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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, 11.04.2022 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“ (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, 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 № BG06RDNP001-19.467 МИГ 

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

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

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 № BG06RDNP001-19.467 МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - 

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

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за 

ВОМР, изпълнявана на територията на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово. 

3. 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 № BG06RDNP001-19.467 МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - 

Хаджидимово, Мярка 6 - 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“. 

Предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата е в изпълнение на 

СВОМР на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Приоритет 2 „Подобряване средата на 

живот чрез инвестиции в обновяване на малка по мащаби инфраструктура, съхранение на 

местната идентичност, културно-историческото и природно наследство“, Специфична цел 2.1. 

„Стимулиране развитието на територията на МИГ чрез обновяване на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“. 

Основна цел на процедурата е насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на 

бедността и икономическото развитие на територията на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - 

Хаджидимово чрез: 

 подобряване на средата и качеството на живот в населените места; 

 осигуряване на базови услуги на населението на общините Гоце Делчев, Гърмен и 

Хаджидимово и достъпа до тях в сферата на образованието, социалните грижи, културата, 

благоустройството, физическата култура, спорта и отдиха и др. 

 повишаване привлекателността на територията на МИГ чрез обновяване на 

инфраструктурата. 

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

BG06RDNP001-19.467 МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка 6 - 7.2 „Инвестиции 

в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ -  Насоките за кандидатстване с проектни предложения, които включват:  

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

19.467 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 № BG06RDNP001-19.467 

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

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“; 
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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 № BG06RDNP001-19.467 

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

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

Г-жа Вакареева представи бюджета по процедурата, който е в размер на 819 721,60 лв. и 

е формиран на база определения финансов ресурс по марката, като са взети предвид  проведени 

процедури с код в ИСУН BG06RDNP001-19.021, BG06RDNP001-19.254 и BG06RDNP001-

19.408, вкл. реално изплатения финансов ресурс за приключилите проектни предложения и 

сключените анекси към действащите административни договори. 

 

Таблица 1 Финансов план по мярка М6-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от СВОМР 

 

Код на 

мярката 
Име на мярката 

Бюджет на мярката съгласно одобрената 

СВОМР 

евро лева 

Мерки, финансирани от ПРСР 2014 – 2020 г. 

(ЕЗФРСР) 
970 303,65 1 897 719,87 

М6–7.2 970 303,65 970 303,65 1 897 719,87 

 

Таблица 2 Формиране на бюджета по раздел 8. „Общ размер на безвъзмездната 

финансова помощ по процедурата:“ от Условията за кандидатстване по процедура с код в 

ИСУН 2020: № BG06RDNP001-19.467 

Бенефициент 
Наименование на 

проекта 

№ на АД/№ 

ПП 
ОДР, лева БФП, лева  

Собствен 

принос, 

лева 

ОБЩИНА ГОЦЕ 

ДЕЛЧЕВ  

"Реконструкция и 

рехабилитация на 

улици в селата 

Мосомище и 

Брезница, община 

Гоце Делчев" 

BG06RDNP001-

19.021-0001-

C01 

373 734,20 373 734,20 0,00 

ОБЩИНА 

ГЪРМЕН 

"Рехабилитация и 

реконструкция на 

улици, тротоари и 

съоръженията и 

принадлежностите 

към тях на 

територията на 

община Гърмен" 

BG06RDNP001-

19.021-0002-

C01 

381 024,16 381 024,16 0,00 

ОБЩИНА 

ХАДЖИДИМОВО 

"„Рехабилитация и 

реконструкция на 

улици, тротоари и 

съоръженията и 

принадлежностите 

към тях в гр. 

Хаджидимово, 

община 

BG06RDNP001-

19.254-0001-

C01 

240 903,38 240 903,38 0,00 
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Хаджидимово“ - 

улица "Илинденци" 

ОБЩИНА 

ХАДЖИДИМОВО 

„Рехабилитация и 

реконструкция на 

улици, тротоари и 

съоръженията и 

принадлежностите 

към тях в град 

Хаджидимово, 

община 

Хаджидимово“ – 

улица „Пейо 

Яворов“ от О.Т. 309 

до О.Т. 314“ 

BG06RDNP001-

19.408-0001-

C01 

82 336,53 

 

82 336,53 

 

0,00 

Общо за сключените до момента административни 

договори по мярка 6-7.2: 
1 077 998,27 1 077 998,27  

Общо ресурс по мярка 6-7.2, съгласно одобрената 

СВОМР вкл. допълнителен финансов ресурс:  
1 897 719,87 1 897 719,87  

Необходим финансов ресурс за резервни проектни 

предложения: 
0 0  

Наличен свободен финансов ресурс: 819 721,60 819 721,60  

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 31.03.2022 г. до 08.04.2022 г. 

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

кандидатстване. 

 

По т. 2 от дневния ред 

 

Обсъден беше въпроса за определяне на по-дълъг срок за втори прием на проектни 

предложения, тъй като през месец август се ползват обикновено годишни отпуски. Предложено 

беше втори краен срок да приключи на 03.10.2022 г.  
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Г-жа Герова предложи да се пристъпи към утвърждаване на представените по т. 1 от 

дневния ред Насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.467 МИГ - Гоце 

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

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, вкл. определяне 

на 03.10.2022 г. като краен срок за втори прием по процедурата. Пакетът от документи включва:   

1. Условия за кандидатстване; 

2. Условия за изпълнение; 

3. Приложения и образци на документи към Условията за кандидатстване и Условията за 

изпълнение; 

4. Обява за откриване на процедурата. 

 

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

„ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ (в гласуването не участват г-жа Марина Герова и г-н Феим 

Иса) взе следните решения:  

 

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-

19.467 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 №  BG06RDNP001-19.467 

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 № BG06RDNP001-19.467 МИГ 

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

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. 

Процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.467 МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - 

Хаджидимово, Мярка 6 - 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ е с три крайни срока за кандидатстване. 

 

  

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 
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МИГ да организира в ИСУН 2020 подготовка на процедурата № BG06RDNP001-19.467 МИГ - 

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

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 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 предложи да се актуализира Индикативния 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 2022 г. Не постъпиха предложения по предложената актуализация. 

Пристъпи се към гласуване.  

 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 3 

 

 На основание чл. 35, ал.1, т.13.1 от Устава на Сдружението и чл. 4 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, Управителният съвет на МИГ 

одобрява актуализация на Индикативен график за провеждане на процедури за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ по мерки от Стратегията за водено от общностите местно 

развитие  за 2022 г. 

 

 

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 11.04.2022 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 
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