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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, 29.04.2022 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; 

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

За стопанския сектор: 

4. За „Тефо“ ЕООД, с 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, Ибраим Пачеджиев и Крум Стамболиев - експерти по прилагане 

на СВОМР. За протоколчик на заседанието бе определен Ибраим Пачеджиев. 

Заседанието е открито от г - жа 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. 

Дневен ред на заседанието: 

 

1. Предприемане на действия за изпълнение на дейности, свързани с текуща издръжка на 

МИГ и популяризиране на стратегията за ВОМР. 

2. Други. 

 

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 

 
 

По точка 1 от дневния ред 

Г-жа Марина Герова уведоми присъстващите, че е получено одобрение на бюджета за 2022 

г. по под-мярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите 

местно развитие" със Заповед №РД 09-357/25.03.2022 г. и МИГ може да пристъпи към изпълнение 

на дейности, одобрени от УО на ПРСР. Съгласно изискванията на чл.9, ал.1 на Наредба №1/2016 

г. за прилагане на подмярка 19.4, максималният размер на финансова помощ, предназначена за 

текущи разходи, не може да надвишава 80 на сто от средствата по чл.4, ал.2, а останалите се 

използват за изпълнение на дейности, свързани с популяризиране на стратегия за ВОМР. От 

началото на 2022 г. до момента са извършвани само текущи разходи и с оглед спазване на чл.9, 

ал.1, г-жа Герова предложи да се пристъпи към подписване на договор за изпълнение на дейности, 

свързани с популяризиране на стратегията за ВОМР - доставка на рекламни материали на МИГ, 

организиране на творчески работилници/уъркшопи и договор да изработване на филм за 

проведените работилници/уъркшопи. Г-жа Герова припомни, че през 2022 г. освен доставка на 

рекламни материали е планирано организиране на творчески работилници/уъркшопи за деца и 

младежи от територията на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен – Хаджидимово и изработване на филм 

за проведените такива.  

След направеното предложение и коментари, членовете на Управителния съвет на МИГ 

взеха следните решения:  

  

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

 

РЕШЕНИЕ № 1 

 
Управителния съвет възлага на г-жа Тереза Вакареева  - Изпълнителен директор на МИГ 

да сключи договор за доставка на рекламни материали с „Вектор-ИГ-Маркетинг и Реклама“ 

ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, с ЕИК 131202378, в съответствие с 

одобрения за 2022 г. бюджет на МИГ по под-мярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 

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

развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 

 

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

РЕШЕНИЕ № 2 

 
Управителния съвет възлага на г-жа Тереза Вакареева - Изпълнителен директор на МИГ 

да сключи договор за организиране на работилници/уъркшопи за деца и младежи от територията 

на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово със „ИЛИГЕР-21“ ООД, с ЕИК 202238162, 

съгласно одобрения за 2022 г. бюджет на МИГ по под-мярка 19.4 „Текущи разходи и 

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

общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 

2020 г.  

 

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

 
Управителния съвет възлага на г-жа Тереза Вакареева - Изпълнителен директор на МИГ 

да сключи договор за изработване на филм за проведени работилници/уъркшопи за деца и 

младежи на територията на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“ с „НЕВРОКОП 

ДИЗАЙН“ ЕООД, с ЕИК 205184289, съгласно одобрения за 2022 г. бюджет на МИГ по под-мярка 

19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" 

на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 - 2020 г.  

 

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

РЕШЕНИЕ № 4 

 
Управителния съвет възлага на г-жа Тереза Вакареева - Изпълнителен директор на МИГ 

да бъдат извършвани разходи за текуща издръжка на МИГ, съгласно одобрения за 2022 г. бюджет 

на МИГ по под-мярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от 

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

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.  

 

 

По точка 2 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 29.04.2022 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 

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 по 
101784660 

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 Заместник-
председател 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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