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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, 19.05.2022 г. от 10:00 часа, в офиса на Сдружението, намиращ се на ул. „Александър 

Стамболийски“ № 1, 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 – Кмет 

на общината; 

 

За стопанския сектор: 

4. За „ТЕФО“ ЕООД, с 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 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 Ибраим Пачеджиев експерт по прилагане на СВОМР. За 

протоколчик на заседанието бе определен Крум Стамболиев. 

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

констатира наличие на кворум – от седем редовно поканени, присъстват всички членове на 

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

промяна. 

Дневен ред на заседанието: 

 

1. Одобряване на Списък с представители на местната общност и СНЦ „Местна 

инициативна група - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“ във фестивал, организиран на 

територията на МИГ „Ниска крайречна горичка“/LAG Lunca Joasa a Siretului, Румъния.  

2. Други. 
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По т.1 от дневния ред 

 

Госпожа Герова представи етапа на изпълнение на проектните дейности по проект 

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

финансиран с АДБФП № BG06RDNP001-19.355-0004-C01 от 23.02.2021 г. (РД 50-28/23.02.2021 

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

местни инициативни групи“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата 

за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. и графика на предстоящите събития. 

На 03.05.2022 г. е публикувана покана за участие на представители на местната общност - 

фолклорни състави, ансамбли, певчески групи, индивидуални изпълнители и певци, които да 

вземат участие във фестивал, организиран на територията на Местна инициативна група „Ниска 

крайречна горичка“/LAG Lunca Joasa a Siretului, Румъния. Периодът на провеждане на събитието, 

включително дните за пътуване до партньорската територия и обратно до град Гоце Делчев е 

16.06.2022 г. – 19.06.2022 г. Представена беше информация за проявения интерес и подадени 

заявления в офиса на МИГ за участието на местни артисти - музиканти и певци във фестивала в 

Република Румъния.  

 

След запознаване с документите и представената информация, при гласували 7 - „ЗА“, 0  - 

„ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, се взе следното решение: 

 

 

РЕШЕНИЕ № 1 

 

Управителният съвет одобрява на Списък с представителите на местната общност от 

територията на СНЦ „Местна инициативна група - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“,   които 

да вземат участие във фестивал, организиран на територията на МИГ „Ниска крайречна 

горичка“/LAG Lunca Joasa a Siretului, Румъния, както следва: 

 

№  Име, фамилия Представител на: 

1. Петър Карамфилов Местна общност - Неврокопски ансамбъл за народни 

песни и танци 

2. Благой Тропчев Местна общност - Неврокопски ансамбъл за народни 

песни и танци 

3. Живко Медарев  Местна общност - Неврокопски ансамбъл за народни 

песни и танци 

4. Бойко Бойчев Местна общност - Неврокопски ансамбъл за народни 

песни и танци 

5. Атанас Карагьозов Местна общност - Неврокопски ансамбъл за народни 

песни и танци 

6. Атанас Шопов Местна общност - Неврокопски ансамбъл за народни 

песни и танци 

7. Ани Лешкова Местна общност - Неврокопски ансамбъл за народни 

песни и танци 

8. Амиде Даракчи Местна общност - Неврокопски ансамбъл за народни 

песни и танци 
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След обсъждане, при гласували 6 - „ЗА“, 0  - „ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ /В 

гласуването на участва г-н Феим Иса/, УС на МИГ взе следното решение: 

 

 

РЕШЕНИЕ № 2  

 

Управителният съвет одобрява участниците от СНЦ „Местна инициативна група - Гоце 

Делчев - Гърмен - Хаджидимово“, които да вземат участие във фестивал, организиран на 

територията на МИГ „Ниска крайречна горичка“/LAG Lunca Joasa a Siretului, Румъния, както 

следва: 

 

№  Име, фамилия Представител на: 

1. Симана Марковска Външен експерт - преводач, съгласно сключен договор № 

ПРСР – 19.3 - У-9 от 04.05.2022 г. 

2. Феим Иса Кмет на община Гърмен - член на Управителния съвет на 

СНЦ „МИГ - Гоце Делчев - Гърмен – Хаджидимово“ 

3. Крум Стамболиев Служител на МИГ –  експерт по прилагане на СВОМР 

4. Тереза Вакареева Служител на МИГ - Изпълнителен директор на МИГ и 

координатор по проект  

 

По т.2 от дневния ред 

 

По точка т. 2 няма разглеждани въпроси. 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Управителния съвет на СНЦ „МИГ - 

Гоце Делчев - Гърмен – Хаджидимово“ бе закрито. 

 

 

 

Протоколчик:            П                                               Крум Стамболиев  

 

 

 

Председател на УС: _____                  П                                         Марина Герова 
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Присъствали на заседанието на 19.05.2022 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 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 
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