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Протокол 
от заседание на Управителния съвет на 

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - Гоце Делчев – 

Гърмен - Хаджидимово” 

 

Днес, 08.12.2016 г., в 9.00 часа, в офиса на МИГ, намиращ се на ул. Александър 

Стамболийски“ №1 на основание на 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) на Сдружението. 

Заседанието е свикано по инициатива на председателя на УС – г-н Валери Сарандев, 

който е и председател на заседанието. 

На заседанието присъстват следните членове на УС на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев –

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, Валери Александров Сарандев, съгласно Решение № 93 от 
31.03.2016 г. на Общински съвет – гр. Гоце Делчев; 

2. За Община Гърмен, ЕИК по БУЛСТАТ 000024752, с. Гърмен, ул. „Първа“ №35, 
община Гърмен, област Благоевград, Минка Сабриева Капитанова, определена с 
решение №91/25.03.2016 г. на Общински съвет - Гърмен;  

3. За Община Хаджидимово, ЕИК по БУЛСТАТ 000025014, с адрес с адрес гр. 
Хаджидимово, ул. «Димо Хаджидимов» №46, община Хаджидимово, Рамиз Рамизов 
Метушев, съгласно Решение №92 от 25.03.2016 г. на Общински съвет – гр. Хаджидимово; 

 
II. За стопанския сектор: 

 

4. За „Копривлен - Мрамор” ЕООД, с ЕИК 811141501, със седалище и адрес на 

управление с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград, Иван Сотиров Кацилов 

- управител; 

5. За ЕТ „Сузана Сариева“, ЕИК 200643070, със седалище и адрес на управление 

с. Дебрен,  ул. „Първа“ №7, община Гърмен, област Благоевград -  Сузана Мирославова 

Сариева; 

 

III. За нестопански сектор: 
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7. За СНЦ „Сдружение с нестопанска цел „Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, 

център за подпомагане на предприемачеството”, с ЕИК по БУЛСТАТ 101159444, със 

седалище и адрес на управление: адрес гр. Гоце Делчев, ул. Скопие № 4, община Гоце Делчев, 

област Благоевград, Росица Кирилова Джамбазова, съгласно протокол от 01.04.2016 г.; 

8. За Народно читалище “Възраждане - 1927“, с ЕИК по БУЛСТАТ 000015380, със 

седалище с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград, Мария Ангелова Чорлева, 

съгласно протокол от 24.03.2016  г.; 

9. За СНЦ „НЕВРОКОП“, с ЕИК по БУЛСТАТ 101153637, със седалище и адрес на 

управление с. Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, Рахим Хасанов Арнаудов, 

съгласно протокол от 02.04.2016 г.; 

 
От заседанието отсъства Димитър Стойнов Христов – представляващ СНЦ 

„Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев“, с ЕИК по БУЛСТАТ 101723507, със 

седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. „Илия Праматарски“ №8, община Гоце 

Делчев, област Благоевград, Димитър Стойнов Христов, съгласно протокол от 28.03.2016 г.  

 
На основание чл. 39, ал. 2 от Устава на сдружението, на заседанието е поканена и 

присъства,  председателят на Контролния съвет на сдружението – Елена Петкова 
Ласина, представляваща съгласно протокол от 12.04.2016 г. „Сдружение „Хроника срещу 
рака", с БУЛСТАТ 175976902 със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. 
Паул Ленц № 2. 

На заседанието присъстват и служителите на МИГ – Тереза Вакареева, Ибраим 
Пачеджиев, Крум Стамболиев, Илиана Чолакова.  

 

За протоколчик на заседанието беше предложен и избран г-н Ибраим Пачеджиев – 

Експерт по прилагане на СВОМР. 

Съгласно изпратената покана до всички членове на УС, предварително обявения 

дневен ред на заседанието, е  както следва: 

1. Запознаване на членовете на УС със сключено Споразумение за финансиране  

на Стратегията за Водено от общностите местно развитие № РД50-197/29.11.2016 г., с 

докладчик - Валери Сарандев; 

2. Одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 „Текущи 

разходи и популяризиране на  стратегията за Водено от общностите местно развитие”  от 

ПРСР 2014-2020 г., която ще бъде заявена за одобрение съгласно чл. 11, ал. 1, от Наредба № 

1/22.01.2016 г. на Министерство на земеделието и храните /МЗХ/ и Споразумение на 

изпълнение на СВОМР № РД50-197/29.11.2016 г., с докладчик  Тереза Вакареева – 

изпълнителен директор на МИГ; 

3. Одобрение на планирани дейности и разходи за 2016 и 2017 година, които ще 

бъдат заявени за одобрение от МЗХ, съгласно чл. 12, ал. 2, от Наредба № 1/22.01.2016 г. на 

МЗХ, с докладчик  Тереза Вакареева – изпълнителен директор на МИГ; 

4. Обсъждане на мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен 

– Хаджидимово, които да бъдат включени в Индикативната годишна работна програма на 

МИГ за 2017 г., с докладчик  Тереза Вакареева – изпълнителен директор на МИГ; 

5. Други. 

Заседанието е свикано по инициатива на председателя на УС, който го откри. 

На заседанието присъстват повече от половината от членовете на УС, има 

необходимия кворум, заседанието може да се проведе и да взема решения.  

Г-н Сарандев представи отново на присъстващите така обявения предварително дневен 

ред. Нямаше възражения по свикването и провеждането на заседанието на УС, както и във 

връзка предложения дневен ред.   

 



 

По т.1 от дневния ред докладва г-н Валери Сарандев – председател на УС на 

Сдружението. 

Г-н Сарандев запозна членовете на УС, че на 29.11.2016 г. е в качеството си на 

представляващ на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Гоце Делчев – 

Гърмен - Хаджидимово“ е подписал Споразумение за финансиране  на Стратегията за Водено 

от общностите местно развитие на МИГ. Споразумението е с № РД50-197/29.11.2016 г. 

Общият размер на одобрената публична финансова помощ за проекти към Стратегията е в 

размер на 7 353 920,80 лева, който включва финансиране от три програми – Програма за 

развитие на селските райони 2014-2020 г., Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020 г. и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 

г.  

След обсъждане на предстоящите дейности по изпълнение на Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие, УС взе следното решение: 

Гласували както следва:   7 - „ЗА“, 0  - „ПРОТИВ“ и 1 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“. 

 

РЕШЕНИЕ №1: 

Възлага на председателя на УС и изпълнителния директор на МИГ – Гоце Делчев – 

Гърмен – Хаджидимово да организира подготовката и изпълнението на всички предстоящите 

дейности във връзка с изпълнение на задълженията на МИГ по прилагане на Стратегията за 

Водено от общностите местно развитие, в съответствие със сключеното Споразумение и 

приложимото национално и европейско законодателство.  

 

По точка 2 от дневния ред: Одобрение на общия размер на финансовата помощ по 

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

местно развитие”  от ПРСР 2014-2020 г., която ще бъде заявена за одобрение съгласно чл. 11, 

ал. 1, от Наредба № 1/22.01.2016 г. на Министерство на земеделието и храните /МЗХ/ и 

Споразумение на изпълнение на СВОМР № РД50-197/29.11.2016 г., с докладчик  Тереза 

Вакареева – изпълнителен директор на МИГ. 

Председателят на УС – г-н Валери Сарандев даде думата на г-жа Тереза Вакареева - 

изпълнителен директор на МИГ, която запозна присъстващите, че финансова помощ от 

ЕЗФРСР за текущи разходи и разходи за популяризиране на стратегия за ВОМР се предоставя 

само на МИГ, която е одобрена със заповед на ръководителя на управляващия орган на ПРСР 

2014 - 2020 г. и има сключено споразумение за изпълнение на стратегия по реда на Наредба № 

22 от 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за 

Водено от общностите местно развитие". Финансовата помощ за текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за ВОМР на територията на действие на МИГ се предоставя по 

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", като максималният 

размер на допустимите разходи за финансовата помощ по ал. 1 не може да надвишава 25 на 

сто от общите публични разходи от ЕЗФРСР в рамките на стратегията за ВОМР, включващи 

общо одобрените разходи по подмярка 19.2 и подмярка 19.4. В СВОМР на МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – Хаджидимово и в заповедта за одобрение на МИГ (№РД -09-

705/26.09.2016 г.) е посочено, че средствата, които МИГ ще заяви по подмярка 19.4 е в размер 

на  977 915,00 лева. Това е максималната сума, за която МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово може да кандидатства за одобрение на финансова помощ по подмярка 19.4. 

След проведена дискусия във връзка изпълнение на задълженията на МИГ по чл. 11, 

ал. 1 от Наредба № 1/22.01.2016 г., Управителният съвет взе следното решение: 

Гласували както следва:   8 - „ЗА“, 0  - „ПРОТИВ“ и 0  - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“. 



 

РЕШЕНИЕ №2: 

Във връзка с одобрената от общото събрание на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово СВОМР, заповед № РД – 09-705 от 26.09.2016 г.  на ръководителя на УО на  

2014 – 2020 г., УС одобрява МИГ да кандидатства за финансова помощ по подмярка 19.4 

„Текущи разходи и популяризиране на  стратегията за Водено от общностите местно 

развитие” в размер на 977 915,00 лева.  

По точка 3 от дневния ред: Одобрение на планирани дейности и разходи за 2016 и 

2017 година, които ще бъдат заявени за одобрение от МЗХ, съгласно чл. 12, ал. 2, от Наредба 

№ 1/22.01.2016 г. на МЗХ. 

Председателят на УС - г-н Валери Сарандев отново даде думата на г-жа Тереза 

Вакареева - изпълнителен директор на МИГ. Г-жа Вакареева запозна присъстващите, че 

съгласно чл. 12, ал. 2, от Наредба № 1/22.01.2016 г., МИГ следва да представят в срок от 10 –

работни дни от сключване на Споразумението за изпълнение на СВОМР в МЗХ, планираните 

дейности и разходи за 2016 и 2017 година. Г-жа Вакареева представи предложението на  

служителите на МИГ относно дейностите, които да бъдат изпълнени от МИГ през първата и 

втората година от прилагането на Стратегията, като и средствата, които са необходими за 

тяхното изпълнение.  

 Предложения проект на планирани дейности и разходи беше подробно разгледан и  

обсъден от членовете на Управителният съвет на МИГ, след което се взе следните  решения: 

Гласували както следва:   8 - „ЗА“, 0  - „ПРОТИВ“ и 0  - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 

РЕШЕНИЕ №3: 

 

На основание чл. 35, ал.1, т.7 от Устава, във връзка с чл. 12, ал. 2, от Наредба № 

1/22.01.2016 г. на Министерство на земеделието и храните, УС на МИГ одобрява планирани 

дейности и разходи за 2016 г. и 2017 г., с бюджет както следва: за 2016 г. – 5 477,66 лв. и 2017 

г. - 213 438,03 лв., съгласно проект на заявления - приложение към настоящия протокол. 

Гласували както следва:   8 - „ЗА“, 0  - „ПРОТИВ“ и 0  - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 

РЕШЕНИЕ №4: 

 

Възлага на изпълнителния директор на МИГ за организира подготовката и 

представянето в МЗХ в срок, необходимите документи, във връзка с изпълнението на 

задълженията на МИГ във връзка с чл. 12, ал. 2, от Наредба № 1/22.01.2016 г. 

По точка 4 от дневния ред: Обсъждане на мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ – 

Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, които да бъдат включени в Индикативната годишна 

работна програма (Индикативния график) на МИГ за 2017 г.   

Председателят на УС - г-н Валери Сарандев предостави думата на г-жа Тереза 

Вакареева - изпълнителен директор на МИГ, да представи предложение относно виждането на 

служителите относно мерките от  Стратегията за ВОМР да бъдат включени в индикативната 

годишна работна програма за 2017 год.   

След представянето на работния вариант на индикативната годишна работна програма 

за 2017 год.  и след проведена дискусия, Управителният съвет на МИГ взе следното решение: 

Гласували както следва:   8 - „ЗА“, 0  - „ПРОТИВ“ и 0  - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“. 

РЕШЕНИЕ №5: 

На основание чл. 35, ал.2, т.8 и т.12 от Устава и на основание  чл. 46, ал.1 и чл.62, т.3, 

от Наредба № 22/14.12.2016 г. на Министерство на земеделието и храните, УС одобрява 

проекта на Индикативната годишна работна програма на МИГ за 2017 г.  

Гласували както следва:   8 - „ЗА“, 0  - „ПРОТИВ“ и 0  - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 



 

РЕШЕНИЕ №6: 

Възлага на изпълнителния директор на МИГ за представи одобрения проект на  

Индикативната годишна работна програма на МИГ за 2017 г.  за окончателно съгласуване от 

УО на ОПРЧР и ОПИК.  

Гласували както следва:   8 - „ЗА“, 0  - „ПРОТИВ“ и 0  - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 

РЕШЕНИЕ №7: 

Възлага на изпълнителния директор на МИГ да организира публикуването на  

Индикативната годишна работна програма на МИГ за 2017 г. на интернет страницата на МИГ 

– Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово. 

По точка 5 от дневния ред „ Други“ –  се пристъпи към обсъждане на подготвените 

правилник за Правилник за вътрешния трудов ред в Сдружение с нестопанска цел „Местна 

инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“, Инструкция за организация на 

деловодната дейност и архив и Правилник за набиране, обработване и съхранение на лични 

данни в Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово“. 

След направено обсъждане на подготвените правилници и  инструкции се взеха 

следните решения: 

Гласували както следва:   8 - „ЗА“, 0  - „ПРОТИВ“ и 0  - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 

РЕШЕНИЕ №8: 

На основание чл.35, ал.1, т.8 Управителния съвет на „Местна инициативна група – 

Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ одобрява  Правилник за вътрешния трудов ред в 

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово“ . 

 

Гласували както следва:   8 - „ЗА“, 0  - „ПРОТИВ“ и 0  - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 

РЕШЕНИЕ №9: 

На основание чл.35, ал.1, т.8 Управителния съвет на „Местна инициативна група – 

Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ одобрява  Инструкция за организация на деловодната 

дейност и архив на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Гоце Делчев – 

Гърмен – Хаджидимово“ . 

 

Гласували както следва:   8 - „ЗА“, 0  - „ПРОТИВ“ и 0  - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 

РЕШЕНИЕ №10: 

На основание чл.35, ал.1, т.8 Управителния съвет на „Местна инициативна група – 

Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ одобрява Правилник за набиране, обработване и 

съхранение на лични данни в Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – 

Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“. 

 

Членовете на Управителния съвет продължиха с обсъждане на въпроси във връзка със: 

- събираемостта на членския внос от членовете на Сдружението; 

- предприемане на действия във връзка с разработване на процедурен наръчник за 

работа на МИГ, със срок за представяне в МЗХ до 28.01.2017 г., 

-  организиране на подготовката на необходимите документи за кандидатстване за 

авансово плащане пред ДФЗ; 

- организиране провеждането на редовно годишно общо събрание на МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – Хаджидимово; 



 

- извършване на разходи в рамките на одобрения бюджет за Опростени разходи – по 

чл. 5, т 3 в съответствие с чл. 67, параграф 1, буква „г" от Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. за 

непреки разходи съгласно чл. 9, ал. 2, т. 3, 5, 6, 8, 10, 12 и 18 от Наредба№1/22.012016 г. 

С оглед облекчаване на работата на служителите са обсъди и необходимостта от 

извършване на разходи за монтаж и конфигуриране на локална мрежа в офиса МИГ. 

След направена дискусия се пристъпи към гласуване. 

Гласували както следва:   8 - „ЗА“, 0  - „ПРОТИВ“ и 0  - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 

РЕШЕНИЕ №11: 

Одобрява се извършването на разходи рамките на одобрения бюджет за 2016 г. за 

работни заплати и осигурителни вноски, опростени разходи – по чл. 5, т.3 в съответствие с чл. 

67, параграф 1, буква „г" от Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. за непреки разходи съгласно чл. 9, 

ал. 2, т. 3, 5, 6, 8, 10, 12 и 18 от Наредба№1/22.012016 г., вкл. Разходи за наем и монтаж и  

конфигуриране на локална мрежа в офиса МИГ и командировъчни разходи. 

 

Гласували както следва:   8 - „ЗА“, 0  - „ПРОТИВ“ и 0  - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 

РЕШЕНИЕ №12: 

До одобряване от МЗХ на бюджета за 2017 г. да се извършват само разходи  за работни 

заплати и осигурителни вноски и най – належащите разходи, свързани с функционирането на 

офиса на МИГ в рамките на опростени разходи – по чл.5, т.3 в съответствие с чл. 67, параграф 

1, буква „г" от Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. за непреки разходи съгласно чл. 9, ал. 2, т. 3, 5, 

6, 8, 10, 12 и 18 от Наредба№1/22.012016 г., куриерски услуги, командировъчни разходи за 

екипа, финансови разходи по обслужване на банкова сметка и финансови разходи за 

документи, необходими за представяне пред МЗХ и  ДФЗ. 

 

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

Гърмен - Хаджидимово“ закри заседанието. 

 

Неразделна част от настоящия протокол са: 

1. Проект на Заявление за одобрение на финансова помощ по подмярка 19.4 

„Текущи разходи и популяризиране на стратегия за местно развитие“ от Програмата за 

развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 

2. Проект на Заявление за планирани 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" от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014 – 2020, за 2016 година; 

3. Проект на Заявление за планирани 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" от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014 – 2020, за 2017 година; 

4. Проект на Индикативна годишна работна програма за прием на проекти към 

СВОМР  на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово. 

 

 

Протоколчик: ___________________П_______________________ -  Ибраим Пачеджиев 

 

 

 

 

 



 

Присъствали заседанието на 08.12.2016 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 
СНЦ „МИГ – 

Гоце -Делчев“ 

Подпис 

1 Община Гоце Делчев, с 
ЕИК по БУЛСТАТ 
000024745 

Валери Александров 

Сарандев 

Председател на  
УС 

П 

2 Община Гърмен,  
ЕИК по БУЛСТАТ 
000024752 

Минка Сабриева 

Капитанова 

Член на УС П 

3 Община Хаджидимово,  
ЕИК по БУЛСТАТ 
000025014 

Рамиз Рамизов Метушев Член на УС  
П 

4 СНЦ „Сдружение на 
предприемачите 
регион Гоце Делчев“, с 
ЕИК по БУЛСТАТ 
101723507 

Димитър Стойнов 

Христов 

Член на УС  

5  „Копривлен - Мрамор” 
ЕООД, с ЕИК 811141501  

Иван Сотиров Кацилов  Член на УС П 
 

6 ЕТ „Сузана Сариева“, 
ЕИК 200643070  

Сузана Мирославова 

Сариева 

Член на УС П 

7 СНЦ „Сдружение с 
нестопанска цел 
„Бизнес инкубатор – 
Гоце Делчев, център за 
подпомагане на 
предприемачеството”, с 
ЕИК по БУЛСТАТ 
101159444 

Росица Кирилова 

Джамбазова  

Член на УС П 

8 Народно читалище 
“Възраждане - 1927“, с 
ЕИК по БУЛСТАТ 
000015380 

Мария Ангелова Чорлева Член на УС П 

9 СНЦ „НЕВРОКОП“, с ЕИК 
по БУЛСТАТ 101153637 

Рахим Хасанов Арнаудов Член на УС П 

10  „Сдружение „Хроника 
срещу рака", с БУЛСТАТ 
175976902  

Елена Петкова Ласина Председател  
на КС 

П 

 


