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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, 26.09.2022 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 - Кмет на 

общината; 

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

За стопанския сектор: 

4. За „Тефо“ ЕООД, ЕИК 101784660 - Сузана Сариева; 

5. За „РИВА-ЛОГИСТИК“ ООД, с ЕИК 204600642 - Айя Витанова; 

За нестопански сектор: 

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

предприемачеството”, с ЕИК по БУЛСТАТ 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 Ибраим Пачеджиев. 

 Заседанието е открито от Марина Герова - Председател на Управителния съвет, която 

констатира наличие на кворум - от седем редовно поканени, присъстват всички членовете на 

Управителния съвет. Представен беше дневния ред. Не постъпиха предложения за неговата 

промяна. 

1. Одобряване на проект на планирани дейности и разходи за 2023 година, които ще бъдат 

заявени за одобрение от МЗХГ, съгласно чл. 12, ал. 2, от Наредба № 1/22.01.2016 г. на МЗХГ. 
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2. Одобряване на актуализиран Индикативен график за провеждане на процедури за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерки от Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие  на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ 

за 2022 г. 

3. Разни.  

 

             По т. 1 от дневния ред 

Г-жа  Герова информира присъстващите, че в изпълнение на чл.12, ал.1 от 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" на мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие", МИГ следва да представи в МЗХГ планирани дейности и разходи/бюджета на МИГ за 

2023 година. Срокът за представяне на информацията е 30.09.2022 г.  

Думата беше дадена на изпълнителния директор на МИГ - г-жа Вакареева, която 

представи проект на бюджета по подмярка 19.4 за 2023 г.  

Г-жа Герова покани присъстващите за мнения и коментари.  

След приключване на обсъжданията се пристъпи към гласуване:  

 

 

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

 

РЕШЕНИЕ № 1 

 

На основание чл.35, ал.1, т.13, подточка 13.6 от Устава на Сдружението, Управителният 

съвет одобрява проект на бюджет на МИГ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране 

на стратегия за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие" за 2023 г.  

 

 

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

 

РЕШЕНИЕ № 2 

 

Управителния съвет възлага на изпълнителния директор на МИГ одобреният проект на 

бюджет  за 2023 г. да бъде внесен в срок в МЗХГ  за одобрение от УО на ПРСР 2014 - 2020 г. 

 

По т. 2 от дневния ред 

 

Г-жа Герова припомни, че на 30.11.2021 г. е подписано допълнително споразумение, с 

което е увеличен финансовия ресурс за финансиране на проекти по стратегията за Водено от 

общностите местно развитие и ресурса за управление на стратегията. Допълнителният финансов 

ресурс за финансиране на проекти в размер на 799 000,00 лв.,  разпределен по мерки, както 

следва: 

 М 1–4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” - 28 595,13 лв. 

 М 2–4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или 

развитието на селскостопански продукти” - 36 080 лв. 
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 М 3–6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ - 10 103 лв. 

 М6–7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“ - 724 221,87 лв.  

С подписаното допълнително споразумение се удължава и срока за изпълнение на проекти 

по Стратегията – до 30.06.2025 г.  

Думата беше дадена на изпълнителния директор на МИГ - г-жа Вакареева, която 

представи остатъчния финансов ресурс по мярка М 3–6.4 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ от СВОМР: 

След подписаното допълнително споразумение 30.11.2021 г. бюджета по мярката се 

увеличава на 733 760,00 лв. Договорените проекти по проведените по мярката две процедури, 

съответно BG06RDNP001-19.297 и BG06RDNP001-19.453 са с общ размер на безвъзмездната 

финансова помощ 542 028,37 лв. По процедура BG06RDNP001-19.453 проектно предложение № 

BG06RDNP001-19.453-0001 на кандидата "МАММА МИА 73" ЕООД е класирано като резервно 

с размер на безвъзмездна финансова помощ 94 857,14 лв. и след неговото финансиране по 

процедурата остава свободен финансов ресурс в размер на 96 874,59 лв. Формирането на 

бюджета в табличен вид е следното: 

 

Таблица 1 Финансов план по мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“ от СВОМР след подписване на допълнително споразумение за увеличаване на 

финансовия ресурс на 30.11.2021 г. 

 

Код на 

мярката 
Име на мярката 

Бюджет на мярката съгласно 

одобрената СВОМР 

евро лева 

М3-6.4 
 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ 
375 171,34 733 760,10 

 

Номер на 

процедурата 

Номер на 

договора 
Бенефициент 

Наименование на 

проекта 

БФП,  

лева  

BG06RDNP001-

19.297 

BG06RDNP001-

19.297-0003-C01 

АМБУЛАТОРИЯ ЗА 

ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА 

МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 

ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ "ДДД" 

ООД (ЕИК: 205789605) 

Закупуване на 

иновативно медицинско 

оборудване за модерен, 

комплексен подход на 

скрининг и лечение на 

пациентите от  

АГПСМПОБ „ДДД“ 

ООД 

95250,00 

BG06RDNP001-

19.297-0002-C01 

Мебели Петелов ЕООД 

(ЕИК: 204282321) 

Закупуване на 

оборудване за цех за 

производство на мебели 

95130,00 

BG06RDNP001-

19.297-0004-C02 

"Д-р Татяна Металова – 

амбулатория за 

индивидуална практика за 

специализирана медицинска 

помощ по ендокринология“ 

ЕООД (ЕИК: 204380705) 

"Закупуване на 

оборудване за 

ендокринологичен 

кабинет в гр. Гоце 

Делчев" 

95256,26 
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BG06RDNP001-

19.297-0005-C01 

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

ДОКТОР ХАДЖИЕВ ЕООД 

(ЕИК: 206059047) 

Изграждане на 

медицински център в с. 

Рибново, община 

Гърмен, област 

Благоевград. 

88185,85 

BG06RDNP001-

19.297-0001-C01 

ЕТ ДИМИТЪР СПИРОВ 

(ЕИК: 811205498) 

Инвестиции в ДМА за 

перално стопанство в гр. 

Гоце Делчев 

0,00 

Прекратен 

ДБФП 

BG06RDNP001-

19.453 

BG06RDNP001-

19.453-0002-C01 

ЕТ Нушка Дент – д-р Нушка 

Пачеджиева ИППДП (ЕИК: 

203647482) 

„Закупуване на 

оборудване и 

специализирана 

апаратура за дентален 

кабинет на ЕТ Нушка 

Дент – д-р Нушка 

Пачеджиева ИППДП 

75481,88 

BG06RDNP001-

19.453-0003-C03 

Самостоятелна медико - 

техническа лаборатория 

НМП Дентал Лаб ЕООД 

(ЕИК: 206187352) 

Закупуване на 

специализирано 

оборудване за 

зъботехническа 

лаборатория 

92724,38 

Общо за сключените до момента административни договори по мярка 3-6.4: 542 028,37 

Общо ресурс по мярка 3-6.4, съгласно одобрената СВОМР, вкл. допълнителен 

финансов ресурс: 
733 760,10 

Необходим финансов ресурс за финансиране на резервно проектно предложение  

(№ BG06RDNP001-19.453-0001 на кандидат "МАММА МИА 73" ЕООД) 
94 857,14 

Наличен свободен финансов ресурс за нов прием по мярка 3-6.4: 96 874,59 

След представяне на начина, по който е формиран остатъчния финансов ресурс по мярка 

3-6.4 от СВОМР, г-жа Вакареева предложи да се проведе нова процедура за подбор на проектни 

предложения с този ресурс или с бюджет 96 874,59 лв. Предложението на екипа е в края на 2022 

г. да стартира процедури за прием по горепосочената мярка, съгласно проект на Индикативен 

график – Приложение №1 към настоящият протокол. 

Не постъпиха предложения по представения график. Пристъпи се към гласуване.  

 

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

 

РЕШЕНИЕ № 3 

 

На основание чл. 35, ал.1, т.13.1 от Устава на Сдружението и чл. 4 от 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, Управителният съвет на МИГ 

одобрява актуализиран Индикативен график за провеждане на процедури за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по мерки от Стратегията за водено от общностите местно 

развитие  за 2022 г. (Приложение №1 към протокола) 
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По т. 3 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 - Ибраим Пачеджиев  

 

 

 

Председател на УС:            П - Марина Герова  
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Присъствали на заседанието на 26.09.2022 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 

Феим Иса   Член на УС П 

4 „Тефо“ ЕООД, ЕИК 

101784660 

Сузана Сариева Член на УС П 

5 „Рива логистик“ ООД, 

 ЕИК 204600642 
Айя Витанова Член на УС П 

6 СНЦ „Сдружение с 

нестопанска цел „Бизнес 

инкубатор -  Гоце Делчев, 

център за подпомагане на 

предприемачеството”, с 

ЕИК 101159444 

Росица Джамбазова Заместник - 
председател на 
УС 

П 

7 СНЦ „Граждански 

инициативи за  развитие“, 
с ЕИК по 

БУЛСТАТ 176985548 

Найле Бюлюкова Член на УС П 
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