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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, 08.01.2021 г., в 09:00 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 - Гоце Делчев - 

Гърмен - Хаджидимово/МИГ), се проведе заседание на Управителния съвет (УС).  

Заседанието е свикано по инициатива на г-жа Марина Герова – председател  на УС.  

Присъстват следните членове на УС на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - 

Хаджидимово“: 

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 ЕТ „Сузана Сариева“, ЕИК 200643070 - 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 присъстват Тереза Вакареева – изпълнителен директор на МИГ, Ибраим 

Пачеджиев и Крум Стамболиев – експерти по прилагане на стратегия за Водено от общностите 

местно развитие (СВОМР). За протоколчик на заседанието е определен Крум Стамболиев. 

Заседанието е открито от Марина Герова - Председател на УС, която констатира наличие 

на кворум – от седем редовно поканени, присъстват всички членовете на Управителния съвет. 

Представен беше дневния ред на заседанието, който включва: 

1. Даване на съгласие за изпълнение на проект  с наименование „Популяризиране 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 рамките на програма Програма за 

трансгранично сътрудничество INTERREG V-A „Гърция – България“ 2014-2020. 
2. Други. 

Не постъпиха предложения за промяна на дневния ред на заседението. 
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По т.1 от дневния ред 

 

Председателят на Управителния съвет - г-жа Герова информира, че с решение на 

Комитета за наблюдение на програма INTERREG VA „Гърция - България 2014-2020“, проектно 

предложение с наименование „Популяризиране 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, представено от Агенцията за развитие на Кавала в 

сътрудничество с други три организации от Гърция и България в рамките на 6-та покана за 

представяне на проектни предложения (инвестиционен приоритет 3а: Насърчаване на 

предприемачеството, по-специално чрез улесняване на икономическата експлоатация на нови 

идеи и насърчаване създаването на нови фирми, включително чрез бизнес инкубатори 

(Promoting entrepreneurship, in particular by facilitating the economic exploitation of new ideas and 

fostering the creation of new firms, including through business incubators) е одобрено за 

финансиране. 

Партньорството се състои от Агенцията за развитие на Кавала (водещ партньор), 

Агенцията за развитие на Драма, СНЦ „Местната инициативна група - Гоце Делчев - Гърмен - 

Хаджидимово“ и Регионален център за професионално образование и обучение към Търговско-

промишлена палата-Благоевград. Общият бюджет на проекта възлиза на приблизително 700 

000,00 евро. 

Основната цел на проекта е да популяризира предприемачеството и иновациите в 

селските райони на Кавала и Драма в Гърция, както и област Смолян и Благоевград в България, 

чрез обучение и предоставяне на необходимите инструменти на предприемачи от селските 

райони.  

Това ще бъде постигнато чрез създаването на четири (4) звена за подпомагане на бизнеса 

в селските райони, които ще надграждат многогодишния опит на партньорите в изпълнението 

на проекти по програма LEADER. Като част от проекта ще бъдат предоставени консултантски 

услуги, ще бъдат организирани семинари за обучение с акцент върху иновациите и ще бъде 

разработен специален инструмент за онлайн консултации. Най-накрая проектът ще помогне 

решително за развитието на инструменти за местна и регионална политика на съответните  

територии. 

След това председателят на УС предложи на управителния съвет да вземе решения 

относно: 

 - даване на съгласие за изпълнението на проект с наименование „Популяризиране 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 рамките на програмата INTERREG VA „Гърция - България 

2014-2020“ в съответствие с условията на Програмата, и съответната покана за представяне на 

проектни предложения;  

- поемане на ангажимент за поддържане използването на резултатите, постигнати при 

изпълнението на проекта, и оборудването, придобито в рамките на проекта, най-малко 5 години 

след приключване на изпълнението му, и 

- откриване на безлихвена банкова сметка в евро, изключително за разплащания по проект 

„Популяризиране 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 като изслуша предложението на Председателят на Управителния съвет, 

Управителният съвет, след обсъждане, взе единодушно (при гласували 7 - „ЗА“, 0 - „ПРОТИВ“ 

и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“) следните решения: 
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РЕШЕНИЕ № 1 

На основание чл. 35, ал. 2, т. 9 от Устава на Сдружението, Управителният съвет на СНЦ 

„МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“: 

- дава съгласие СНЦ „МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“ да изпълни проект с 

наименование „Популяризиране 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 рамките на програмата 

INTERREG VA „Гърция-България 2014-2020“ в съответствие с условията на програмата, и 

съответната покана за представяне на проектни предложения;  

- поема ангажимент за поддържане използването на резултатите, постигнати при 

изпълнението на проекта, и оборудването, придобито в рамките на проекта, най-малко 5 години 

след приключване на изпълнението му, и 

- откриване на безлихвена банкова сметка в евро, изключително за разплащания по проект 

„Популяризиране 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. 
 

При гласували както следва: 6 - „ЗА“, 0 - „ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ (без 

участието на Марина Герова) 

РЕШЕНИЕ № 2 

 

Възлага на Председателя на УС - г-жа Марина Герова да подпише необходимите 

документи във връзка с подписване на договор за финансиране проект „Популяризиране 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. 
 

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

 

РЕШЕНИЕ № 3 

 

Възлага на Изпълнителния директор – г-жа Тереза Вакареева за предприеме 

необходимите действия за откриване на откриване на безлихвена банкова сметка в евро, 

изключително за разплащания по проект „Популяризиране 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. 

 

По т. 2 от дневния ред 

 

По точка т.2 няма разглеждани въпроси. 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на УС на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев 

Гърмен – Хаджидимово“ закри заседанието. 

 

 

Протоколчик:              П                                          Крум Стамболиев  

 

 

Председател на УС: _____              П                                          Марина Герова 
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Присъствали на заседанието на 08.01.2021 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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

