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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,  28.04.2021 г., в 16.00 часа, в офиса на Сдружение с нестопанска цел „Местна 

инициативна група - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“ (МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - 

Хаджидимово/МИГ), намиращ се на ул. „Александър Стамболийски“ № 1, на основание чл. 

36 от Устава се проведе заседание на Управителния съвет (УС). 

Заседанието е свикано по инициатива на г- жа Марина Герова - председател на УС и 

на него присъстват следните членове на УС: 

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 - кмет на 

общината; 

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

кмет на общината; 

Стопански сектор: 

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

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

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 присъстват и Тереза Вакареева - изпълнителен директор и  Крум 

Стамболиев – експерт по прилагане на СВОМР.  

 

За протоколчик на заседанието е определен Крум Стамболиев. 

Заседанието се откри от г-жа Марина Герова, която констатира наличие на кворум (от 

седем редовно поканени, присъстват всички членове на УС и представи дневния ред за 

провеждането му: 
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1. Обсъждане на необходимостта във връзка с предстоящо свикване на общото 

събрание на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово. 

2. Обсъждане на предстоящи промени в СВОМР на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово. 

3. Авансово плащане по сключен Административен договор № РД-50-28/23.02.2021 

г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество 

на местни инициативни групи“ от ПРСР 2014 – 2020. 

4. Проучване на възможностите за получаване на банков кредит за изпълнение на 

проекти. 

5. Други.  

Не постъпиха предложения за неговата промяна. 

По т.1 от дневния ред 

 Г-жа Герова информира, че предстои свикване на отчетно-изборно общо събрание на 

Сдружението за:  приемане на отчет за дейността на Управителния съвет за 2020 г. и доклад 

за дейността и финансов отчет за 2020 г., приемане на Програма за осъществяване на 

дейността на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово” и проект на бюджет за 

2020 г., одобряване на размер на годишен членски внос за 2021 г., одобряване на промени в 

СВОМР, освобождаване от отговорност на членовете на УС и избор на нов Управителен 

съвет и Председател на управителния съвет, поради изтичане на петгодишния мандат 

(12.04.2021 г.). 

 Промените в СВОМР се налагат във връзка с одобрено от Правителството на 

Република България единадесето изменениe на Програмата за развитие на селските райони 

2014 – 2020 г. С изменението се осигурява допълнително финансиране в размер на над 68 

млн. лв. по подхода Водено от общностите местно развитие. Средствата ще се използват 

през преходния период 2021 – 2022 г. и ще се насочат за подготвителни дейности и към 

изпълняващите се стратегии за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на 64 

местни инициативни групи. С промените се предвижда осигуряване на финансов ресурс за 

подготовка на СВОМР за следващия програмен период, както и увеличаване на бюджета на 

всяка от изпълняващите се стратегии с над 900 хил. лв. публични средства и изпълнение до 

юни 2025 година.  

 Допълнителните средства се предоставят във връзка с изпълнение на Регламент (ЕС) 

2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година за 

определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за 

гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и 2022 г. и за изменение на регламенти 

(ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на 

прилагането през 2021 г. и 2022 г. и Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на 

ресурсите и разпределението на това подпомагане за 2021 г. и 2022 г.  

  Във връзка с възможността за увеличение на бюджета на СВОМР е необходимо при 

желание от страна на МИГ в срок до 01.06.2021 г. да бъдат предприети следните действия: 
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  В Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 

следва да бъде депозирано писмено заявление по реда на чл. 14, ал. 1 от споразумението за 

изпълнение на СВОМР. В заявлението за операции по подмярка 19.2, финансирани от 

ЕЗФРСР, следва да бъде предвиден допълнителен размер на финансовата подкрепа до 799 

000 лева и за дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии 

за ВОМР“ – допълнителен размер на финансовата подкрепа до 114 000 лева.   

  Към заявлението следва да се приложат: 

1. Решение на колективния върховен орган на МИГ за промяна в одобрената СВОМР; 

2. Обосновка на исканата промяна; 

3. Проведено обществено обсъждане за одобрение на исканата промяна от местната 

общност; 

4. Справка за подадените, одобрените и платени проекти; 

5. Справка за договорения и наличния бюджет и план за договарянето му; 

 Промяната се допуска, ако не противоречи на приоритетите на стратегията и са 

спазени условията, които са били предмет на оценка. Увеличението на бюджета и 

разпределените му по мерки в СВОМР следва да бъде балансирано и отразено съответно и в 

индикаторите за резултат. Необходимо е да се има предвид, че увеличението на бюджета се 

предоставя от ЕЗФРСР и следва да бъде разпределено по мерките, финансирани от този 

фонд. 

 Г-жа Герова предостави думата на присъстващите за мнения и предложения по 

поставените въпроси. След обсъждане: 

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

РЕШЕНИЕ № 1 

  

Управителният съвет одобрява предприемане на действия за увеличение на бюджета 

на СВОМР на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово.  

 

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

РЕШЕНИЕ № 2 

След изтичане на срока за обществено обсъждане да се проведе ново заседание на УС 

за разглеждане и обсъждане на всички документи във връзка със свикване на отчетно-

изборно общо събрание на колективния върховен орган на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - 

Хаджидимово и определяне на датата и място за неговото свикване.   

По т.2 от дневния ред  

Във връзка с предстоящите промени в СВОМР, свързани с възможността за 

допълнителното и финансиране по подмярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ 

от ПРСР 2014 – 2020, думата беше дадена на г-жа Вакареева, която представи 
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предложението на екипа във връзка с изменение на СВОМР и проект на Доклад за 

изменението и. 

 Г-жа Герова предостави думата на присъстващите за мнения и предложения по 

поставените въпроси. След обсъждане: 

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

РЕШЕНИЕ № 3 

 Да се публикува представения проект на доклад за изменение на СВОМР за 

обществено обсъждане на интернет страницата на МИГ, за срок не по-малък от една 

седмица, след което УС на МИГ да вземе решение за окончателното му внасяне за 

одобрение от КВО на Сдружението.   

 

По т. 3 от дневния ред  

 Г-жа Герова информира присъстващите, че на 23.02.2021 г. е подписан 

Административен договор № 50-28/23.02.2021 г. за финансиране на проектно предложение 

„Култура и автентичност чрез съвместни събития в Югоизточна Европа“ (ЕЛАТЕ И 

ВИЖТЕ)“, финансирано по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за 

сътрудничество на местни инициативни групи“ от ПРСР 2014 - 2020. Съгласно т. 3.5 от 

сключения договор, МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово има право на авансово 

плащане в размер на 30 240,00 лв., което не може да надвишава 50 на сто от стойността на 

определените в административния договори инвестиции в материални активи.  

Съгласно чл. 7 от Наредба № 4 от 30.05.2018 г. за условията и реда за изплащане, 

намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за 

мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските 

производители:  Искане за авансово плащане се подава от бенефициента в срок не по-рано 

от 10 дни от сключване на административния договор, съответно издаване на заповедта 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, и не по-късно от шест месеца преди 

изтичане на крайния срок за изпълнение на одобрения проект, посочен в 

административния договор или заповедта за предоставяне на финансова помощ. 

 

Съгласно чл. 8, ал. 1 от същата Наредба, бенефициентът представя обезпечение по 

авансово плащане под формата на: 

1. безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на ДФЗ – РА, по образец, 

утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ – РА, и публикуван на електронната страница 

на ДФЗ – РА;  

2. запис на заповед "без протест" и "без разноски" по образец, утвърден от 

изпълнителния директор на ДФЗ – РА, и публикуван на електронната страница на ДФЗ – 

РА.  

Съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредбата, обезпечението по ал. 1 трябва да е:  

1. със срок на валидност, равен на срока за изпълнение на одобрения проект, посочен 

в административния договор или в заповедта за предоставяне на финансова помощ, 

удължен с шест месеца;  
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2. в размер сто процента от размера на авансовото плащане.  

Съгласно чл. 8, ал. 4, обезпечението се освобождава изцяло от ДФЗ – РА, до 

четиринадесет дни от датата, на която ДФЗ - РА, установи, че размерът на подлежащата на 

изплащане финансова помощ по подадено искане за междинно и/или окончателно плащане 

надхвърля размера на авансовото плащане. 

Г-жа Вакареева, информира, че следва да се предприемат действия за подаване на 

искане за авансово плащане по подмярка 19.3, но преди това следва да се осигури 

обезпечение, като единствения вариант за МИГ се оказва представяне на запис на заповед. 

Предвид предварителната подкрепа, получена от Община Гоце Делчев, предложението е 

МИГ да се обърне към Общински съвет – гр. Гоце Делчев и Кмета на Община Гоце Делчев 

за обезпечаване на авансовото плащане. 

След обсъждане на необходимите варианти за подкрепа на капацитета на МИГ, както 

и нуждата от вземане на решение от колективния върховен орган на МИГ за 

кандидатстване по процедурата, бяха взети следните решения: 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 4 

Възлага се на изпълнителния директор на МИГ да внесе предложение до Общински 

съвет - гр. Гоце Делчев и до Кмета на Община Гоце Делчев, с искане за издаване на запис 

на заповед за обезпечаване на авансово плащане по Административен договор № 50 -

28/23.02.2021 г. за финансиране на проектно предложение „Култура и автентичност чрез 

съвместни събития в Югоизточна Европа“ (ЕЛАТЕ И ВИЖТЕ)“, финансирано по подмярка 

19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни 

групи“ от ПРСР 2014 – 2020. 

По т. 4 от дневния ред  

 

Г-жа Герова информира, че във връзка със сключения по Административен договор № 

50-28/23.02.2021 г. за финансиране на проектно предложение „Култура и автентичност чрез 

съвместни събития в Югоизточна Европа“ (ЕЛАТЕ И ВИЖТЕ)“, финансирано по подмярка 

19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни 

групи“ от ПРСР 2014 – 2020, както и предстоящото сключване на договор по проект с 

наименование „Популяризиране на предприемачеството и иновациите в селските 

райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград“ („Promotion of Entrepreneurship and 

Innovation in the Rural Area of Kavala, Drama, Smolyan and Blagoevgrad“), с акроним PEIRA, 

финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A GREECE - 

BULGARIA 2014-2020, ще възникне необходимост от осигуряване на финансов ресурс 

за изпълнение на проектните дейности. На този етап МИГ не разполага с такъв свободен 

финансов ресурс. Наличните собствени средства се ползват за финансиране на разходи по 

подмярка 19.4, които са недопустими за финансиране или са допустими, но МИГ не ги 

заявява – например разходи за оценка на проектни предложения, които в случай че бъдат 
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заявени водят до голямо забавяне на плащанията по подмярка 19.4. предвид голямото 

забавяне от  страна на ДФЗ при проверка на проведени от МИГ процедури за подбор на 

проекти. 

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

взе 

РЕШЕНИЕ № 5 

Възлага на изпълнителния директор на МИГ да проучи възможностите за получаване 

на банков кредит за изпълнение на сключени административни договори за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ, които да представи пред УС ва МИГ.  

По т. 5 от дневния ред  

 

Няма разглеждани въпроси. 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито. 

   

 ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПРОТОКОЛА: 

1. Писмо с изх. №91-232/04.04.2021 г. на УО на ПРСР във връзка с допълнително 

финансиране по подмярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 

2020 г.  

2. Доклад до УС с предложение за промени в СВОМР на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен 

- Хаджидимово. 

 

Протоколчик: ______________П________________________ - Крум Стамболиев 

 

Председател на УС:_________П_________________________ - Марина Герова  
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Присъствали на 28.04.2021 г. на заседание 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 

 

mailto:mig_gotsedelchev@abv.bg

