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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, 26.06.2019 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 - Минка Капитанова – Кмет 

на общината; 

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

Кмет на общината; 

За стопанския сектор: 

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

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, Ибраим Пачеджиев 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. Утвърждаване на пакет от документи за провеждане на процедура чрез подбор № 

BG16RFOP002-1.017 МИГ - Гоце Делчев - Гърмен – Хаджидимово – Мярка 4 „Подкрепа за 

разработване и внедряване на иновации в МСП“.  

2. Разни.  
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             По т.1 от дневния ред 

 

Г-жа Герова даде думата на Тереза Вакареева – изпълнителен директор на МИГ за 

представяне на информация относно документите по процедура BG16RFOP002-1.017 МИГ - 

Гоце Делчев - Гърмен – Хаджидимово – Мярка 4 „Подкрепа за разработване и внедряване 

на иновации в МСП“, съгласуването им с Министерство на финансите относно приложимите 

правила за държавни помощи и УО на ОПИК 2014 – 2020. 

Съгласуваните документи по процедурата са публикувани на 18.06.2019 г. на интернет 

страницата на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово за обществено обсъждане в 

изпълнение на делегираните правомощия по чл.6, т.4 от Споразумение №РД 50-197/29.11.2016 

г. и в изпълнение на разпоредбите на чл.26, ал.4 от ЗУСЕСИФ, с което е предоставена 

възможност на заинтересованите страни за писмени възражения и предложения за срок от една 

седмица, до 25.06.2019 г. В рамките на определения срок няма постъпили коментари, въпроси 

и предложения по публикуваната документация. 

Представен беше финалния вариант на пакета от документи, който включва: 

1. Обява за откриване на процедура за подбор на проекти № BG16RFOP002-1.017 МИГ - 

Гоце Делчев - Гърмен – Хаджидимово – Мярка 4 „Подкрепа за разработване и внедряване 

на иновации в МСП“; 

2. Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения с два 

крайни срока за кандидатстване № BG16RFOP002-1.017 МИГ - Гоце Делчев - Гърмен – 

Хаджидимово – Мярка 4 „Подкрепа за разработване и внедряване на иновации в МСП“; 

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

№ BG16RFOP002-1.017 МИГ - Гоце Делчев - Гърмен – Хаджидимово – Мярка 4 „Подкрепа 

за разработване и внедряване на иновации в МСП“, вкл. приложения за попълване и 

приложения за информация; 

4. Условия за изпълнение по процедура № BG16RFOP002-1.017 МИГ - Гоце Делчев - 

Гърмен – Хаджидимово – Мярка 4 „Подкрепа за разработване и внедряване на иновации в 

МСП“ и приложения към тях. 

След  направено  обсъждане, при  гласували 6 - „ЗА“,  0 - „ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ“ се 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, 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 пакет от документи за провеждане на процедура чрез подбор 

№ BG16RFOP002-1.017 МИГ - Гоце Делчев - Гърмен – Хаджидимово – Мярка 4 „Подкрепа 

за разработване и внедряване на иновации в МСП“, който включва:  

1.  Обява за откриване на процедура за подбор на проекти № BG16RFOP002-1.017 МИГ 

- Гоце Делчев - Гърмен – Хаджидимово – Мярка 4 „Подкрепа за разработване и внедряване 
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на иновации в МСП“; 

2.  Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения с два 

крайни срока за кандидатстване № BG16RFOP002-1.017 МИГ - Гоце Делчев - Гърмен – 

Хаджидимово – Мярка 4 „Подкрепа за разработване и внедряване на иновации в МСП“; 

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

№ BG16RFOP002-1.017 МИГ - Гоце Делчев - Гърмен – Хаджидимово – Мярка 4 „Подкрепа 

за разработване и внедряване на иновации в МСП“, вкл. приложения за попълване и 

приложения за информация; 

4. Условия за изпълнение по процедура № BG16RFOP002-1.017 МИГ - Гоце Делчев - 

Гърмен – Хаджидимово – Мярка 4 „Подкрепа за разработване и внедряване на иновации в 

МСП“ и приложения към тях. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 2 

 

Възлага на изпълнителния директор на МИГ да организира подготовка в ИСУН 2020 на 

процедура за подбор № BG16RFOP002-1.017 МИГ - Гоце Делчев - Гърмен – Хаджидимово – 

Мярка 4 „Подкрепа за разработване и внедряване на иновации в МСП“, информира УО на 

ОП РЧР 2014 -2020  и ЦКЗ за извършване на проверката за активиране. 

 

 

По т.2 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 - Крум Стамболиев  

 

 

 

Председател на УС:                   П - Марина Герова  
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Присъствали на заседанието на 26.06.2019 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 П 

3 Община Гърмен, с ЕИК по 
БУЛСТАТ 000024752 

Минка Капитанова  Член на УС П 

4 ЕТ „Сузана Сариева“, 
ЕИК 200643070 

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 Заместник – 
председател на 
УС 

П 

6 СНЦ „Граждански 

инициативи за  развитие“, 
с ЕИК по 

БУЛСТАТ 176985548 

Найле Бюлюкова Член на УС П 
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