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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, 03.06.2022 г., в 10.00 часа, в офиса на Сдружение с нестопанска цел „Местна 

инициативна група - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“ (МИГ -  Гоце Делчев -  Гърмен 

-  Хаджидимово/МИГ), намиращ се на ул. „Александър Стамболийски“ № 1, на основание 

чл. 36 от Устава се проведе заседание на Управителния съвет (УС). 

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

на него присъстват следните членове на УС: 

 

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, 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 присъстват: Тереза Вакареева - изпълнителен директор; Крум 

Стамболиев – експерт по прилагане на СВОМР; Ибраим Пачеджиев - експерт по прилагане 

на СВОМР.  

За протоколчик на заседанието е определен Крум Стамболиев. 

Заседанието се откри от г-жа Марина Герова, която констатира наличие на кворум (от 

седем редовно поканени, присъстват всички членове на УС. Г-га Герова представи дневния 

ред за провеждане на заседанието: 
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1. Обсъждане на проект на документи във връзка с предстоящо свикване на общото 

събрание на колективния върховен орган на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово: 

1.1. Отчет за дейността на Управителния съвет за 2021 г.  

1.2. Доклад за дейността на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“ и 

годишен финансов отчет за 2021 г.  

1.3. Програма за осъществяване на дейността на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев - Гърмен -   

Хаджидимово” и проект на бюджет на Сдружението за 2022 г.  

1.4. Обсъждане на предложение за размер на членския внос за 2022 г. 

2. Представяне на Условията за кандидатстване за подготвителни дейности по 

процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ 

от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските 

райони 2014-2020 и внасяне на предложение до колективния върховен орган на МИГ за 

вземане на решение за кандидатстване по процедурата и даване на съгласие за реализиране 

на проекта. 

3. Вземане на решение за свикване на общо събрание на колективния върховен орган 

на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“ и определяне на дневен ред за 

провеждането му. 

4.  Вземане на решения за получаване на банков кредит от „Първа инвестиционна 

банка” АД и за обезпечаването му. 

          5. Други.  

 

По т. 1 от дневния ред: 

 Г-жа Герова представи подготвените Отчет за дейността на УС, Доклад за дейността и 

годишен финансов отчет за 2021 г., проект на Програма за осъществяване на дейността и 

бюджет на за 2022 г. и предложение за дължим размер на членски внос за 2022 г. 

Документите са предоставени на членовете на УС.    

 Г-жа Герова предостави думата на присъстващите за мнения и предложения. Такива 

не постъпиха. Пристъпи се към одобрение на документите, като: 

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

РЕШЕНИЕ № 1 

На основание чл.57, ал.1 от Устава, Управителният съвет одобрява Отчет за дейността 

на Управителния съвет за 2021 г., Доклад за дейността и годишен финансов отчет на СНЦ 

„МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“ за 2021 г., проект на Програма за 

осъществяване на дейността и проект на бюджет на Сдружението за 2022 г.  

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

РЕШЕНИЕ № 2 

На основание чл.27, ал.1, т.9-12 и чл.57, ал.1 и ал.2 от Устава, да бъдат внесени за 

одобряване от колективния върховен орган на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен – 

Хаджидимово, следните документи:  

1. Отчет за дейността на Управителния съвет за 2021 г.  

2. Доклад за дейността на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“ и 

годишен финансов отчет за 2021 г.  
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3.  Програма за осъществяване на дейността на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев - Гърмен -   

Хаджидимово” и проект на бюджет за 2022 г.  

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

РЕШЕНИЕ № 3 

На основание чл.27, ал.1, т.13, Управителният съвет предлага на колективния 

върховен орган на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, да одобри дължимия 

членския внос за 2022 г., както следва: 

 50,00 лева - за членове - физически лица, юридически лица с нестопанска цел, 

регистрирани по ЗЮЛНЦ и читалища, регистрирани по Закона за читалищата; 

 100,00 лева - за членове юридически лица и еднолични търговци, регистрирани 

по Търговския закон; 

 2 500,00 лева - за членове - общини от територията на МИГ (Община Гоце 

Делчев, Община Гърмен и Община Хаджидимово). 

 По т.2  от дневния ред  

 

Г-жа Вакареева информира, че са публикувани Условията за кандидатстване за 

подготвителни дейности по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ 

за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 и ги представи пред Управителния 

съвет. За целите на кандидатстването е необходимо да бъде взето решение на КВО на МИГ 

за кандидатстване по процедурата и даване на съгласие за реализиране на проекта. 

 След обсъждане, при гласували 7 - „ЗА“, 0  - „ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ се 

взе  

РЕШЕНИЕ № 4 

На основание чл.27, ал.1, т.17 от Устава и т.1 от раздел 11.2 „Критерии за допустимост 

на кандидатите“ от Условията за кандидатстване,  Управителният съвет предлага да бъде 

предложено на колективния върховен орган на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - 

Хаджидимово да вземе решение за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.610 

по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 и да даде 

съгласие за реализиране на проекта. 

По т.3  от дневния ред  

Г- жа Герова предложи да се премине към вземане на решение за свикване на редовно 

отчетно общо събрание на членовете на колективния върховен орган на МИГ и предложи 

дневен ред за провеждането му. 

Управителният съвет при гласували 7 - „ЗА“, 0 - „ПРОТИВ“ и 0 - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 

взе 

РЕШЕНИЕ № 5 

На основание чл.28, ал.1 и чл.57 ал.2 от Устава, по своя инициатива Управителният 

съвет на Сдружение „Местна инициативна група - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово” 
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свиква общо събрание на колективния върховен орган на МИГ на 24.06.2021 г. от 11:30 

часа, с място на провеждане: гр. Гоце Делчев, ул. Александър Стамболийски №13, 

зала на втори етаж на Ловно-рибарско дружество “Сокол” - гр. Гоце Делчев, при 

следния дневен ред:  

1. Приемане на Отчет за дейността на Управителния съвет за 2021 г. 

2. Приемане на Доклад за дейността и Годишен финансов отчет за 2021 г. 

3. Определяне на размера на дължимия членски внос за 2022 г. 

4. Приемане на Програма за осъществяване на дейността и бюджет на СНЦ „МИГ - 

Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово” за 2022 г. 

5. Вземане на решение за кандидатстване за подготвителни дейности по процедура 

№ BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 

19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 

2014-2020 и даване на съгласие за реализиране на проекта. 

6. Други. 

 

По т.4 от дневния ред  

Думата беше дадена на г-жа Вакареева, която обясни необходимостта от вземане на 

решения за получаване на банков кредит от „Първа инвестиционна банка” АД и неговото 

обезпечаване. След решение на УС от 05.04.2022 г., бяха подадени документи до „Първа 

инвестиционна банка“ АД, с искане за отпускане на кредит/кредитна линия/овърдрафт за 

обезпечаване изпълнението на следните проекти на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев - Гърмен – 

Хаджидимово“: 

1. Проект „Култура и автентичност чрез съвместни събития в Югоизточна Европа“ 

(ЕЛАТЕ И ВИЖТЕ)“, се финансира с административен договор  № BG06RDNP001-19.355-

0004-C01/23.02.2021 г. (РД 50-28/23.02.2021 г.) 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.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейският земеделски фонд за 

развитие на селските райони, с общ бюджет за изпълнение на проектните дейности в размер 

на 195 579,68 лв.; 

2. 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", финансиран с 

Договор № В6.3а.23 от 13.04.2021 г., финансиран по Програма за трансгранично 

сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014 -2020, съфинансиран от 

Европейският съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР), с общ бюджет за 

изпълнение на проектните дейности за СНЦ „МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“ 

в размер на 139 465,00 евро. 

Налице е одобрение от „Първа инвестиционна банка” АД, но за да се сключи договор 

за овърдрафт по разплащателна сметка на МИГ е необходимо да се вземат решения за 

получаване на банков кредит от „Първа инвестиционна банка” АД и решение за 

обезпечаването му. За целта е необходимо, Управителният съвет да вземе следните 

решения:  

1. СНЦ „МИГ - Гоце Делчев - Гърмен – Хаджидимово“ да сключи договор за банков 

кредит/договор за овърдрафт по разплащателна сметка с „Първа инвестицоинна банка” АД 

като кредитор, за предоставяне на кредит/овърдрафт в размер на 200 000,00 лева, с краен 

срок на погасяване 20.05.2024 г., и при лихви, неустойки,  такси, разходи и други условия  

посочени в проекта на договора, със съдържанието на който всички членове на 

Управителния съвет на МИГ са  се  запознали и одобрили.  
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2.  За обезпечаване на всички вземания на банката – кредитор по посочения по – горе 

договор, както и за всички бъдещи изменения по него, СДРУЖЕНИЕТО да учреди 

следните обезпечения:  

      - Залог на вземане по реда на ЗДФО върху паричните вземания на 

СДРУЖЕНИЕТО за наличните и постъпващи средства по откритите на името на 

сдружението сметки в банката, при всички условия съдържащи се в договора за залог, със 

съдържанието на който всички членове на Управителния съвет са запознати и са одобрили.  

     - Залог по ЗЗД, при всички условия, съдържащи се в договора за залог, със 

съдържанието на който всички членове на Управителния съвет са запознати и са одобрили,  

върху парични вземания на сдружението от всички свои безспорни, настоящи и бъдещи 

вземания от Министерство на регионалното развитие и благоустройство, произтичащи от 

Договор за предоставяне на национално съфинасиране по програма за трансгранично 

сътрудничество Интеррег V- А Гърция – България 2014 – 2020 г. № РД – 02-

29121/30.06.2021 г., сключен между Министерство на регионалното развитие и 

благоустройство и  Сдружение „Местна инициативна група - Гоце Делчев – Гърмен - 

Хаджидимово“, ЕИК 175886629 за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  чрез 

Държавен фонд „Земеделие“ в максимален размер до 20 919,75 евро; 

- Залог по ЗЗД, при всички условия, съдържащи се в договора за залог, със 

съдържанието на който всички членове на Управителния съвет са запознати и са одобрили,  

върху парични вземания на сдружението от всички свои безспорни, настоящи и бъдещи 

вземания от Агенция за развитие на град Кавала, Гърция – водещ бенефициент,  

произтичащи от Договор за субсидиране № В6.3а.23 от 13.04.2021 г., сключен между 

Агенция за развитие на град Кавала, Гърция – водещ бенефициент и управляващия орган на 

Оперативните програми по „Европейско териториално сътрудничество“ на Министерство 

на развитието и инвестициите - Гърция,  по Проект „Насърчаване на предприемачеството и 

иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград, акроним: PEIRA, 

по Европейската програма за сътрудничество ГЪРЦИЯ - БЪЛГАРИЯ 2014-2020" 

(INTERREG VA GREECE - BULGARIA 2014-2020), в размер до 118 545, 25 евро, въз 

основа на Договор/Споразумение за партньорство от 10.02.2021 г., сключен между Агенция 

за развитие на град Кавала, Гърция, Агенция за развитие на Драма, Гърция, Сдружение 

„Местна инициативна група - Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“ и Регионален център 

за професионално образование и обучение ТПП- Благоевград, България. 

- Залог по ЗЗД, при всички условия, съдържащи се в договора за залог, със 

съдържанието на който всички членове на Управителния съвет са запознати и са одобрили,  

върху парични вземания на сдружението от всички свои безспорни, настоящи и бъдещи 

вземания от  Държавен фонд „Земеделие“, произтичащи от Административен договор №  

РД 50-28/23.02.2021г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № 

BG06RDNP001-19.355 за подбор на проекти за вътрешнотериториално и транснационално 

сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за 

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

развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020, сключен между 

управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.,  и Сдружение „Местна инициативна група - 

Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“, ЕИК 175886629, за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ  чрез Държавен фонд „Земеделие“ в максимален размер до 195 579, 68 

лева, по одобрен проект с код № BG06RDNP001-19.355-0004 с наименование „Култура и 

автентичност чрез съвместни събития в Югоизточна Европа“; 

- Залог по ЗЗД, при всички условия, съдържащи се в договора за залог, със 

съдържанието на който всички членове на Управителния съвет са запознати и са одобрили,  

върху парични вземания на сдружението от всички свои безспорни, настоящи и бъдещи 

вземания от Държавен фонд „Земеделие“, произтичащи от Споразумение № РД50-

197/29.11.2016 г., изм. с допълнително споразумение № РД50-197/05.07.2018 г., изм. с 
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допълнително споразумение  № РД50-197/26.08.2019 г., изм. с допълнително споразумение  

№ РД50-197/20.01.2021 г. изм. с допълнително споразумение  № РД50-197/30.11.2021 

г.,сключено между МИГ-ГДЕЛЧЕВ-ГЪРМЕН-ХАДЖИДИМОВО и управляващите органи 

на ОПРСР, ОПИК и ОПРЧР и Заповед № РД 09-357/25.03.2022 г. на Заместник-министъра 

на земеделието, храните и горите. 

3. СДРУЖЕНИЕТО да сключва анекси /допълнителни споразумения/ към 

горепосочените договори,  с който  да  се изменят  първоначално договорените условия, без 

ограничение.   

4. Възлага на Председателя на Управителния съвет на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев - 

Гърмен - Хаджидимово“ и го упълномощава да представлява дружеството пред банката и 

да подпише горепосочените договори, анекси и допълнителни споразумения и всички 

необходими документи. 

Г-жа Герова предложи да се премине към вземане на решение във връзка с получаване 

на банков кредит от „Първа инвестиционна банка” АД и неговото обезпечаване  

Управителният съвет при гласували 7 - „ЗА“, 0 - „ПРОТИВ“ и 0 - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 

взе 

РЕШЕНИЕ № 6 

На основание чл.35, ал.1, т. 8 и т. 15 от Устава, Управителният съвет на СНЦ „МИГ - 

Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“, реши:   

1. СНЦ „МИГ - Гоце Делчев - Гърмен – Хаджидимово“ да сключи договор за банков 

кредит/договор за овърдрафт по разплащателна сметка с „Първа инвестицоинна банка” АД 

като кредитор, за предоставяне на кредит/овърдрафт в размер на 200 000,00 лева, с краен 

срок на погасяване 20.05.2024 г., и при лихви, неустойки,  такси, разходи и други условия  

посочени в проекта на договора, със съдържанието на който всички членове на 

Управителния съвет на МИГ са  се  запознали и одобрили.  

2.  За обезпечаване на всички вземания на банката – кредитор по посочения по – горе 

договор, както и за всички бъдещи изменения по него, СДРУЖЕНИЕТО да учреди 

следните обезпечения:  

      - Залог на вземане по реда на ЗДФО върху паричните вземания на 

СДРУЖЕНИЕТО за наличните и постъпващи средства по откритите на името на 

сдружението сметки в банката, при всички условия съдържащи се в договора за залог, със 

съдържанието на който всички членове на Управителния съвет са запознати и са одобрили.  

     - Залог по ЗЗД, при всички условия, съдържащи се в договора за залог, със 

съдържанието на който всички членове на Управителния съвет са запознати и са одобрили,  

върху парични вземания на сдружението от всички свои безспорни, настоящи и бъдещи 

вземания от Министерство на регионалното развитие и благоустройство, произтичащи от 

Договор за предоставяне на национално съфинасиране по програма за трансгранично 

сътрудничество Интеррег V- А Гърция – България 2014 – 2020 г. № РД – 02-

29121/30.06.2021 г., сключен между Министерство на регионалното развитие и 

благоустройство и  Сдружение „Местна инициативна група - Гоце Делчев – Гърмен - 

Хаджидимово“, ЕИК 175886629 за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  чрез 

Държавен фонд „Земеделие“ в максимален размер до 20 919,75 евро; 

- Залог по ЗЗД, при всички условия, съдържащи се в договора за залог, със 

съдържанието на който всички членове на Управителния съвет са запознати и са одобрили,  

върху парични вземания на сдружението от всички свои безспорни, настоящи и бъдещи 

вземания от Агенция за развитие на град Кавала, Гърция – водещ бенефициент,  

произтичащи от Договор за субсидиране № В6.3а.23 от 13.04.2021 г., сключен между 
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Агенция за развитие на град Кавала, Гърция – водещ бенефициент и управляващия орган на 

Оперативните програми по „Европейско териториално сътрудничество“ на Министерство 

на развитието и инвестициите - Гърция,  по Проект „Насърчаване на предприемачеството и 

иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград, акроним: PEIRA, 

по Европейската програма за сътрудничество ГЪРЦИЯ - БЪЛГАРИЯ 2014-2020" 

(INTERREG VA GREECE - BULGARIA 2014-2020), в размер до 118 545, 25 евро, въз 

основа на Договор/Споразумение за партньорство от 10.02.2021 г., сключен между Агенция 

за развитие на град Кавала, Гърция, Агенция за развитие на Драма, Гърция, Сдружение 

„Местна инициативна група - Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“ и Регионален център 

за професионално образование и обучение ТПП- Благоевград, България. 

- Залог по ЗЗД, при всички условия, съдържащи се в договора за залог, със 

съдържанието на който всички членове на Управителния съвет са запознати и са одобрили,  

върху парични вземания на сдружението от всички свои безспорни, настоящи и бъдещи 

вземания от  Държавен фонд „Земеделие“, произтичащи от Административен договор №  

РД 50-28/23.02.2021г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № 

BG06RDNP001-19.355 за подбор на проекти за вътрешнотериториално и транснационално 

сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за 

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

развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020, сключен между 

управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.,  и Сдружение „Местна инициативна група - 

Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“, ЕИК 175886629, за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ  чрез Държавен фонд „Земеделие“ в максимален размер до 195 579, 68 

лева, по одобрен проект с код № BG06RDNP001-19.355-0004 с наименование „Култура и 

автентичност чрез съвместни събития в Югоизточна Европа“; 

- Залог по ЗЗД, при всички условия, съдържащи се в договора за залог, със 

съдържанието на който всички членове на Управителния съвет са запознати и са одобрили,  

върху парични вземания на сдружението от всички свои безспорни, настоящи и бъдещи 

вземания от Държавен фонд „Земеделие“, произтичащи от Споразумение № РД50-

197/29.11.2016 г., изм. с допълнително споразумение № РД50-197/05.07.2018 г., изм. с 

допълнително споразумение  № РД50-197/26.08.2019 г., изм. с допълнително споразумение  

№ РД50-197/20.01.2021 г. изм. с допълнително споразумение  № РД50-197/30.11.2021 г., 

сключено между МИГ-ГДЕЛЧЕВ-ГЪРМЕН-ХАДЖИДИМОВО и управляващите органи на 

ОПРСР, ОПИК и ОПРЧР и Заповед № РД 09-357/25.03.2022 г. на Заместник-министъра на 

земеделието, храните и горите. 

 

3. СДРУЖЕНИЕТО да сключва анекси /допълнителни споразумения/ към 

горепосочените договори,  с който  да  се изменят  първоначално договорените условия, без 

ограничение.   

4. Възлага на Председателя на Управителния съвет на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев - 

Гърмен - Хаджидимово“ и го упълномощава да представлява дружеството пред банката и 

да подпише горепосочените договори, анекси и допълнителни споразумения и всички 

необходими документи. 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито. 

         

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПРОТОКОЛА: 

1. Покана за свикване на общо събрание на колективния върховен орган на МИГ; 

2. Отчет за дейността на Управителния съвет за 2021 г.; 
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3. Годишен доклад за дейността“ за 2021 г.; 

4. Годишен финансов отчет за 2021 г.; 

5. Отчет на бюджета за 2021 г. 

6. Предложение за определяне на дължимия членски внос от членовете на общото 

събрание за 2022 г.; 

7. Проект на програма за дейността за 2022 г.; 

8. Проект на бюджет за 2022 г.; 

9. Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения за 

подготвителни дейности по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ 

за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.; 

10. Проект на договор за банков кредит от „Първа инвестиционна банка” АД – 1 

бр. и договори за обезпечения – 5 бр.  

 

 

Протоколчик: _________________П____________________ - Крум Стамболиев 

 

Председател на УС:______________П_____________________ - Марина Герова  
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Присъствали на 03.06.2022 г. на заседание 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 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 „ТЕФО“ ЕООД, ЕИК 

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 Зам. 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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