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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,  11.06.2021 г., в 16.00 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: 

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; 

Стопански сектор: 

3. За „ТЕФО“, ЕИК 101784660  - Сузана Сариева; 

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

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 присъстват и Тереза Вакареева - изпълнителен директор, Ибраим 

Пачеджиев и  Крум Стамболиев – експерти 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 шест от членове на УС, и представи дневния ред за 

провеждането му: 

1. Разглеждане на постъпили заявления за напускане на колективния върховен 

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

приемане на нови членове на Сдружението. 

2. Други.  
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Не постъпиха предложения за неговата промяна. 

По т.1 от дневния ред 

 Г-жа Герова информира, че решенията на общото събрание от 26.05.2021 г. вече са 

вписани в ТРРЮЛНЦ. Вписан е новия член на УС „ТЕФО“, ЕИК 101784660. Дружеството 

е представило протокол, с който ще се представлява по пълномощие в КВО и КУО на МИГ 

от Сузана Сариева. Г-жа Сариева е подала заявление за напускане на КВО на МИГ от ЕТ 

„Сузана Сариева“, с ЕИК  200643070. На днешното заседание г-жа Сариева представлява по 

пълномощие  „ТЕФО“, ЕИК 101784660. Промяната на представителството не изисква 

вписване в ТРРЮЛНЦ.  

 

Пристъпи се към разглеждане на заявленията за напускане на колективния върховен 

орган на СНЦ „Местна инициативна група  - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово от: 

 

№ 

по 

ред 

ЮЛ/ 

физическо лице – член 

на КВО 

Представител в 

КВО 

 

Сектор и заинтересована 

страна, на която лицето е 

представител 

 

1. Мюхтерем Джевджет 

Имам, ЕГН  6507290045 

Физическо лице Стопански сектор/Земеделски 

производители 

2. Анушка Захариева 

Куйбишева, ЕГН 

6709210010 

Физическо лице Стопански сектор/Земеделски 

производители 

3. Ибрахим Ибрахимов 

Кичуков, ЕГН 8612090202 

Физическо лице Стопански сектор/Земеделски 

производители 

 4. Венцислав Маринов 

Соленков, ЕГН 

8304190100 

Физическо лице Стопански сектор/Земеделски 

производители 

 5. Михаил Андреев 

Михайлов, ЕГН 

7605040000 

Физическо лице Стопански сектор/Земеделски 

производители 

 6. "Профитмейкър" ЕООД с 

ЕИК 201362278 

Христослав 

Танчев 

Стопански сектор/Предприятия 

в сектори извън земеделието 

 7. ЕТ „Сузана Сариева“, 

ЕИК 200643070 

Сузана Сариева Стопански сектор/Предприятия 

в сектори извън земеделието 

 8. СНЦ „Бъдеще за 

младите“, с ЕИК по 

БУЛСТАТ 177083127 

Александър 

Георгиев 

Милев/Любомир 

Юриев Панков 

Неправителствени организации 

в други сфери (туристически 

сдружения, спортни клубове, 

еко-организации, обучителна 

организации, местни поделения 

на вероизповеданията и др.) 

9. Атанас Георгиев 

Атанасов,  

с ЕГН 6502214084 

 Нестопански сектор/  

Физическо лице 

10. Сдружение "Пиринско Надя Иванова Нестопански сектор/ 
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злато", с ЕИК 205043769 Шушутева Неправителствени организации 

в други сфери (туристически 

сдружения, спортни клубове, 

еко-организации, обучителна 

организации, местни поделения 

на вероизповеданията и др.) 

11. Читалище "Съзнание", 

ЕИК по БУЛСТАТ 

000015447 

Георги Стоянов 

Парасков 

Неправителствени организации 

в други сфери (туристически 

сдружения, спортни клубове, 

еко-организации, обучителна 

организации, местни поделения 

на вероизповеданията и др.) 

12. Народно читалище „Отец 

Паисий – 1931“, ЕИК по  

БУЛСТАТ 000014975 

Мустафа 

Мустафа 

Велишав 

Неправителствени организации 

в други сфери (туристически 

сдружения, спортни клубове, 

еко-организации, обучителна 

организации, местни поделения 

на вероизповеданията и др.) 

 

След направено обсъждане и предложение да се гласува „ан блок“ членовете на 

Управителния съвет пристъпиха към гласуване за освобождаване от членство в 

колективния върховен орган на МИГ на лицата, подали заявления за напускане.  

При гласували 5 - „ЗА“, 0  - „ПРОТИВ“ и 0 -  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ /в гласуването не участва 

Сузана Сариева/ се взе  

РЕШЕНИЕ № 1  

 

На основание чл.35, ал.1, т.3 от Устава и подадени заявления се освобождават като членове 

на колективния върховен орган на СНЦ „Местна инициативна група - Гоце Делчев - 

Гърмен - Хаджидимово“: 

 

№ 

по 

ред 

ЮЛ/ 

физическо лице – член 

на КВО 

Представител в 

КВО 

 

Сектор и заинтересована 

страна, на която лицето е 

представител 

 

1. Мюхтерем Джевджет 

Имам, ЕГН  6507290045 

Физическо лице Стопански сектор/Земеделски 

производители 

2. Анушка Захариева 

Куйбишева, ЕГН 

6709210010 

Физическо лице Стопански сектор/Земеделски 

производители 

3. Ибрахим Ибрахимов 

Кичуков, ЕГН 8612090202 

Физическо лице Стопански сектор/Земеделски 

производители 

 4. Венцислав Маринов 

Соленков, ЕГН 

8304190100 

Физическо лице Стопански сектор/Земеделски 

производители 

 5. Михаил Андреев 

Михайлов, ЕГН 

Физическо лице Стопански сектор/Земеделски 

производители 
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7605040000 

 6. "Профитмейкър" ЕООД с 

ЕИК 201362278 

Христослав 

Танчев 

Стопански сектор/Предприятия 

в сектори извън земеделието 

 7. ЕТ „Сузана Сариева“, 

ЕИК 200643070 

Сузана Сариева Стопански сектор/Предприятия 

в сектори извън земеделието 

 8. СНЦ „Бъдеще за 

младите“, с ЕИК по 

БУЛСТАТ 177083127 

Александър 

Георгиев 

Милев/Любомир 

Юриев Панков 

Неправителствени организации 

в други сфери (туристически 

сдружения, спортни клубове, 

еко-организации, обучителна 

организации, местни поделения 

на вероизповеданията и др.) 

9. Атанас Георгиев 

Атанасов,  

с ЕГН 6502214084 

 Нестопански сектор/  

Физическо лице 

10. Сдружение "Пиринско 

злато", с ЕИК 205043769 

Надя Иванова 

Шушутева 
Нестопански сектор/ 

Неправителствени организации 

в други сфери (туристически 

сдружения, спортни клубове, 

еко-организации, обучителна 

организации, местни поделения 

на вероизповеданията и др.) 

11. Читалище "Съзнание", 

ЕИК по БУЛСТАТ 

000015447 

Георги Стоянов 

Парасков 
Неправителствени организации 

в други сфери (туристически 

сдружения, спортни клубове, 

еко-организации, обучителна 

организации, местни поделения 

на вероизповеданията и др.) 

12. Народно читалище „Отец 

Паисий – 1931“, ЕИК по  

БУЛСТАТ 000014975 

Мустафа 

Мустафа Велишав 
Неправителствени организации 

в други сфери (туристически 

сдружения, спортни клубове, 

еко-организации, обучителна 

организации, местни поделения 

на вероизповеданията и др.) 

 

Пристъпи се към разглеждане на заявленията за приемане на нови членове на 

колективния върховен орган на СНЦ „Местна инициативна група  - Гоце Делчев - Гърмен - 

Хаджидимово от: 

 

№ 

по 

ред 

ЮЛ/ 

физическо лице, 

подало 

заявление за 

членство в КВО 

Представляващ по 

закон/пълномощие, 

съгласно 

представени  

документи 

Населено 

място 

 

Сектор и 

заинтересована 

страна, на която 

лицето е 

представител 

 

1. ЕТ Красимир 

Соленков,  

ЕИК 101104978 

Емил Красимиров 

Соленков – 

представляващ по 

с. Осиково, 

община 

Гърмен 

Стопански 

сектор/Предприятия 

в сектори извън 
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пълномощие 

 

земеделието 

2. ЕТ Искра 

Оракова,  

ЕИК 202532826 

Васил Димитров 

Ораков – 

представляващ по 

пълномощие 

с. Скребатно, 

община 

Гърмен 

Стопански 

сектор/Предприятия 

в сектори извън 

земеделието 

3. Али Мехмед 

Авдиков, ЕГН 

5603050006 

Физическо лице – 

земеделски 

стопанин 

с. Рибново, 

община 

Гърмен 

Стопански 

сектор/Земеделски 

производители 

4. САТИ ЕООД, с 

ЕИК 101780650 

Садитин Ибрахим 

Молаали – 

представляващ по 

закон 

с. Корница, 

община Гоце 

Делчев 

Стопански 

сектор/Предприятия 

в сектори извън 

земеделието 

5. Сдружение 

„ФУТБОЛЕН 

КЛУБ"САДОВО", 

с ЕИК 101773606 

Илия Николов 

Парасков - 

представляващ по 

закон и пълномощие 

с. Садово, 

община 

Хаджидимово 

Неправителствени 

организации в 

други сфери 

(туристически 

сдружения, спортни 

клубове, еко-

организации, 

обучителна 

организации, 

местни поделения 

на вероизпо-

веданията и др.) 

6. Народно 

читалище 

"БУДИТЕЛ - 

2019, с ЕИК 

205902152 

Венислав 

Костадинов 

Сарандев  - 

представляващ по 

закон и пълномощие 

с. Борово,  

община Гоце 

Делчев 

Неправителствени 

организации в 

други сфери 

(туристически 

сдружения, спортни 

клубове, еко-

организации, 

обучителна 

организации, 

местни поделения 

на вероизпо-

веданията и др.) 

 

След направено обсъждане членовете на Управителния съвет пристъпиха към гласуване „ан 

блок“ за приемане в КВО на МИГ на лицата, подали заявления за членство. 

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

 

 РЕШЕНИЕ № 2  
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На основание чл.35, ал.1, т.3 от Устава и подадени заявления се приемат като членове на 

колективния върховен орган на СНЦ „Местна инициативна Група - Гоце Делчев - Гърмен - 

Хаджидимово“: 

 

№ 

по 

ред 

ЮЛ/ 

физическо лице, 

прието за член 

на КВО 

Представляващ по 

закон/пълномощие, 

съгласно 

представени  

документи 

Населено 

място 

 

Сектор и 

заинтересована 

страна, на която 

лицето е 

представител 

 

1. ЕТ Красимир 

Соленков,  

ЕИК 101104978 

Емил Красимиров 

Соленков – 

представляващ по 

пълномощие 

 

с. Осиково, 

община 

Гърмен 

Стопански 

сектор/Предприятия 

в сектори извън 

земеделието 

2. ЕТ Искра 

Оракова,  

ЕИК 202532826 

Васил Димитров 

Ораков – 

представляващ по 

пълномощие 

с. Скребатно, 

община 

Гърмен 

Стопански 

сектор/Предприятия 

в сектори извън 

земеделието 

3. Али Мехмед 

Авдиков, ЕГН 

5603050006 

Физическо лице – 

земеделски 

стопанин 

с. Рибново, 

община 

Гърмен 

Стопански 

сектор/Земеделски 

производители 

4. САТИ ЕООД, с 

ЕИК 101780650 

Садитин Ибрахим 

Молаали – 

представляващ по 

закон 

с. Корница, 

община Гоце 

Делчев 

Стопански 

сектор/Предприятия 

в сектори извън 

земеделието 

5. Сдружение 

„ФУТБОЛЕН 

КЛУБ"САДОВО", 

с ЕИК 101773606 

Илия Николов 

Парасков - 

представляващ по 

закон и пълномощие 

с. Садово, 

община 

Хаджидимово 

Неправителствени 

организации в 

други сфери 

(туристически 

сдружения, спортни 

клубове, еко-

организации, 

обучителна 

организации, 

местни поделения 

на вероизпо-

веданията и др.) 

6. Народно 

читалище 

"БУДИТЕЛ - 

2019, с ЕИК 

205902152 

Венислав 

Костадинов 

Сарандев  - 

представляващ по 

закон и пълномощие 

с. Борово,  

община Гоце 

Делчев 

Неправителствени 

организации в 

други сфери 

(туристически 

сдружения, спортни 

клубове, еко-

организации, 

обучителна 

организации, 

местни поделения 
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на вероизпо-

веданията и др.) 

 

 

След приетите промени в колективния върховен орган на МИГ членуват 49 

физически и юридически лица, в т.ч.: 

- представители на публичния сектор - 3 (6,12 %); 

- представители на стопански сектор  - 23 (46,94 %); 

- представители на нестопански сектор  - 23 (46,94 %). 

 Спазено е изискването делът на всеки един от представителите на публичния, 

стопанския и нестопанския сектор да не превишава 49%. 

След извършените промени в колективния върховен орган, МИГ - Гоце Делчев - 

Гърмен - Хаджидимово ПРОДЪЛЖАВА ДА ОТГОВАРЯ НА УСЛОВИЯТА, при които е 

оценена СВОМР ПО КРИТЕРИЙ „КАЧЕСТВО НА ПАРТНЬОРСТВО“, а именно: 

 

Критерии за оценка на 

стратегии за ВОМР на 

местни инициативни групи 

(МИГ) 

Данни за членовете на 

колективния върховен 

органи при кандидатстване 

със СВОМР 

Данни за членовете на 

колективния върховен 

органи към 11.06.2021 г. 

I. Качество на партньорство 

1.Обхват на предлаганото публично - частно партньорство: 

1.2. Обхванати представители на НПО: 

Повече от две НПО Бр. НПО  - 26 Бр. НПО  - 23 

1.3. Обхванати представители на частния сектор: 

Повече от двама 

представители на частния 

сектор 

Бр. представители на 

стопански сектор - 26 

Бр. представители на 

стопански сектор - 23 

2. Представителност на идентифицираните в анализа заинтересовани страни в 

колективния върховен орган: 

2.2. Представени са над 70 % 

от групите заинтересовани 

страни от територията 

/общ брой групи 

заинтересовани страни, 

идентифицирани при 

разработване на СВОМР – 6/ 

 

100% 

 

Представени са всички групи 

заинтересовани страни, 

идентифицирани при 

разработване на СВОМР 

100% 

 

Представени са всички 

групи заинтересовани 

страни, идентифицирани 

при разработване на СВОМР 

4. Брой членове на колективния върховен орган: 

4.1. Представители на над 50 

% от населените места на 

територията на МИГ  

/общ брой населени места – 

43/ 

62,79% 

 

/представители на 27  

населени места при общ брой 

43 населени места/ 

55,81 % 

 

/представители на 24 

населени места при общ 

брой 43 населени места/ 

4.2. Над 30 члена на 

колективния върховен орган 

55 члена 

на колективния върховен 

орган 

49 члена 

на колективния върховен 

орган 
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По т. 2 от дневния ред  

 

Няма разглеждани въпроси. 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито. 

   

 ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПРОТОКОЛА: 

1. Заявления за напускане на КВО на МИГ – 12 бр. 

2. Заявления за приемане на нови членове на КВО на МИГ – 6 бр. 

 

 

Протоколчик: ________________П______________________ - Крум Стамболиев 

 

Председател на УС:____________П______________________ - Марина Герова  
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Присъствали на 11.06.2021 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 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 „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 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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