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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, 21.09.2020 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 или МИГ), се проведе заседание на Управителния съвет (УС). 

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

На заседанието 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; 

За стопанския сектор: 

3. За ЕТ „Сузана Сариева“, ЕИК 200643070 - Сузана Сариева; 

4. За “Рива Логистик“, с ЕИК 204600642 - Айя Витанова; 

За нестопански сектор: 

5. За СНЦ „Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, център за подпомагане на 

предприемачеството”, с ЕИК 101159444 - Росица Джамбазова; 

6. 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 Марина Герова - Председател на Управителния съвет, която 

констатира наличие на кворум – от седем редовно поканени, присъстват шест от членовете на 

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

промяна. 
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Дневен ред на заседанието: 

 

1. Разглеждане на коментари от проведено обществено обсъждане на пакет от документи 

за провеждане на процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.453 МИГ 

- Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на МИГ - Гоце 

Делчев - Гърмен - Хаджидимово. 

2. Утвърждаване на пакет от документи за провеждане на процедура за подбор на 

проектни предложения № BG06RDNP001-19.453 МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - 

Хаджидимово, Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от 

Стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - 

Хаджидимово. 

3. Приемане на актуализиран Индикативен график за прием на проекти по мерки от 

СВОМР на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово за 2020 г. 

4. Представяне на оценителния процес и оценителен доклад по процедура № 

BG06RDNP001-19.408 МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка 6-7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура“. 
5. Даване на съгласие за подаване и 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“), акроним PEIRA. 

 6. Одобряване на проект на планирани дейности и разходи за 2021 година, които ще бъдат 

заявени за одобрение от МЗХГ, съгласно чл. 12, ал. 2, от Наредба № 1/22.01.2016 г. на МЗХГ. 

7. Други. 

 

По т.1 от дневния ред 

 

Г-жа Герова припомни, че съгласно  оценителния доклад от проведения първи прием по 

мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“: 

 Общият бюджет по мярката и бюджет за първи прием е 723 657,10 лв.  

 Броят на проектните предложения, които се предлагат за финансиране е 5. 

 Общо препоръчана от Комисията сума на безвъзмездна помощ на одобрените за 

финансиране проектни предложения: 468 187,12 лв.  

 Не са налице проектните предложения, които са класирани, но за които недостига 

финансиране. 

 Остатъчният финансовия ресурс по мярката, след проведения първи прием е: 255 

469,98 лв.  

Екипът на МИГ предлага да бъде обявен втори прием по процедурата в рамките на целия 

остатъчен ресурс по мярка 3-6.4. Изготвен е пакет от документи за провеждане на втора 

процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.453 МИГ - Гоце Делчев - 

Гърмен - Хаджидимово, Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. 

 

Предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата е в изпълнение на 

СВОМР на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Приоритет 1 „Устойчиво развитие на 

местната икономика“, насочен към развитието на местната икономика. Подаваните проектни 

предложения по процедурата следва да подпомагат постигането на специфична цел 1.2. 
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„Диверсификация на местната икономика чрез развитието на неземеделски дейности в сферата 

на туризма и услугите и стимулиране на иновативните идеи и технологичното обновление на 

малкия и среден бизнес на територията на МИГ“ от СВОМР. 

Основната цел на процедурата е насочена към развитието на конкурентоспособността на 

територията на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово чрез: 

 разнообразяване на икономиката и създаване на нови работни места за населението в 

сектори извън земеделието; 

 оползотворяване на високия туристически потенциал на района и утвърждаване на 

туристически продукти, базирани на местни ресурси; 

 осигуряване на достъп на населението до слабо развити услуги на територията на МИГ, 

вкл. в отдалечените населени места. 

Г-жа Вакареева представи окончателния вариант на документацията към процедура № 

BG06RDNP001-19.453 МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка 3-6.4 „Инвестиции 

в подкрепа на неземеделски дейности“. Насоките за кандидатстване с проектни предложения, 

които включват:  

1. Условия за кандидатстване по процедурата;   

2. Условия за изпълнение по процедурата; 

3. Приложения и образци на документи към Условията за кандидатстване и към 

Условията за изпълнение; 

4. Обява за откриване на процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.453 МИГ - 

Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“. 

Проектът на документи е съгласуван с Министерство на финансите за съответствие с 

приложимите правила за минимални помощи по реда на чл. 26, ал. 3 на Закона за управление на 

средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), в съответствие 

с Указанията на УО на ПРСР 2014 - 2020 г. за приложимия режим  държавни помощи по мерки, 

финансирани от Програмата за развитие на селските райони  2014 - 2020 г. в стратегиите за 

Водено от общностите местно развитие и условия, произтичащи от него.  

Проектът на Насоки за кандидатстване е публикуван за обществено обсъждане в ИСУН 

2020 и на страницата на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, с цел за осигуряване на 

възможност на заинтересованите лица за писмени възражения и предложения в разумен срок, 

който не може да бъде по-кратък от една седмица. На основание чл. 8, ал. 1 от  Правила за 

провеждане на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и ред за оценка на 

проектни предложения по мерки от СВОМР, финансирани от ПРСР 2014 – 2020 и ЕЗФРСР на 

територията на МИГ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ -  ГЪРМЕН -  ХАДЖИДИМОВО, за неуредените въпроси, 

свързани с общественото обсъждане са прилага глава пета, раздел II от Административно 

процесуалния кодекс. В  рамките на определения срок за обществено обсъждане (от 11.09.2020 

г. до 20.09.2020 г. вкл.) няма постъпили писмени възражения и предложения по публикувания 

проект на документи.  

 

По т.2 от дневния ред 

 

Г-жа Герова предложи да се пристъпи към утвърждаване на представените по т. 1 от 

дневния ред Насоки за кандидатстване, които включват:  

1. Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-

19.453 МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на 
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неземеделски дейности“; 

 

2. Условия за изпълнение по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.453 

МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“; 

3. Приложения и образци на документи към Условията за кандидатстване и към 

Условията за изпълнение; 

4. Обява за откриване на процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.453 МИГ 

- Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“. 

 

След  направено  обсъждане  Управителният  съвет  при  гласували   6  -   „ЗА“,  0 - 

„ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ взе следните решения  

 

 РЕШЕНИЕ № 1 

 

На основание чл. 42, ал.3 от ПМС 161/2016 г., чл. 35, ал. 1, т. 13.2.- т. 13.4 от Устава на 

Сдружението, чл. 46, ал. 1 от Наредба №22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 

„Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“ на мярка 19 „ВОМР“ от ПРСР за 

периода 2014-2020 г., чл.9 - 13 от Правила за провеждане на процедури за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ и ред за оценка на проектни предложения по мерки от СВОМР, 

финансирани от ПРСР 2014 – 2020 и ЕЗФРСР на територията на МИГ – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – 

ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО, и в изпълнение на задълженията на МИГ по чл. 11, т. 9 от 

Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-197/29.11.2016 г., Управителният съвет на 

МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово утвърждава Насоки за кандидатстване, които 

включват:  

1. Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-

19.453 МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“; 

2. Условия за изпълнение по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.453 

МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“; 

3. Приложения и образци на документи към Условията за кандидатстване и към 

Условията за изпълнение; 

4. Обява за откриване на процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.453 МИГ 

- Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“. 

Процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.453 МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - 

Хаджидимово, Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“  е с един краен 

срок  за кандидатстване.  

 

При  гласували   6  -   „ЗА“,  0 - „ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ се взе 

 

 РЕШЕНИЕ № 2 

 

В изпълнение на изискванията на чл. 46а, ал. 1 от Наредба 22/14.12.2015 г. за прилагане 

на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“ на мярка 19 „ВОМР“ 

от ПРСР за периода 2014-2020 г. се възлага на изпълнителния директор на МИГ да организира в 
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ИСУН 2020 подготовка на процедурата за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-

19.453 МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ и да  информира УО на ПРСР 2014 – 2020 г. и ЦКЗ/ОИЦ – Благоевград 

за извършване на проверка по компетентност и активиране на процедурата. 

 

По т.3 от дневния ред  

 

По трета точка от дневния ред беше предложен за обсъждане актуализиран Индикативен 

график за прием на проекти по мерки от СВОМР на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово 

за 2020 г.  

По точката докладва Тереза Вакареева - изпълнителен директор на МИГ, която представи 

предложение за актуализация на Индикативния график за планираните процедури за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерки от Стратегия за Водено от 

общностите местно развитие за 2020 г., както следва: 

- да се включи втори прием по мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“ за остатъчния финансов ресурс, след проведения първи прием; 

-   да се изключи планирания втори прием по мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в 

земеделски стопанства“, тъй като ДФЗ не е приключил проверката на одобрените за 

финансиране проектни предложения, подадени в рамките на първи прием; 

- да се актуализира графика за прием по мярка 7 „Съхранение и популяризиране на 

местната идентичност, културно - историческо и природно наследство“.  

 

След обсъждане на представените документи, при  гласували   6  -   „ЗА“,  0 - „ПРОТИВ“ и 0 

- „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ взе 

 

РЕШЕНИЕ № 3 

 

На основание чл. 35, ал. 1, т. 13.1 от Устава на МИГ, Управителният съвет одобрява 

предложения Индикативен график за прием на проектни предложения по мерки от СВОМР на 

МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово за 2020 г., който да се публикува на интернет 

страницата на Сдружението. 

 

По т.4 от дневния ред 

 

Докладва Крум Стамболиев – експерт по  прилагането на СВОМР и Председател на 

Комисията за подбор на проектни предложения, постъпили по Процедура № BG06RDNP001-

19.408 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 6-7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. 

Г-н Стамболиев информира, че на 14.09.2020 г. приключи работата по оценка на 

проектните предложения от КППП, назначена със Заповед  №13/11.08.2020 г. на председателя 

на Управителния съвет на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“. Представена 

беше информация, свързана с оценителния процес и оценителния доклад по процедурата. 

 

След запознаване с документите и представената информация, при гласували 6 - „ЗА“, 0  

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

 

РЕШЕНИЕ № 4 
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Управителният съвет одобрява Оценителния доклад на Комисията за подбор на проектни 

предложения, назначена със Заповед №13/11.08.2020 г. по процедура за подбор на проектни 

предложения № BG06RDNP001-19.408 МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка 

6-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“, финансирана по ПРСР 2014 – 2020 и СВОМР на СНЦ 

„МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“, в т.ч. извършеното класиране и безвъзмездната 

финансова помощ за всеки от проектите, както следва: 

 

1. Предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на 

тяхното класиране и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде 

предоставена за всяко от тях: 

 

№ 

по 

ред 

Наименова

ние на 

кандидата 

Наименование 

на проектното 

предложение 

Общо 

допустими 

разходи за 

проекта 

(лв.) 

Общ 

размер на 

БФП 

(лв.) 

Общ 

размер 

на 

съфинан

сиране 

(лв.) 

% 

БФП 

спрямо 

общите 

допуст

ими 

разход

и 

Резу

лтат 

(бро

й 

точк

и) 

1. 
Община 

Хаджидимово 

„Рехабилитация и 

реконструкция на 

улици, тротоари и 

съоръженията и 

принадлежностит

е към тях в град 

Хаджидимово, 

община 

Хаджидимово“ – 

улица „Пейо 

Яворов“ от О.Т. 

309 до О.Т. 314“ 

83 769,91 83 769,91 0,00 100 25,00 

 

2. Резервни проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, които 

успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране, подредени по реда 

на тяхното класиране: 

 Неприложимо. 

 

3. Оттеглени по време на оценката проектни предложения: 

Неприложимо. 

 

4. Предложените за отхвърляне проектни предложения и основанията за 

отхвърлянето им:  
Неприложимо. 

 

5. Заключение:  

 Брой проектни предложения, които се предлагат за финансиране: 1 брой. 

 Общо препоръчана от Комисията сума (безвъзмездна помощ) на одобрените за 

финансиране проектни предложения: 83 769,91 лв.  

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 

 
 

 Брой проектни предложения, които са класирани, но недостига финансиране: 0 

броя. 

 Общ бюджет по процедурата: 83 834,69 лв.  

 Остатък от финансовия ресурс по процедурата: 64,78 лв.  

 

По т. 5 от дневния ред 

 

Г-жа Герова припомни, че на 26.08.2019 г. е взето решение на УС за представяне на  

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,  по 

шеста Покана за набиране на проектни предложения по Програма за трансгранично 

сътрудничество INTERREG V-A GREECE - BULGARIA 2014-2020, Приоритетна ос 01: 

„Конкурентна и иновативна трансгранична зона“ (Priority Axis 1: A Competitive and Innovative 

Cross-Border Area), 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).  

 

Подадената от партньорите концепция за проект е одобрена и до 23.09.2020 г. следва да 

бъде подадено същинското проектно предложение.  

За целите на кандидатстването е необходимо УС на МИГ да даде съгласие за подаване и 

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. 

 

След запознаване с документите и представената информация, при гласували 6 - „ЗА“, 0  

- „ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, УС на МИГ взе следното решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 5 

 

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 подаде и 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,  по шеста Покана за набиране на проектни предложения по 

Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A GREECE - BULGARIA 2014-2020, 

Приоритетна ос 01: „Конкурентна и иновативна трансгранична зона“ (Priority Axis 1: A 

Competitive and Innovative Cross-Border Area), 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). 
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При гласували както следва:   5 - „ЗА“, 0  - „ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ /без 

участието на Марина Герова/ 

 

РЕШЕНИЕ № 6 

 

Възлага на председателя на УС – Марина Герова да подготви  и подпише необходимите 

документи във връзка с кандидатстване с 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“), 

акроним PEIRA. 

 

По т. 6 от дневния ред 

 

Г-жа  Герова информира присъстващите, че в изпълнение на чл. 12, ал. 1 от Наредба № 1 

от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия 

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

развитие", МИГ следва да представи в МЗХГ планирани дейности и разходи/бюджета на МИГ 

за 2021 година. Срокът за представяне на информацията е 30.09.2020 г.  

Думата беше дадена на изпълнителния директор на МИГ – г-жа Вакареева, която 

представи проект на бюджет по подмярка 19.4 за 2021 г.  

Г-жа Герова покани присъстващите за мнения и коментари.  

След приключване на обсъжданията се пристъпи към гласуване:  

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

 

РЕШЕНИЕ № 7 

 

На основание чл. 35, ал. 1, т. 13, подточка 13.6 от Устава на Сдружението, Управителният 

съвет одобрява проект на бюджет на МИГ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране 

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

местно развитие" за 2021 г.  

 

По т. 7 от дневния ред 

 

По точка т.7 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 21.09.2020 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 отсъства 

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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