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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, 17.05.2021 г., в 10.00 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; 

Стопански сектор: 

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

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

Нестопански сектор: 

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

предприемачеството”, с ЕИК 101159444 - Росица Джамбазова; 

6. 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 шест от членове на УС) и представи дневния ред за 

провеждането му: 
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1. Обсъждане на резултати от проведено обществено обсъждане на изменения на 

одобрената стратегия за Водено от общностите местно развитие, изпълнявана на 

територията на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово. 

2. Обсъждане на проект на документи във връзка с предстоящо свикване на общото 

събрание на колективния върховен орган на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово: 

2.1. Отчет за дейността на Управителния съвет за 2020 г.  

2.2. Доклад за дейността на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“ и 

финансов отчет за 2020 г.  

2.3. Програма за осъществяване на дейността на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев - Гърмен -   

Хаджидимово” и проект на бюджет за 2021 г.  

2.4. Обсъждане на предложение за размер на членския внос за 2021 г. 

3. Вземане на решение за свикване на общо събрание на колективния върховен орган 

на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“ и определяне на дневен ред за 

провеждането му. 

4. Одобряване на изменения в пакет от документи за провеждане на втори прием по 

процедура BG06RDNP001-19.038 - МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка 7 

„Съхранение и популяризиране на местната идентичност, културно - историческо и 

природно наследство“.  

        5. Други.  

 

Г-жа Герова предложи да бъде включена в точка 5 от дневния ред „Разглеждане на 

постъпили заявления за приемане на нови членове на колективния върховен орган на СНЦ 

„Местна инициативна група - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“. Не постъпиха 

възражения срещу направеното предложение и дневния ред беше одобрен единодушно.  

По т.1 от дневния ред: 

 

Думата беше дадена на г-жа Вакареева, която предостави информация за резултатите 

от проведено обществено обсъждане: 

    Съгласно решение УС от 28.04.2021 г. е проведено обществено обсъждане на 

предложение за изменения на одобрената стратегия за Водено от общностите местно 

развитие, изпълнявана на територията на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово. 

Поканата до заинтересованите страни от трите общини и предложението на УС за промени, 

мотивите и основанията, приложими за всяка конкретна промяна са публикувани на 

интернет и фейсбук страниците на МИГ, интернет страниците на общините от територията 

на МИГ, интернет страниците на Сдружение на предприемачите – гр. Гоце Делчев и Бизнес 

инкубатор – Гоце Делчев, Център за  подпомагане на предприемачеството. Получени са 

коментари от заинтересованите страни са обобщени в Справка с коментари от обществено 

обсъждане на промени в стратегия за водено от общностите местно развитие на 

територията на общините Гоце Делчев, Гърмен и  Хаджидимово, която беше представена 

на заседанието. Не са налице предложения други предложения или възражения срещу 

направеното от УС предложение. 

Г-жа Герова предложи проектът за изменение на СВОМР да се представи за 

одобрение от колективния върховен орган на МИГ, вкл. като се допълнят изменения в 

изходните ключови индикатори, индикатори за изпълнение и резултат.  

 

Пристъпи се към гласуване: 

  При гласували 6 - „ЗА“, 0  - „ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ се взе  
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РЕШЕНИЕ № 1 

Проектът за изменения на СВОМР да бъде внесен за одобрение от колективния 

върховен орган на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“. 

По т.2 от дневния ред: 

 Г-жа Герова представи подготвените Отчет за дейността на УС, Доклад за дейността и 

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

за 2021 г. и предложение за дължим размер на членски внос за 2021 г. Документите са 

предоставени на членовете на УС.    

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

не постъпиха. Пристъпи се към одобрение на документите, като: 

  При гласували 6 - „ЗА“, 0  - „ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ се взе  

 

РЕШЕНИЕ № 2 

На основание чл.57, ал.1 от Устава, Управителният съвет одобрява Отчет за дейността 

на Управителния съвет за 2020 г., Доклад за дейността и финансов отчет на СНЦ „МИГ - 

Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“ за 2020 г., проект на Програма за осъществяване на 

дейността и проект на бюджет на Сдружението за 2021 г.  

 При гласували 6 - „ЗА“, 0  - „ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ се взе  

 

РЕШЕНИЕ № 3 

На основание чл.27, т.9-12 и чл.57, ал.1 от Устава, одобрените документи да бъдат 

внесени за одобряване от колективния върховен орган на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - 

Хаджидимово. 

 При гласували 6 - „ЗА“, 0  - „ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ се взе  

 

РЕШЕНИЕ № 4 

Да се предложи за одобрение от колективния върховен орган на МИГ - Гоце Делчев - 

Гърмен - Хаджидимово размер на дължимия членския внос за 2021 г., както следва: 

 50,00 лева - за членове - физически лица, юридически лица с нестопанска цел, 

регистрирани по ЗЮЛНЦ и читалища, регистрирани по Закона за читалищата; 

 100,00 лева - за членове юридически лица и еднолични търговци, регистрирани 

по Търговския закон; 
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 2 000,00 лева - за членове - общини от територията на МИГ (Община Гоце 

Делчев, Община Гърмен и Община Хаджидимово). 

 

По т.3 от дневния ред  

Г- жа Герова предложи да се премине към вземане на решение за свикване на редовно 

отчетно-изборно общо събрание на членовете на колективния върховен орган на МИГ. 

Предвид изтичащия 5-годишен мандат на УС, следва да бъда извършен и избор на нов 

Управителен съвет. Г-жа Герова предложи дневен ред за провеждането му. 

Управителният съвет при гласували 6 - „ЗА“, 0 - „ПРОТИВ“ и 0 - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 

взе 

РЕШЕНИЕ № 5 

На основание чл.28, ал.1 и чл.57 ал.2 от Устава, по своя инициатива Управителният 

съвет на Сдружение „Местна инициативна група - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово” 

свиква общо събрание на колективния върховен орган на МИГ на 26.05.2021 г. от 11:30 

часа, с място на провеждане: гр. Гоце Делчев, ул. Александър Стамболийски №13, 

зала на втори етаж на Ловно-рибарско дружество “Сокол” - гр. Гоце Делчев, при 

следния дневен ред:  

1.  Приемане на Отчет за дейността на Управителния съвет за 2020 г. 

2. Приемане на Доклад за дейността и Годишен финансов отчет за 2020 г. 

3. Определяне на размера на дължимия членски внос за 2021 г. 

4. Приемане на Програма за осъществяване на дейността и бюджет на СНЦ „МИГ - 

Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово” за 2021 г. 

5. Одобряване на изменение в одобрената СВОМР. 

6. Освобождаване от длъжност и от отговорност на членовете на Управителния съвет 

на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - Гоце Делчев - Гърмен -

Хаджидимово“. 

7. Избор на Управителен съвет, Председател  и Заместник – председател на 

Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - Гоце 

Делчев - Гърмен - Хаджидимово“. 

8. Други. 

 

По т.4 от дневния ред  

Думата беше дадена на г-жа Вакареева, която обясни необходимостта от одобряване 

на промени в утвърдените Насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-

19.038 - МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка 7 „Съхранение и 

популяризиране на местната идентичност, културно - историческо и природно 

наследство“, именно: 

- привеждане на документите в съответствие с наличния остатъчен бюджет след 

проведен първи прием – Условия за кандидатстване и Обява за прием на проектни 

предложения; 
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- отстраняване на установени по време на оценката несъответствия с Условията за 

кандидатстване в допълнителни контролни листи – Приложение № И8: Контролен лист за 

проверка на основателността на предложените разходи, липса на двойно финансиране и 

изкуствено създадени условия, и заявен интензитет на помощта и Приложение № И9: 

Контролен лист за проверка на анализ разходи – ползи  (финансов анализ);  

- предложение за увеличаване на срока за прием на проектни предложения – до 20 

септември 2021 г., поради установената необходимост от повече време за провеждане на 

пазарни консултации в ЦАИС ЕОП от публични възложители – първо за изпълнители на 

консултантски услуги и впоследствие за изпълнители на услуги и доставки, свързани с 

доказване на основателността на заявяваните разходи по проекта.  

- въвеждане на допълнителен пояснителен текст в документите (Условия за 

кандидатстване, Обява, КЛ И1, И8 и И9), свързан с прилагане на раздел 10. Процент на 

съфинансиране от Условията за кандидатстване, а именно: 

 

„За целите на процедурата и прилагане на раздел 10. Процент на съфинансиране от 

Условията за кандидатстване, кандидатите биват: 

1. Публични лица – публичноправни организации съгласно § 2, т. 43 от 

допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки, за които приложимите 

интензитети на помощта са посочените в т. 1 и т.  2; 

2. Частни лица – всички лица, които не могат да бъдат определени като публични 

лица, като приложимия интензитет на помощта за тях е посочения в т. 3 или т. 4. 

В случай че един кандидат не е публичноправна организация съгласно § 2, т. 43 от 

допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки, същият винаги се 

разглежда като частно лице.“ 

 

Предлага се въвеждане на допълнителен пояснителен текст, паралелно със 

съществуващите пояснения в бележки под линия в същия раздел, с оглед допълнително 

акцентиране на приложимите за различните кандидати и проекти интензитет на помощта. 

Прилаганият интензитет на помощта и дефиниции са в съответствие с чл. 9, ал. 1 и ал. 2, т. 

2 от Наредба 22 от 14.12.2015 г. (изм. и доп. ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) и 

приложимите дефиниции за публични и частни лица, съгласно Допълнителни разпоредби 

на същата Наредба.   

 

След  обсъждане  Управителният  съвет  при  гласували   6 - „ЗА“,  0 - „ПРОТИВ“ и 

0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ взе следните решения:  

РЕШЕНИЕ № 6 

 

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, чл. 46, ал. 1 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане 

на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“ на мярка 19 

„ВОМР“ от ПРСР за периода 2014-2020 г., чл.9 - 13 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, 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 изменения в Насоки за кандидатстване, които включват:  

mailto:mig_gotsedelchev@abv.bg


 
гр. Гоце Делчев, ул. Александър Стамболийски  №1  тел: +359 893 661 767,  

е-поща: mig_gotsedelchev@abv.bg, ел. страница: http://mig-gotsedelchev.com 

1. Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-

19.038 - МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка 7 „Съхранение и 

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

2. Условия за изпълнение по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-

19.038 - МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка 7 „Съхранение и 

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

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

Условията за изпълнение; 

4. Обява за откриване на процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.038 - 

МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка 7 „Съхранение и популяризиране на 

местната идентичност, културно - историческо и природно наследство“. 

 

Втори прием по процедура № BG06RDNP001-19.038 - МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - 

Хаджидимово, Мярка 7 „Съхранение и популяризиране на местната идентичност, културно 

- историческо и природно наследство“  е с период:   

Начало на обявяване на втори прием: 07.06.2021 г. 

Краен срок за втори  прием: 20.09.2021 г., 17:00 часа. 

 

При  гласували 6 - „ЗА“,  0 - „ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ се взе 

 РЕШЕНИЕ №7 

 

В изпълнение на изискванията на чл. 46а, ал. 1 от Наредба 22/14.12.2015 г. за 

прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“ на 

мярка 19 „ВОМР“ от ПРСР за периода 2014-2020 г., Управителният съвет възлага на 

изпълнителния директор на МИГ да организира в ИСУН 2020 публикуването на 

изменените документи по процедурата № BG06RDNP001-19.038 - МИГ - Гоце Делчев - 

Гърмен - Хаджидимово, Мярка 7 „Съхранение и популяризиране на местната идентичност, 

културно - историческо и природно наследство“ и да  информира УО на ПРСР 2014 – 2020 

г. за извършване на проверка по компетентност и активиране на втори прием по 

процедурата. 

 

По т.5 от дневния ред  

 

Разгледано беше заявление за приемане на нови членове на колективния върховен 

орган на СНЦ „Местна инициативна група  - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово от: 

 

№ по 

ред 

ЮЛ/ 

физическо лице, 

подало заявление за 

членство в КВО на 

МИГ 

Представител 

 

Сектор и заинтересована 

страна, на която лицето 

представлява 

1. „Тефо“ ЕООД,  

с ЕИК 101784660 

ТЕФИК ИБРАИМОВ 

САРИЕВ 

Стопански сектор 
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След направено обсъждане членовете на Управителния съвет пристъпиха към 

гласуване за приемане на нов член на колективния върховен орган на МИГ.  

При гласували 5 - „ЗА“, 0  - „ПРОТИВ“ и 0 -  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“  /Сузана 

Сабриева Сариева не участва в гласуването/ се взе  

 

РЕШЕНИЕ № 8  

 

На основание чл.35, ал.1, т.3 от Устава и подадено заявление да бъде приет като член 

на колективния върховен орган на СНЦ „Местна инициативна група - Гоце Делчев - 

Гърмен - Хаджидимово“: 

 

№ 

по 

ред 

ЮЛ/физическо лице – 

член на КВО 

Представител в 

КВО 

Сектор, който 

представлява члена на 

КВО 

1. „Тефо“ ЕООД,  

с ЕИК 101784660 

ТЕФИК ИБРАИМОВ 

САРИЕВ 

Стопански сектор 

 

 

След приетите промени в колективния върховен орган на МИГ членуват 55 

физически и юридически лица, в т.ч.: 

 

- представители на публичния сектор - 3 (5,46 %); 

- представители на стопански сектор  - 26 (47,27 %); 

- представители на нестопански сектор  - 26 (47,27 %). 

  

Спазено е изискването делът на всеки един от представителите на публичния, стопанския и 

нестопанския сектор да не превишава 49%. 

След извършените промени в колективния върховен орган, МИГ - Гоце Делчев - 

Гърмен - Хаджидимово продължава да отговаря на условията, при които е оценена СВОМР 

по критерий „Качество на партньорство“, а именно: 

 

Критерии за оценка на 

стратегии за ВОМР на 

местни инициативни групи 

(МИГ) 

 

Данни за членовете на 

колективния върховен 

органи при кандидатстване 

със СВОМР 

Данни за членовете на 

колективния върховен 

органи към 17.05.2021 г. 

I. Качество на партньорство 

 

1.Обхват на предлаганото публично - частно партньорство: 

1.2. Обхванати представители на НПО: 

Повече от две НПО Бр. НПО  - 26 Бр. НПО  - 26 

1.3. Обхванати представители на частния сектор: 

Повече от двама 

представители на частния 

сектор 

Бр. представители на 

стопански сектор - 26 

Бр. представители на 

стопански сектор - 26 
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2. Представителност на идентифицираните в анализа заинтересовани страни в 

 колективния върховен орган: 

2.2. Представени са над 70 % 

от групите заинтересовани 

страни от територията 

/общ брой групи 

заинтересовани страни, 

идентифицирани при 

разработване на СВОМР – 6/ 

 

100% 

 

Представени са всички групи 

заинтересовани страни, 

идентифицирани при 

разработване на СВОМР 

100% 

 

Представени са всички 

групи заинтересовани 

страни, идентифицирани 

при разработване на СВОМР 

4. Брой членове на колективния върховен орган: 

4.1. Представители на над 50 

% от населените места на 

територията на МИГ  

/общ брой населени места – 

43/ 

62,79% 

 

/представители на 27  

населени места при общ брой 

43 населени места/ 

53,49 % 

 

/представители на 23 

населени места при общ 

брой 43 населени места/ 

4.2. Над 30 члена на 

колективния върховен орган 

55 члена 

на колективния върховен 

орган 

55 члена 

на колективния върховен 

орган 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито. 

        ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПРОТОКОЛА: 

1. Покана за свикване на общо събрание на колективния върховен орган на СНЦ „МИГ - 

Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“; 

2. Отчет за дейността на Управителния съвет на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - 

Хаджидимово“ за 2020 г.; 

3. Годишен доклад за дейността на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“ 

за 2020 г.; 

4. Годишни финансови отчети на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“ за 

2020 г.; 

5. Отчет на бюджета на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“ за 2020 г. 

6. Предложение за определяне на дължимия членски внос от членовете на общото 

събрание на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“ за 2021 г.; 

7. Проект на програма за дейността на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - 

Хаджидимово“ за 2021 г. 

8. Проект на бюджет на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“ за 2021 г. 

9. Предложение за промени в СВОМР. 

10. Справка за отразяване на коментарите от обществено обсъждане на промени в стратегия 

за водено от общностите местно развитие на територията на общините Гоце Делчев, 

Гърмен и Хаджидимово.  

Протоколчик: ______________П________________________ - Крум Стамболиев 

 

Председател на УС:____________П__ ____________________ - Марина Герова  
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Присъствали на 17.05.2021 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 Отсъства 

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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