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ЕВРОПЕЙСКИ 

СЪЮЗ     

 

 

  

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ГОЦЕ 

ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО” 

 

 

ПРОТОКОЛ 
от заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел 

„Местна инициативна група - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово” 

 

Днес, 28.06.2021 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 „ТЕФО“, ЕИК 101784660 - 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 и Крум Стамболиев – експерти по прилагане на СВОМР. За 

протоколчик на заседанието бе определен Крум Стамболиев. 

Заседанието се откри от Марина Герова - Председател на Управителния съвет, която 

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

Управителния съвет) и представи дневния ред. Присъстващите нямаха предложения за промяната 

му.  

Дневен ред на заседанието: 

1. Одобряване екип за управление и изпълнение на проект „Насърчаване 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. 
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2. Други. 

По т.1 от дневния ред 

Г-жа Герова информира присъстващите, че на 13.04.2021 г. е подписан Договор за 

финансиране № B6.3a.23 на проект „Насърчаване 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. Продължителността 

на проекта 24 месеца (стартова дата - 13.04.2021 г.), като бюджетът на СНЦ „Местна инициативна 

група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“  е  139 465,00 €.  

Представени бяха целта на проекта, очакваните резултати планираните дейности:  

- Цел на проекта: Общата цел на проекта е да засили ново и съществуващо 

предприемачество и иновации в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград чрез 

мотивиране, обучение и предоставяне на необходимите инструменти на предприемачи. Всички 

действия са ориентирани към насърчаване на предприемачеството и иновациите чрез създаването 

на 4 звена за подкрепа на бизнеса, които позволяват повишаване на общия капацитет на жителите 

на селските райони и ги насърчават да предприемат стъпки към развитието на 

микропредприемачеството. Чрез проекта ще се осигури постоянна и бизнес структура, която ще 

съдейства за подобряване на общия капацитет на жителите в района, подобряване на 

предприемачеството на МСП, изправени пред проблеми и трудности при получаване на бизнес 

финансиране, ограничен достъп до ноу-хау за подкрепа на бизнеса, информация и контакти, липса 

на услуги за подкрепа за разработване на конкурентни продукти-услуги, липса на достъп / ноу-

хау по отношение на технологиите за спестяване на разходи и развитието на човешки ресурси. 

Чрез проекта ще се осигурят подходящи практически инструменти, обучение и консултации на 

предприемачите, с цел допринасяне за насърчаване на предприемачеството и иновациите в 

региона. Очаква се всички предприемачи да бъдат част от отговаряща на пазарните нужди 

трансгранична мрежа от бизнеси, способна да развие вериги за доставки в трансграничния регион 

с търговски споразумения между гръцки и български компании и да ги използва, за да развие по-

силни търговски отношения и компании с по-големи възможности. И накрая, много важна цел на 

проекта е използването на резултатите от PEIRA в бъдещите политики и законодателство. 

 

- Очаквани резултати от проекта: Звената за подкрепа на бизнеса ще за цел да мотивират, 

консултират и обучат предприемачите от района чрез разработване на инструментариум за 

консултации и обучение (в 8 тематични области), разработване на инструмент за онлайн 

консултации и организиране на консултативни сесии, обучения за развитие на бизнес умения и 

иновационна лаборатория. Дейностите по проекта ще допринесат за засилване на 

предприемачеството в трансграничния регион, като предоставят необходимите инструменти, 

помощ и култура на предприемачите, за да могат те да разберат и прилагат бизнес умения и знания 

върху собствените си предприятия, за да увеличат тяхната добавена стойност и жизнеспособност.  

 

- Дейности: Организиране на събития – семинари; Провеждане на информационна 

кампания в социалните медии; Закупуване на офис оборудване, обзавеждане и ИТ хардуер;  

Разработка и превод на английски и гръцки език на инструментариум/материали за консултации 

и обучение в 2 тематични области; Отпечатване на наръчници с инструменти за 8 тематични 

курса; Провеждане на подкрепящо проучване; Консултации за диагностика на  

конкурентоспособността; Обучения за развиване на бизнес умения; Консултации за иновационни 

дейности; Разработване на План за устойчивост; Бизнес сдвояване и идентифициране на синергии 

от българска страна.  

 

mailto:mig_gotsedelchev@abv.bg
http://mig-gotsedelchev.com/


гр. Гоце Делчев, ул. Александър Стамболийски №1 тел: +359 893 661 767, е-поща: mig_gotsedelchev@abv.bg, 

ел. страница: http://mig-gotsedelchev.com, БУЛСТАТ 175886629 

 
 

Г-жа Герова информира, че екипът за управление и изпълнение на проекта, включва 

следните позиции  - ръководител проект, експерт публичност и финансов мениджър. Екипът 

следва да бъде разширен във връзка с изпълнение на проекта, но това може да бъде направено на 

следващ етап, преди стартиране на дейностите по провеждане на семинари, консултации и 

обучения. 

Г-жа Герова предложи първоначално екипът за управление и изпълнение на проекта да 

включва следните позиции, на които да бъдат назначени: 

1. За Ръководител проект - Тереза Тодорова Вакареева, изпълнителен директор  на СНЦ 

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

Начин на възлагане на дейността по управление на проекта и възнаграждение: На 

основание чл. 49, ал. 3 от ЗУСЕСИФ, да се сключи трудов договор по реда на чл. 110 от Кодекса 

на труда – за допълнителен труд при същия работодател и изпълнение на задълженията в извън 

установеното работно време, при ангажираност до размера на одобрения брой часове и бюджет 

за позицията по проекта. 

2. За Експерт комуникация - Галена Владимирова Велева, външен експерт.  

Начин на възлагане на дейността по управление и изпълнение на проекта и 

възнаграждение: На основание чл. 49, ал. 3 от ЗУСЕСИФ да се сключи трудов договор по реда 

на чл. 111 от Кодекса на труда – за допълнителен труд при друг работодател, при ангажираност 

до размера на одобрения брой часове и бюджет за позицията по проекта. 

3. Финансов мениджър - Георги Димитров Шарков, външен експерт. 

Начин на възлагане на дейността по управление на проекта и възнаграждение: На 

основание чл. 49, ал. 3 от ЗУСЕСИФ да се сключи трудов договор по реда на чл. 111 от Кодекса 

на труда – за допълнителен труд при друг работодател, при ангажираност до размера на 

одобрения брой часове и бюджет за позицията по проекта. 

Не постъпиха други предложения и след обсъждане си пристъпи към гласуване.  

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

 

РЕШЕНИЕ № 1 

Управителният съвет одобрява екип за управление и изпълнение на проект „Насърчаване 

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 в състав:  

1. Ръководител проект - Тереза Тодорова Вакареева, изпълнителен директор  на СНЦ 

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

Начин на възлагане на дейността по управление на проекта и възнаграждение: На 

основание чл. 49, ал. 3 от ЗУСЕСИФ, да се сключи трудов договор по реда на чл. 110 от Кодекса 

на труда – за допълнителен труд при същия работодател и изпълнение на задълженията в извън 

установеното работно време, при ангажираност до размера на одобрения брой часове и бюджет 

за позицията по проекта. 

2. Експерт комуникация - Галена Владимирова Велева, външен експерт.  

Начин на възлагане на дейността по управление и изпълнение на проекта и 

възнаграждение: На основание чл. 49, ал. 3 от ЗУСЕСИФ да се сключи трудов договор по реда 

на чл. 111 от Кодекса на труда – за допълнителен труд при друг работодател, при ангажираност 
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до размера на одобрения брой часове и бюджет по проекта по пакети W1, D1.3.2 и WP2, D 2.3.4.. 

3. Финансов мениджър - Георги Димитров Шарков, външен експерт. 

Начин на възлагане на дейността по управление на проекта и възнаграждение: На 

основание чл. 49, ал. 3 от ЗУСЕСИФ да се сключи трудов договор по реда на чл. 111 от Кодекса 

на труда – за допълнителен труд при друг работодател, при ангажираност до размера на 

одобрения брой часове и бюджет за позицията по проекта. 

 

РЕШЕНИЕ № 2 

Управителният съвет одобрява сключването на трудови договори с екипа за управление и 

изпълнение на проект „Насърчаване 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  след получаване на авансово 

плащане от МРРБ.  

 

При  гласували 6 - „ЗА“, 0 - „ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“  / В гласуването не 

участва Марина Герова/ се взе:  

 

РЕШЕНИЕ № 3 

В съответствие с чл. 7 от Споразумението за партньорство по проект „Насърчаване 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“, Сдружение „Местна инициативна група - Гоце Делчев - Гърмен - 

Хаджидимово“ да се представлява в екипа за управление на проекта от Марина Дилиянова Герова 

-  Председател на Управителния съвет. 

По т. 2 от дневния ред  

            Няма разисквани въпроси. 

 

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 заседанието на 28.06.2021 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 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. „ТЕФО“ ЕООД, 
ЕИК 101784660 

Сузана Сариева Член на УС П 

5. СНЦ „Граждански 

инициативи за  развитие“, 

с ЕИК по 

БУЛСТАТ 176985548 

Найле Бюлюкова Член на УС П 

6. СНЦ „Бизнес инкубатор 

– Гоце Делчев, център за 

подпомагане на 

предприемачеството”, с 
ЕИК 101159444 

Росица Джамбазова Зам. – 
председател на 

УС 

П 

7. „РИВА – ЛОГИСТИК“, с 

ЕИК по БУЛСТАТ 

204600642 

Айя Витанова Член на УС П 
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