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СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – 

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО”, БУЛСТАТ 175886629 

 

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, 31.07.2018 г., в 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 – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово/МИГ), се проведе заседание на 

Управителния съвет (УС). 

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

УС. Присъстват следните членове на УС на МИГ: 

За публичен сектор: 

1. За Община Гоце Делчев, с ЕИК по БУЛСТАТ 000024745, с адрес гр. Гоце 

Делчев, ул. „Царица Йоанна” № 2 – Марина Дилиянова Герова, съгласно Решение № 271 

от 23.02.2017 г. на Общински съвет – гр. Гоце Делчев; 

2. За Община Гърмен, ЕИК по БУЛСТАТ 000024752, с. Гърмен, ул. „Първа“ № 

35, община Гърмен, област Благоевград  - Минка Сабриева Капитанова – Кмет на 

Общината, определена с решение № 91/25.03.2016 г. на Общински съвет - Гърмен;  

За стопанския сектор: 

3. За ЕТ „Сузана Сариева“, ЕИК 200643070, със седалище и адрес на 

управление с. Дебрен,  ул. „Първа“ № 7, община Гърмен, област Благоевград -  Сузана 

Мирославова Сариева – собственик и представляващ; 

4. За „Нетис“ ЕООД с ЕИК 204083102, със седалище и адрес на управление гр. 

Гоце Делчев, ул. “Стефан Стамболов“ № 4, вх. А, община Гоце Делчев, област 

Благоевград, Бойка Иванова Темелкова – управител; 

За нестопански сектор: 

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

предприемачеството”, с ЕИК по БУЛСТАТ 101159444, със седалище и адрес на 

управление: гр. Гоце Делчев, ул. Скопие № 4, община Гоце Делчев, област Благоевград  - 

Росица Кирилова Джамбазова, съгласно протокол от 01.04.2016 г.; 
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6. За СНЦ „Граждански инициативи за развитие“, с ЕИК по БУЛСТАТ 

176985548, със седалище и адрес на управление с. Абланица, община Хаджидимово, 

област Благоевград, Найле Шеинова  Бюлюкова - съгласно протокол от 29.12.2016  г. 

От заседанието отсъства г-н  Людмил Аспарухов Терзиев  – представляващ 

община Хаджидимово, с ЕИК по БУЛСТАТ 000025014, с адрес гр. Хаджидимово, ул. 

„Димо Хаджидимов“ № 46, община Хаджидимово, съгласно Решение № 312 от 28.07.2017 

г. на Общински съвет – гр. Хаджидимово. 

На заседанието присъства Тереза Вакареева – изпълнителен директор на МИГ- 

Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово и Крум Стамболиев - Експерт по прилагане на 

СВОМР, който беше определен за протоколчик на заседанието.  

До членовете на УС е изпратена покана с определен дневен ред на заседанието, 

който включва следните точки: 

1. Разглеждане на постъпили заявления във връзка с проведена процедура за 

подбор на членове на общото събрание, които могат да бъдат включвани в състава на 

КППП.  

 2. Други. 

По т.1 от дневния ред 

Г- жа Герова информира присъстващите, че заседание на УС от 11.05.2018 г. бяха 

одобрени Вътрешни правила за провеждане на подбор на членове от общото събрание на 

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово“ за участие в комисии за подбор на проектни предложения. Също така УС 

възложи на Председателя на УС да издаде Заповед за провеждане на подбор на членове на 

общото събрание, които могат да бъдат включвани в състава на КППП и утвърди поканата 

с определен срок за представяне на документи и образци на документи за участие в 

подбора.  

В съответствие със взетото на решение на 11.05.2018 г. e издадена Заповед за 

провеждане на процедура за подбор, утвърдена покана и приложения към нея, с  

определен срок за представяне на документи - 31.05.2018 г. Поканата и приложенията към 

нея бяха публикувани на интернет страницата на МИГ с адрес  http://www.mig-

gotsedelchev.com/index.php/news-new/157-2018-05-12-04-33-58 и изпратени на 

електронните пощи на членовете на общото събрание.  В рамките на определения срок, 

документи бяха получени от  седем лица,  за което е попълнен  регистър на постъпили 

заявления на членове от Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „МИГ – Гоце 
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Делчев – Гърмен – Хаджидимово“, които да бъдат включвани в комисии за подбор на 

проектни предложения“ /Приложение №1 към настоящия протокол/. 

Подборът на членове от общото събрание за включване в КППП следва да 

проведе в съответствие с Раздел ІІI Ред за провеждане на подбора на членове на общото 

събрание от Вътрешни правила за провеждане на подбор и да  премине през два етапа: 

1. Проверка на документи за съответствие с посочените в поканата изисквания; 

2. Решение на УС за одобрение/неодобрение и изготвяне на списък с одобрените в 

резултат на проверката членове на общото събрание, които могат да бъдат включвани в 

състава на КППП като председател, секретар или оценител с право на глас.  

УС на МИГ следва да вземе решение за съответствие на квалификацията, 

професионалната компетентност и опит на заявилите участие в подбора членове на 

общото събрание и да се изготви списък на одобрените лица, който съдържа следната 

информация:  

1. три имена съгласно документ за самоличност;  

2. пощенски и електронен адрес за кореспонденция, телефон, факс и др.;  

3. придобита образователна степен и специалност;  

4. област на професионална компетентност;  

5. данни за професионална квалификация, допълнителна квалификация, ако има 

такава, и практическия опит, свързан със заявената професионална компетентност; 

6. позиция/позиции в състава на КППП, за която/които е одобрено лицето, 

респективно само за оценител с право на глас – мерките, за които е одобрено лицето.  

За резултатите от проверката се попълва контролен лист,  който се подписва от 

присъстващите на заседанието членове на УС и се прилага към протокола от проведеното 

заседание. Председателят на УС утвърждава с одобрените лица. 

Пристъпи се към преглед на представените документи и попълване на контролен 

лист за съответствие / Приложение №2 към настоящия протокол/. 

След разглеждане на получените документи и направените констатации   

 

Управителния съвет, при гласували, както следва:  6  - „ЗА“,  0  -  „ПРОТИВ“  и  0 

-  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ взе следното: 
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РЕШЕНИЕ № 1 

На основание чл.7, ал.6 от Вътрешните правила за предварителен подбор на 

членове от Общото събрание за участие в комисиите за подбор на проектни предложения 

КППП одобрява Списък на одобрените за участие в КППП членове на Общото събрание 

на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово и потвърждава съответствието на 

квалификацията, професионалната компетентност и опит на заявилите участие в подбора 

членове на общото събрание, и позициите на които те могат да бъдат включени в състава 

на конкретни оценителни комисии /Приложение №3 към настоящия протокол/. 

По т.2 от дневния ред  

По точка две от дневния ред нямаше въпроси, които да бъдат разгледани. 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на УС на СНЦ „МИГ – Гоце 

Делчев  Гърмен – Хаджидимово“  бе  закрито. 

Приложения: 

1. Приложение №1 „Регистър на постъпили заявления, на членове от Общото 

събрание на Сдружение с нестопанска цел „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово“, които да бъдат включвани в комисии за подбор на проектни 

предложения“; 

2. Приложение №2 „Контролен лист за съответствие на постъпили 

документи от участници в процедура за подбор на членове на общото събрание за 

включване в КППП и позициите, на които те могат да бъдат включени в състава на 

конкретни оценителни комисии“. 

3. Приложение №3 „Списък на одобрените членове на общото събрание за 

включване в КППП“. 

 

 

 

 

 

Протоколчик: _____________________П________________ -  Крум Стамболиев 

 

 

Председател на Управителния съвет:_____ П ____________ -  Марина Герова  
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Присъствали на заседанието от 31.07.2018 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 Дилиянова 

Герова 

Председател на  

УС 

П 

2 Община Гърмен,  

ЕИК по БУЛСТАТ 

000024752 

Минка Сабриева 

Капитанова 

Член на УС П 

3 Община Хаджидимово,  

ЕИК по БУЛСТАТ 

000025014 

Людмил Аспарухов 

Терзиев 

Член на УС Отс. 

4 „Нетис“ ЕООД, с ЕИК 

204083102 

Бойка Иванова 

Темелкова 

Член на УС П 

5 ЕТ „Сузана Сариева“, 

ЕИК 200643070  

Сузана Мирославова 

Сариева 

Член на УС П 

6 СНЦ „Сдружение с 

нестопанска цел „Бизнес 

инкубатор – Гоце 

Делчев, център за 

подпомагане на 

предприемачеството”, с 

ЕИК по БУЛСТАТ 

101159444 

Росица Кирилова 

Джамбазова  

Член на УС П 

7 СНЦ „Граждански 

инициативи за 

развитие“, с ЕИК по 

БУЛСТАТ 176985548 

Найле Шеинова 

Бюлюкова 

Член на УС П 

8 Тереза Вакареева  Изпълнителен 

директор 
П 
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