
 
 

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 

 

Протокол 
от заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел  

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

 

 

Днес, 22.02.2018 г., в 16:00 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, представлявана в МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово от Марина Дилиянова Герова; 

2. За Община Гърмен, с ЕИК по БУЛСТАТ 000024752, с адрес с. Гърмен, ул. 

„Първа“ № 35, община Гърмен, област Благоевград, представлявана в МИГ – Гоце Делчев – 

Гърмен – Хаджидимово от  Минка Сабриева Капитанова – Кмет на Общината, ;  

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

Хаджидимово, ул. „Димо Хаджидимов“ № 46, община Хаджидимово, представлявана в 

МИГ от Людмил Аспарухов Терзиев – Кмет на Общината; 

 

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, представлявана в МИГ – 

Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово от 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, 

представлявана в МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово от 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, 

представлявано в МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово от Росица Кирилова 

Джамбазова; 
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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 обявеният дневен ред на 

заседанието, е както следва: 

1. Информиране на членовете на УС за получено писмо и заповед от УО на ПРСР 

2014 – 2020 за одобрение на планирани дейности и разходи за 2018 г.; 

  Докладчик: Марина Герова – Председател на Управителния съвет; 

2. Одобрение на 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 ЕЗФРС на територията на МИГ – ГОЦЕ 

ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО; 

  Докладчик: Марина Герова – Председател на Управителния съвет; 

3. Други. 

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

която информира, че е налице необходимия кворум, заседанието може да се проведе и да 

взема решения. Не постъпиха възражения по свикването и провеждането на заседанието, 

както и във връзка с предложения дневен ред.   

По т.1 от дневния ред  

По точка първа от дневния ред докладва г-жа Марина Герова, която информира 

членовете на УС за получена Заповед №РД 09-106/14.02.2018 г. за частично одобрение на 

предложените дейности и разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за Водено от общностите местно развитие" с вх. №19-19-2-01-46/28.09.2017 г. в 

размер на 237 532,66 лв. Членовете на УС бяха запознати с бележките и основанията  на УО 

на ПРСР 2014 – 2020 за намаляване на предложените от МИГ разходи, както и 

необходимостта за вземане на решение за сключване на договори за външно възлагане за 

изпълнение на част от дейностите. 

Във връзка с одобрение на бюджета за 2018 г. беше направено обсъждане от УС, 

след което се взеха следните решения: 

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

следното 

РЕШЕНИЕ №: 1 

Възлага се на изпълнителния директор на МИГ да бъдат подготвени всички 

документи за подаване на Заявка за авансово плащане за 2018 г. и същата да бъде подадена 

в срок. 

 

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

следното 

РЕШЕНИЕ №: 2 

Одобрява се Списъка на планираните обществени поръчки и се възлага на 

изпълнителния директор на МИГ да бъдат представени всички изискуеми от ДФЗ 

документи за предварителен контрол на обществените поръчки, съгласно Указания за 

предварителен и последващ контрол във връзка провеждане на обществени поръчки по 

проекти, финансирани от ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” по ПРСР 2014-2020 г. 



 
 

 

Гласува както следва:   6   - „ЗА“,  0  -  „ПРОТИВ“  и  1 -  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ се взе 

следното 

РЕШЕНИЕ №: 3 

Възлага се на председателя на Управителния съвет на МИГ да бъдат предприети 

действия за възлагане на планираните дейности за 2018 г. на външни изпълнители, при 

съобразяване с графика на планираните обществени поръчки и в съответствие със Заповед 

№РД 09-106/14.02.2018 г. за частично одобрение на предложените дейности и разходи по 

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

местно развитие" с вх. №19-19-2-01-46/28.09.2017 г. 

 

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

следното 

РЕШЕНИЕ №: 4 

Да бъдат извършвани текущи разходи в съответствие със Заповед №РД 09-

106/14.02.2018 г. за частично одобрение на предложените дейности и разходи по подмярка 

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

развитие" с вх. №19-19-2-01-46/28.09.2017 г. 

 

По т.2 от дневния ред 
 

 Г-жа Герова представи подготвените 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 ЕЗФРС на територията на МИГ 

– ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО. Същите следва да бъдат одобрени от 

УС на МИГ. 

След направени коментари и разяснения по постъпили въпроси, Управителния съвет   

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

И взе следното 

РЕШЕНИЕ №: 5 

На основание на чл.35, ал.1, т.13.2 от Устава, Управителния съвет на СНЦ „МИГ – 

Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“  одобрява 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 ЕЗФРС на територията на МИГ 

– ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО. 

 

По т.3 от дневния ред 

 

Няма обсъждани въпроси по точката. 

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

Гърмен – Хаджидимово“  бе  закрито. 

 

 

 

Протоколчик: ____________________П_____________________ -  Ибраим Пачеджиев 

 


