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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, 07.01.2020 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; 

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

За стопанския сектор: 

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

5. За “Рива Логистик“, с ЕИК 204600642 - Айя Витанова; 

За нестопански сектор: 

6. За СНЦ „Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, център за подпомагане на 

предприемачеството”, с ЕИК 101159444 - Росица Джамбазова; 

7. 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 се откри от председателя на Управителния съвет, който констатира наличие 

на кворум – от седем редовно поканени, присъстват всички членове на Управителния съвет. 

Присъстващите бяха уведомени за обявения дневен ред. Не постъпиха предложения за неговата 

промяна. 
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Дневен ред на заседанието: 

 

1.  Одобряване на годишен доклад за изпълнение на СВОМР по подмярка 19.2 „Прилагане 

на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" за 2019 г.  

2.  Обсъждане на извършени разходи за оценка на предложения през последното 

тримесечие на 2019 г., които да бъдат заявени в искане за окончателно плащане за 2019 г. 

3. . Одобряване на годишен доклад по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране 

на стратегия за Водено от общностите местно развитие" за 2019 г.  

4.  Вземане на решение за подписване на партньорско споразумение между СНЦ „Местна 

инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ и МИГ от Румъния, Гърция и 

Турция, за подготовка на проект за транснационално сътрудничество с наименование „Culture 

and Origins through Mutual Events in South Eastern Europe“ (COME&SEE).  

5.  Одобрение на изменени Правила за провеждане на процедури за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ и ред за оценка на проектни предложения по мерки от СВОМР, 

финансирани от ПРС Р 2014 – 2020 и ЕЗФРСР на територията на МИГ – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – 

ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО. 

6.  Обсъждане на промени в индикативен график за прием проектни предложения за 2020 

г. 

7.  Други. 

 

По т. 1 от дневния ред 

 

Г-жа Герова припомни, че съгласно чл. 62, т. 15 от Наредба №22/14.12.2015 г.  ежегодно 

в срок до 15 февруари, МИГ изготвя и представя на УО на ПРСР 2014 - 2020 г. и на УО на 

останалите програми, страна по Споразумението за изпълнение на СВОМР, годишен доклад за 

отчитане изпълнението на СВОМР по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за водено от общностите местно развитие“.  

Думата беше дадена на г-жа Вакареева, която представи допълнителни разяснения по 

изготвения годишен доклад по подмярка 19.2 за 2019 г.  

Управителният съвет, при гласували 7 - „ЗА“, 0  - „ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 

взе решение 

РЕШЕНИЕ № 1 

 

На основание чл.35, ал.1, т.13.7 от Устава на Сдружението, УС одобрява годишен доклад 

за отчитане изпълнението на СВОМР по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за Водено от общностите местно развитие" за 2019 г. и възлага на изпълнителния 

директор на МИГ същият да бъде представен пред УО на ПРСР 2014 - 2020 г., УО на ОПРЧР  

2014 -2020 г. и УО на ОПИК 2014 – 2020 г. в регламентирания срок. 

 

По т. 2 от дневния ред 

 

Г-жа Герова даде думата на г-жа Вакареева, която припомни причините за забавяне на 

плащанията от ДФЗ по подадени от МИГ заявки за плащане за 2019 г., а именно включването в 

заявките на разходи за оценка на проекти, подадени по обявени от МИГ процедури, финансирани 

от ПРСР. Заявените от МИГ разходи за оценка на проекти не се възстановяват, докато 

съответната процедура не бъде одобрена от ДФ „Земеделие“. Към настоящия момент са 

одобрени две от проведените от МИГ процедури, тези по мярка 2-4.2 (първи прием) и мярка 6-

7.2 (първи прием). Все още не e извършена проверка на проверените от МИГ процедури по мярка 

1-4.1 (първи прием) и мярка 6-7.2 (втори прием). Това се явява пречка за възстановяване на 
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заявените от МИГ средства по две от подадените заявки за плащане за 2019 г. По третата заявка 

– окончателна за 2019 г., която предстои да бъде подадена до 30.01.2020 г., ще бъдат заявени 

средства за оценка на проекти по мярка 4 и марка 5 от СВОМР, финансирани от ОПИК 2014 - 

2020. Оценителният доклад по мярка 4 е одобрен от РУО на ОПИК, а този по мярка 5 предстои 

да бъде одобрен. Също така е налице и приключила в края на м. Декември 2019 г. оценка по 

проведена процедура по мярка 2-4.2 (втори прием). За оценката на постъпилите проектните 

предложения е изплатена сума в размер на 790,00 лв.  Предвид голямото забавяне  при проверка 

на процедурите от ДФЗ, не е ясно кога ще бъде извършена проверката на тази процедура, но тя 

ще се окаже пречка за поучаване на авансово плащане за 2020 г. Г-жа Вакареева припомни, че 

МИГ вече веднъж се отказа от заявени средства за оценка на проекти в размер на 759,86 лв. 

(средствата са за оценка на проекти по мярка 6-7.2 (първи прием)). Благодарение на отказа, 

МИГ успя да получи авансово плащане за 2019 г. и окончателното плащане за 2018 г. - през 

месец август 2019 г., а процедурата по тази мярка беше одобрена през м. декември 2019 г.  

Г-жа Вакареева  предложи, УС да обсъди възможността в заявка за окончателно плащане 

за 2019 г. да не бъдат заявявани средства в размер на 790,00 лв, (за оценка на проектни 

предложения за проведения втори прием по подмярка 2-4.2, приключил в края на 2019 г.), 

предвид риска от забавяне на възстановяване на разходи по заявка за окончателно плащане за 

2019 г., което от своя страна ще блокира възможността за получаване на авансово плащане за 

2020 г.  

Членовете на УС на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово обсъдиха 

възможността разходът за оценка на проектни предложения, постъпили в рамките на втори 

прием по процедура BG06RDNP001-19.039 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, 

Мярка 2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието 

на селскостопанските продукти“ да останат за сметка на МИГ.  

Управителният съвет пристъпи към гласуване. При  гласували 7 - „ЗА“, 0 - „ПРОТИВ“ и 

0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ се взе:  

 

РЕШЕНИЕ № 2 

 

Изразходваният през 2019 г. финансов ресурс в размер на 790,00 лв. за работа на 

оценителната комисия по процедура BG06RDNP001-19.039 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово, Мярка 2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара 

и/или развитието на селскостопански продукти“ (втори прием) да остане за сметка на МИГ – 

Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово и същите да не бъдат заявявани в заявка за окончателно 

плащане за последното тримесечие на 2019 г.  

 

По т. 3 от дневния ред 

 

Г-жа Герова информира, че съгласно чл.16, ал.1 от Наредба № 1/22.01.2016 г. за прилагане 

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

местно развитие", всяка година в срок до 31 януари МИГ подава в УО на ПРСР 2014 - 2020 г. 

обобщен годишен доклад за извършените дейности, свързани с текущите разходи и 

популяризиране на стратегията за ВОМР за предходната календарна година.  

Г-жа Вакареева, представи пред членовете на УС изготвения за 2019 г. доклад по 

подмярка 19.4. Въпроси от страна на членовете на УС не постъпиха. Пристъпи се към одобряване 

на доклада. 

При гласували 7 - „ЗА“, 0  - „ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ се взе решение 
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РЕШЕНИЕ № 3 

 

На основание чл.35, ал.1, т.13.7 от Устава, УС одобрява годишен доклад за извършените 

дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ за 2019 

г.   и възлага на изпълнителния директор на МИГ същият да бъде представен за одобрение пред 

УО на ПРСР 2014 – 2020 г. в регламентирания срок. 

 

По т. 4 от дневния ред 

 

Г-жа Вакареева  представи информация за възможността да бъде създадено партньорство 

с местни инициативни групи от Румъния, Гърция и Турция за подготовка на проект за 

транснационално сътрудничество, начина на кандидатстване и финансиране,  приложим за всеки 

от партньорите. Наименованието на проектното предложение около, което се обединиха 

партньорите е „Culture and Origins through Mutual Events in South Eastern Europe“ (COME&SEE). 

Представени бяха концепцията на  проектното предложение,  партньорите, главната цел, подход, 

основни дейности и очакваните резултати. 

След дискутиране на възможностите за партньорства по проекти за транснационално и 

вътрешнотериториално сътрудничество и направленията, в които Сдружението ще бъде най - 

полезно за местната общност, предвид представата проектна идея, Управителният съвет взе 

следните решения: 

При гласували 7 - „ЗА“, 0  - „ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ се взе 

 

РЕШЕНИЕ № 4 

 

На основание чл.35, ал.2, т.9 от Устава, Управителният съвет дава съгласие СНЦ „МИГ - 

Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“ да участва като партньор по проект „Culture and Origins 

through Mutual Events in South Eastern Europe“ (COME&SEE). 

 

При гласували  6  „ЗА“, 0  - „ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ (в гласуването не участва 

г-жа Марина Герова) се взе 

 

РЕШЕНИЕ № 5 

 

Управителният съвет възлага на  г-жа Марина Герова – Председател на УС, да подпише 

партньорско споразумение във  връзка с проект за транснационално сътрудничество „Culture and 

Origins through Mutual Events in South Eastern Europe“ (COME&SEE), с партньорите съгласно 

представената концепция за проекта. 

 

По т. 5 от дневния ред 

 

Г-жа Вакареева представи проект на изменени 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. Г-жа Вакареева поясни, че изменението се дължи  на 

включване на допълнителни възможности за приоритизиране на проекти с равен брой точки, 

както и възможността да се прилага процедура за финансиране на проекти с по-нисък интензитет 

на финансовата помощ (приложимо за частни мерки, в случай на наличие на проекти с равен 

брой точки и недостигащ ресурс за финансиране).   
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След направени коментари и разяснения, при гласували  7 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“ и 0 – 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, се взе  

РЕШЕНИЕ № 6 

 

На основание чл.35, ал.1, т.13.2 от Устава, Управителния съвет одобрява изменени 

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. 

 

По т. 6 от дневния ред 

 

Госпожа Герова информира, че причините, които налагат промени в индикативния 

график са свързани преди всичко с невъзможността да бъде проведен планирания втори прием 

по мярка 1-4.1 и необходимостта от време за отразяване на бележки, получени от Министерство 

на финансите в процеса на съгласуване на Насоките за кандидатстване по мярка 7„Съхранение 

и популяризиране на местната идентичност, културно-историческо и природно наследство“ от 

СВОМР, във връзка с приложимия режим държавни помощи.  

Г-жа Герова припомни, че оценката на подадените в рамките на първи краен срок 

проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19-025 - МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - 

Хаджидимово, Мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ приключи на 

10.05.2019 г. Процедурата е обявена с два крайни срока за кандидатстване, като вторият прием 

следва да се реализира, в случай че има остатъчни средства след приключване на първия прием. 

Съгласно публикуваните Условия за кандидатстване е предвиден втори прием: с начало на 

приема: 28.10.2019 г., и втори краен срок: 16.12.2019 г., 17:00 часа. Съгласно оценителния доклад 

на МИГ, остатъчният финансов ресурс по процедурата е в размер на 48 521,43 лв. Същият обаче 

не е потвърден от ДФЗ. Налице са допълнителни изисквания от страна на УО на ПРСР към 

кандидатите, както и промени в законодателството. В тази връзка УС на МИГ на 09.10.2019 г. 

взе решения, съгласно които възложи на изпълнителния директор на МИГ - Гоце Делчев - 

Гърмен - Хаджидимово да бъдат извършени промени в Насоките за кандидатстване по 

процедура № BG06RDNP001-19.025 - МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка 1-4.1 

"Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства" във връзка с: 

1. Заповед № 09-647 от 03.07.2019 г. на Ръководителя на УО на ПРСР и указания на УО 

на ПРСР; 

2. Критериите за недопустимост на кандидатите, свързани с чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и 

промени в чл.54 от ЗОП (в сила от 01.03.2019 г.) относно наличие на обстоятелства за 

отстраняване от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка. 

3. Удължаване на срока за кандидатстване по втори краен срок за кандидатстване, както 

следва: Начало на приема: 03.02.2020 г., Краен срок на втори прием: 13.04.2020 г., 17:00 часа. 

Съгласно, получена информация от УО на ПРСР към датата на настоящото заседание, 

проведената процедура в рамките на първи краен срок все още не е разпределена за проверка от 

ДФЗ. Налице е и възражение от кандидат с отхвърлено по процедурата проектно предложение. 

Също така на настоящото заседание, УС одобри изменени 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, които също следва да се посочат като актуални в реда 

за оценка по процедурата.  

Във връзка с липсата на информация относно наличния свободен финансов ресурс по 

Мярка 1-4.1 "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства", при гласували  7 – „ЗА“, 0 – 
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„ПРОТИВ“ и 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, се взе  

 

РЕШЕНИЕ № 7 

 

Втори прием по процедура № BG06RDNP001-19.025 - МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - 

Хаджидимово, Мярка 1-4.1 "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства" не следва да бъде 

проведен предвид липса на информация за наличния финансов ресурс по процедурата.  

 

При гласували  7 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“ и 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, се взе 

 

РЕШЕНИЕ № 8 

 

Нов прием по Мярка 1-4.1 "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства" да бъде 

проведен след получаване на информация от ДФЗ относно остатъчния ресурс от  проведения 

първи прием по процедурата  и отразяване на необходимите в Насоките за кандидатстване 

промени. 

 

При гласували  7 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“ и 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, се взе  

 

РЕШЕНИЕ № 9 

 

На основание чл.35, ал.1, т.13.1 от Устава, Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ одобри коригиран индикативен график за прием на проекти 

за 2020 г. 

 

По т. 7 от дневния ред 

 

Госпожа Герова предложи до одобрение на бюджета на МИГ за 2020 година, УС на МИГ 

да разреши извършване текущи разходи, свързани с дейността на Сдружението. 

 

След обсъждане, при гласува 7 - „ЗА“,  0 - „ПРОТИВ“  и  0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ се взе  

 

РЕШЕНИЕ №: 10 

 

До получаване на заповед за одобрение на предложените от МИГ дейности и разходи по 

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

местно развитие"  могат да бъдат извършвани текущи разходи, свързани с дейността на 

Сдружението. 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на УС 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 07.01.2020 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 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 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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