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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, 27.01.2023 г. от 10:00 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) 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, 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, Ибраим Пачеджиев и Крум Стамболиев – експерти по 

прилагане на СВОМР. За протоколчик на заседанието бе определен Ибраим Пачеджиев. 

Заседанието се откри от председателя на Управителния съвет, който констатира наличие 

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

Присъстващите бяха уведомени за обявения дневен ред. Не постъпиха предложения за неговата 

промяна. 

 

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 

 
 

 

 

Дневен ред на заседанието: 

 

1.  Одобряване на годишен доклад за изпълнение на СВОМР по подмярка 19.2 „Прилагане 

на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" за 2022 г.  

2. . Одобряване на годишен доклад по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране 

на стратегия за Водено от общностите местно развитие" за 2022 г.  

3.  Други. 

 

По т. 1 от дневния ред 

 

Г-жа Герова припомни, че съгласно чл. 62, т. 15 от Наредба №22/14.12.2015 г.  ежегодно 

в срок до 15 февруари, МИГ изготвя и представя на УО на ПРСР 2014 - 2020 г. и на УО на 

останалите програми, страна по Споразумението за изпълнение на СВОМР, годишен доклад за 

отчитане изпълнението на СВОМР по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за водено от общностите местно развитие“.  

Думата беше дадена на г-жа Вакареева, която представи допълнителни разяснения по 

изготвения годишен доклад по подмярка 19.2 за 2022 г.  

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

взе решение 

 

РЕШЕНИЕ № 1 

 

На основание чл.35, ал.1, т.13.7 от Устава на Сдружението, УС одобрява годишен доклад 

за отчитане изпълнението на СВОМР по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за Водено от общностите местно развитие" за 2022 г. и възлага на изпълнителния 

директор на МИГ същият да бъде представен пред УО на ПРСР 2014 - 2020 г., УО на ОПРЧР  

2014 -2020 г. и УО на ОПИК 2014 – 2020 г. в регламентирания срок. 

 

 

По т. 2 от дневния ред 

 

Г-жа Герова информира, че съгласно чл.16, ал.1 от Наредба № 1/22.01.2016 г. за прилагане 

на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите 

местно развитие", всяка година в срок до 31 януари МИГ подава в УО на ПРСР 2014 - 2020 г. 

обобщен годишен доклад за извършените дейности, свързани с текущите разходи и 

популяризиране на стратегията за ВОМР за предходната календарна година.  

Г-жа Вакареева, представи пред членовете на УС изготвения за 2022 г. доклад по 

подмярка 19.4. Не постъпиха въпроси от страна на членовете на УС. Пристъпи се към одобряване 

на доклада. 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 2 

 

На основание чл.35, ал.1, т.13.7 от Устава, УС одобрява годишен доклад за извършените 

дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ за 2022 
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година и възлага на изпълнителния директор на МИГ същият да бъде представен за одобрение 

пред УО на ПРСР 2014 – 2020 г. в регламентирания срок. 

 

 

 
 

По т. 3 от дневния ред няма коментари и разисквания.  

 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на УС на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев -  

Гърмен - Хаджидимово“ бе закрито.  

 

 

 

Протоколчик:     П                                                       Ибраим Пачеджиев  

 

 

 

Председател на УС: _____    П                                                       Марина Герова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
 

 

Присъствали на заседанието на 27.01.2023 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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