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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, 28.09.2021 г. от 09:30 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; 

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 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. Определяне на офис за работа на екипа 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“, с акроним PEIRA. 
2. Други. 

По т.1 от дневния ред 

Г-жа Герова информира присъстващите за необходимостта от определяне на помещение, 

във връзка работа на екипа по проект „Насърчаване на предприемачеството и иновациите в 
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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 е 24 месеца (стартова дата - 13.04.2021 г.), като бюджетът 

на СНЦ „Местна инициативна група - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“  е  139 465,00 €. В 

рамките на проекта ще бъде Звено за подкрепа на бизнеса, с цел да се мотивират, консултират и 

обучават предприемачите от района. С изпълнението на дейностите ще се допринесе 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.  

 Във връзка с работата на Звеното за подкрепа на бизнеса е планирано закупуване на офис 

оборудване, обзавеждане и ИТ хардуер.  С цел осигуряване на помещение, в което да бъдат 

поставени закупените по проекта активи и работа на екипа, Управителният съвет следва да 

определи такова помещение. Г-жа Герова предложи офисът на МИГ, находящ се на ул. 

„Александър Стамболийски“ № 4 да бъде използван за работа на Звеното за подкрепа на бизнеса. 

Разходите за наем на помещението да се считат за разходи 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“, с акроним PEIRA, като разходи за офис и администрация.  

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 за работа Звеното за подкрепа на бизнеса, създадено в 

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 да се използва офис на МИГ, 

находящ се на ул. „Александър Стамболийски“ №4, като разходите за наем да се отчитат за сметка 

на проекта. 

 

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 28.09.2021 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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