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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, 25.05.2022 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“, 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. Одобряване екип за 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. 

2. Други. 
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По т.1 от дневния ред 

Г-жа Герова информира присъстващите, за необходимостта от вземане на решение за 

разширяване екипа за 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.  

Екипът следва да бъде разширен във връзка с изпълнение на основните проектни  

дейности, свързани с провеждане на семинари, консултации и обучения. 

Г-жа Герова предложи в експертния екип да бъдат назначени: 

1. За Експерт проектни дейности - Тереза Тодорова Вакареева, изпълнителен директор  

на СНЦ „Местна инициативна група - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“. 

Начин на възлагане на дейността по управление на проекта и възнаграждение: На 

основание чл. 49, ал. 3 от ЗУСЕСИФ, с трудов договор по реда на чл. 110 от Кодекса на труда – 

за допълнителен труд при същия работодател и изпълнение на задълженията в извън 

установеното работно време, при ангажираност до размера на одобрения брой часове и бюджет 

за позицията/позициите по проекта. 

2. За Експерт проектни дейности – Ибраим Джевдетов Пачеджиев, експерт по 

прилагането на СВОМР на СНЦ „Местна инициативна група - Гоце Делчев - Гърмен - 

Хаджидимово“.  

Начин на възлагане на дейността по управление и изпълнение на проекта и 

възнаграждение: На основание чл. 49, ал. 3 от ЗУСЕСИФ, с трудов договор по реда на чл. 110 

от Кодекса на труда – за допълнителен труд при същия работодател и изпълнение на 

задълженията в извън установеното работно време, при ангажираност до размера на одобрения 

брой часове и бюджет за позицията/позициите по проекта. 

3. За Експерт проектни дейности – Крум Костадинов Стамболиев, експерт по 

прилагането на СВОМР на СНЦ „Местна инициативна група - Гоце Делчев - Гърмен - 

Хаджидимово“. 

Начин на възлагане на дейността по управление на проекта и възнаграждение: На 

основание чл. 49, ал. 3 от ЗУСЕСИФ, с трудов договор по реда на чл. 110 от Кодекса на труда – 

за допълнителен труд при същия работодател и изпълнение на задълженията в извън 

установеното работно време, при ангажираност до размера на одобрения брой часове и бюджет 

за позицията/позициите по проекта. 

4. За Експерт проектни дейности – Илиана Георгиева Чолакова, счетоводител в СНЦ 

„Местна инициативна група - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“ 

Начин на възлагане на дейността по управление и изпълнение на проекта и 

възнаграждение: На основание чл. 49, ал. 3 от ЗУСЕСИФ, с трудов договор по реда на чл. 110 от 

Кодекса на труда – за допълнителен труд при същия работодател и изпълнение на задълженията 

в извън установеното работно време, при ангажираност до размера на одобрения брой часове и 

бюджет за позицията/позициите по проекта. 

Не постъпиха други предложения и след обсъждане си пристъпи към гласуване.  
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При  гласували 7 - „ЗА“, 0 - „ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ се взе:  

РЕШЕНИЕ № 1 

Управителният съвет одобрява екип за 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 в състав:  

1. За Експерт проектни дейности - Тереза Тодорова Вакареева, изпълнителен директор  

на СНЦ „Местна инициативна група - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“. 

Начин на възлагане на дейността по изпълнение на проектните дейности и 

възнаграждение: На основание чл. 49, ал. 3 от ЗУСЕСИФ, да се сключи трудов договор по реда 

на чл. 110 от Кодекса на труда – за допълнителен труд при същия работодател и изпълнение на 

задълженията в извън установеното работно време, при ангажираност до размера на одобрения 

брой часове и за позицията/позициите по проекта. 

2. За Експерт проектни дейности – Ибраим Джевдетов Пачеджиев, експерт в прилагането 

на СВОМР на СНЦ „Местна инициативна група - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“.  

Начин на възлагане на дейността по изпълнение на проектните дейности и 

възнаграждение: На основание чл. 49, ал. 3 от ЗУСЕСИФ да се сключи трудов договор по реда 

на чл. 110 от Кодекса на труда – за допълнителен труд при същия работодател и изпълнение на 

задълженията в извън установеното работно време, при ангажираност до размера на одобрения 

брой часове и бюджет за позицията/позициите по проекта. 

3. За Експерт проектни дейности – Крум Костадинов Стамболиев, експерт в прилагането 

на СВОМР на СНЦ „Местна инициативна група - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“. 

Начин на възлагане на дейността по изпълнение на проектните дейности и 

възнаграждение: На основание чл. 49, ал. 3 от ЗУСЕСИФ, да се сключи трудов договор по реда 

на чл. 110 от Кодекса на труда – за допълнителен труд при същия работодател и изпълнение на 

задълженията в извън установеното работно време, при ангажираност до размера на одобрения 

брой часове и бюджет за позицията/позициите по проекта. 

4. За Експерт проектни дейности – Илиана Георгиева Чолакова, счетоводител в СНЦ 

„Местна инициативна група - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“ 

Начин на възлагане на дейността по изпълнение на проектните дейности и 

възнаграждение: На основание чл. 49, ал. 3 от ЗУСЕСИФ да се сключи трудов договор по реда 

на чл. 110 от Кодекса на труда – за допълнителен труд при същия работодател и изпълнение на 

задълженията в извън установеното работно време, при ангажираност до размера на одобрения 

брой часове и бюджет за позицията/позициите по проекта. 

 

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

 

РЕШЕНИЕ № 2 

Управителният съвет одобрява сключването на трудови договори с екипа за 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 
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Kavala, Drama, Smolyan and Blagoevgrad“, с акроним PEIRА, считано от 01.06.2022 г., за 

извършване на определена работа. 

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 25.05.2022 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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