договор за изпълнение на проект  

BG06RDNP001-19.355-0004-C01 от 23.02.2021 г. (друга регистрация РД 50-28/23.02.2021 г.) с 

наименование „Култура и автентичност чрез съвместни събития в Югоизточна Европа“ (ЕЛАТЕ 

И ВИЖТЕ)“.  На 31.03.2021 г. е получено писмо за съгласуваните обществени поръчки  по 

проекта за: 

- Организиране и провеждане на събития на територията на МИГ - Гоце Делчев - 

Гърмен - Хаджидимово – планирано директно възлагане по реда на чл. 20, ал. 4, т. 2 от Закона 

за обществените поръчки /ЗОП/ при услуги по Приложение  № 2 от ЗОП, в това число за: 

Организиране и провеждане на фестивал/отворени ателиета/дегустации; Организиране и 

провеждане на творчески туристически дейности чрез изкуство - изложба; Организиране и 

провеждане на семинар/уъркшоп; 

-  Провеждане на проучване за развитието на концепцията за творчески туризъм – 

директно възлагане по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП; 

- Изготвяне на концепция и подготовка на материали за създаване на съвместен 

албум  - директно възлагане по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП; 

-  Създаване и поддържане на интернет страница на проекта - директно възлагане по 

реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП; 

- Публикации в медии във връзка с изпълнение на проекта  - директно възлагане по 

реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП; 

- Изработване и доставка на информационни и рекламни материали за осигуряване 

на публичност по проекта - директно възлагане по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП; 

- Извършване на преводи – устен/писмен превод - директно възлагане по реда на чл. 
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20, ал. 4, т. 3 от ЗОП; 

- Застраховка на преместваеми съоръжения – павилиони за закупени по проекта - 

директно възлагане по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. 

 

Предстои да бъдат съгласувани съгласно Указанията на ДФЗ за предварителен контрол 

още две обществени поръчки, които следва да проведат чрез събиране на оферти с обява (Глава 

26 от ЗОП), а именно: 

- Организиране на пътувания в чужбина за нуждите на проект „Култура и 

автентичност чрез съвместни събития в Югоизточна Европа" (ЕЛАТЕ И ВИЖТЕ) – която 

ще се проведе чрез събиране на оферти с обява (Глава 26 от ЗОП), чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП, 

услуга; 

- Изработка, доставка и монтаж на дървени павилиони за провеждане на 

промоционални и информационни събития на открито по проект „Култура и автентичност 

чрез съвместни събития в Югоизточна Европа" (ЕЛАТЕ И ВИЖТЕ) – събиране на оферти с 

обява (Глава 26 от ЗОП), чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП, строителство; 

Г-жа Герова предложи да се пристъпи към сключване на договори, в съответствие с 

одобрения бюджет на МИГ за 2021 г.  по подмярка 19.4 и подмярка 19.3 и вида на планираните 

възлагания  съгласно ЗОП и проведения предварителен контрол от Държавен фонд „Земеделие“.  

След обсъждане на предложения се пристъпи към вземане на  решения.  

 

При гласували 5  - „ЗА“, 0  -  „ПРОТИВ“ и 0 -  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, бяха взети следните 

решения /в гласуването не участва г- жа Марина Герова/ 

 

РЕШЕНИЕ № 3 

 

Управителния съвет възлага на председателя на УС и изпълнителния директор да се 

пристъпи към сключване на договори, съгласно одобрения бюджет на МИГ за 2021 г. по 

подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите 

местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" за 2021 година, в 

съответствие с текущите потребности на МИГ, при преценка на необходимостта от 

извършване планираните за 2021 г. дейности в пълен обем, както следва: 

1. Договор за „Организиране и провеждане на обучения на местни лидери, свързани с 

подготовка, изпълнение и отчитане на проекти и други, свързани с популяризиране на 

СВОМР и прилагане на подхода“ с "ВИТИС КОНСУЛТ" ЕООД. 

2. Договор за „Доставка на рекламни материали свързани с популяризиране дейността 

на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“ с „В. М. Стил 2019“ ЕООД. 

3. Охрана на имущество с ел. системи за сигурност и мобилни патрули с „ВИП 

Секюрити“  ЕООД, предвид предстоящата промяна на цената на услугата. 

4. „Организиране и провеждане на Празник на местната инициатива, вкл. изложение 

на местни производители – трето издание (еднодневно събитие)“ с „Пирински туристически 

форум 98“ ЕООД. 

5. Изработване на рекламен филм и 2 броя рекламен клип за популяризиране на 

територията  и дейността на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“ с „ВАМО“ ЕООД . 

 

РЕШЕНИЕ № 4 

 

Управителният съвет възлага на председателя на УС и изпълнителния директор: 

1. При необходимост да се пристъпи към сключване на договори и да се извършват 

непреки разходи, при спазване на допустимия праг за тях/процентно ограничение на разхода/, 

съгласно одобрения бюджет за 2021 г. по подмярка 19.4.; 
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2. Да се извършват разходи за техническо обслужване на автомобила, в съответствие 

с одобрения бюджет  за 2021 г.; 

3. Да се застраховат закупените ДМА през предходни години, в изпълнение на 

задълженията на МИГ; 

4. Да се плати дължимия членски внос в АБНЛМ. 

 

РЕШЕНИЕ № 5 

 

Управителния съвет възлага на председателя на УС да се пристъпи към сключване на 

граждански договори, съгласно одобрения бюджет на проект „Култура и автентичност чрез 

съвместни събития в Югоизточна Европа“ (ЕЛАТЕ И ВИЖТЕ) с  одобрените в проектното 

предложение координатори по проекта -  Тереза Тодорова Вакареева – изпълнителен директор и 

Цветомира Красимирова Спасова – външен експерт. 

 

РЕШЕНИЕ № 6 

 

Управителния съвет възлага на председателя на УС и изпълнителния директор да се 

пристъпи към сключване на договори съгласно одобрения бюджет на проект „Култура и 

автентичност чрез съвместни събития в Югоизточна Европа“ (ЕЛАТЕ И ВИЖТЕ): 

1. Договор за услуга за „Организиране и провеждане на събития по проект „Култура и 

автентичност чрез съвместни събития в Югоизточна Европа“ (ЕЛАТЕ И ВИЖТЕ)“, вкл. 

изпълнение на следните дейности: Организиране и провеждане на фестивал/отворени 

ателиета/дегустации; Организиране и провеждане на творчески туристически дейности чрез 

изкуство – изложба; Организиране и провеждане на семинар/уъркшоп /местното културно 

наследство/ с „Пирински туристически форум 98“ ЕООД, оферента предложил най-ниска цена 

при проведена пазарна консултация за разхода. 

2. Договор за „Изработване и доставка на информационни и рекламни материали за 

осигуряване на публичност по проект „Култура и автентичност чрез съвместни събития в 

Югоизточна Европа“ (ЕЛАТЕ И ВИЖТЕ)“ с В. М. Стил 2019“ ЕООД, в съответствие с 

проведените пазарни консултации. 

3. Договор за услуга за „Създаване и поддържане на интернет страница на проект 

„Култура и автентичност чрез съвместни събития в Югоизточна Европа“ (ЕЛАТЕ И ВИЖТЕ)“ с 

Десислава Трифонова Аспарухова. 

4. Договор за услуга за „Провеждане на проучване за развитието на концепцията за 

творчески туризъм по проект „Култура и автентичност чрез съвместни събития в Югоизточна 

Европа“ (ЕЛАТЕ И ВИЖТЕ)“ с Райна Атанасова Пашова, доктор по икономика и управление на 

туризма. 

 

РЕШЕНИЕ № 7 

Управителния съвет възлага на председателя на УС и изпълнителния директор да се 

извършват разходи за публикации по проекта и застраховане на активи (преместваеми 

съоръжения – павилиони за закупени по проекта) без сключване на договори. 

 

РЕШЕНИЕ № 8 

Управителният съвет възлага на председателя на УС и изпълнителния директор да се 

сключи договор за „Изготвяне на концепция и подготовка на материали за създаване на 

съвместен албум“ след уточняване с асоциираните партньори по проекта на изискванията към 

обема на материалите (текст и снимков материал), които всеки от партньорите може да включи в 

албума, тъй като същия представлява съвместен продукт, който ще се изготви от водещия 
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партньор и ще се предостави на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово за отпечатване.  

 

РЕШЕНИЕ № 9 

Управителният съвет възлага на председателя на УС и изпълнителния директор да се 

сключи договор за „Извършване на преводи – устен/писмен по проект „Култура и автентичност 

чрез съвместни събития в Югоизточна Европа“ (ЕЛАТЕ И ВИЖТЕ) в зависимост от 

потребностите от превод по проекта.  

 

РЕШЕНИЕ № 10 

 

Управителният съвет възлага на председателя на УС и изпълнителния директор, след 

извършване на предварителен контрол от Държавен фонд „Земеделие“ да се подготвят 

документации, организират и възложат следните обществени поръчки, в съответствие със  

заповед №7А от 13 март 2020 г. и решение на УС от 13.03.2020 г., за оправомощаване на г-жа 

Тереза Вакареева (на основание чл. 5, ал. 1 и ал. 2, т.14, и чл. 7, ал. 1 от ЗОП) като отговорно 

длъжностно лице, което да организира и възлага обществени поръчки по реда на ЗОП“, както 

следва: 

1. Организиране на пътувания в чужбина за нуждите на проект „Култура и автентичност 

чрез съвместни събития в Югоизточна Европа" (ЕЛАТЕ И ВИЖТЕ) – събиране на оферти с 

обява (Глава 26 от ЗОП), чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП - услуга; 

2. Изработка, доставка и монтаж на дървени павилиони за провеждане на промоционални 

и информационни събития на открито по проект „Култура и автентичност чрез съвместни 

събития в Югоизточна Европа" (ЕЛАТЕ И ВИЖТЕ) – събиране на оферти с обява (Глава 26 от 

ЗОП), чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП – строителство. 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Управителния съвет на СНЦ „МИГ - 

Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“ бе закрито. 

 

Приложения:  

1. Заповед № РД09-262/29.03.2021 г. за частично одобряване на планирани дейности и 

разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от 

общностите местно развитие“.  

2. Административен договор № BG06RDNP001-19.355-0004-C01 от 23.02.2021 г. (друга 

регистрация РД 50-28/23.02.2021 г.) за финансиране на проект с наименование „Култура и 

автентичност чрез съвместни събития в Югоизточна Европа“ (ЕЛАТЕ И ВИЖТЕ)“.   

 

 

Протоколчик:  П  - Крум Стамболиев  

 

 

Председател на УС:   П  - Марина Герова  
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Присъствали на заседанието на 01.04.2021 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, с 

ЕИК по БУЛСТАТ 
000024745 

Марина Герова Председател 

УС 

на П 

2 Община Хаджидимово, с 
ЕИК по БУЛСТАТ 

000025014  

Людмил Терзиев  Член на УС отсъства 

3 Община Гърмен, с ЕИК по 
БУЛСТАТ 000024752 

Феим Иса  Член на УС П 

4 ЕТ „Сузана Сариева“, 
ЕИК 200643070 

Сузана Сариева Член на УС П 

5 „Рива логистик“ ООД, 

 ЕИК 204600642 
Айя Витанова Член на УС П 

6 СНЦ „Сдружение с 

нестопанска цел „Бизнес 

инкубатор -  Гоце Делчев, 

център за подпомагане на 

предприемачеството”, с 

ЕИК 101159444 

Росица Джамбазова Заместник - 
председател на 
УС 

П 

7 СНЦ „Граждански 

инициативи за развитие“, 

с ЕИК по 

БУЛСТАТ 176985548 

Найле Бюлюкова Член на УС П 
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