
 
 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – 

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО”

 
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 

 

Протокол 
от заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна 

инициативна група - Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово” 

 

Днес, 27.06.2017 г., в 10.00 часа, в офиса на Сдружението, намиращ се на ул. 

„Александър Стамболийски“ № 1 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“: 

I. 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;  

3. За Община Хаджидимово, ЕИК по БУЛСТАТ 000025014, с адрес гр. 

Хаджидимово, ул. „Димо Хаджидимов“ № 46, община Хаджидимово -  Рамиз Рамизов 

Метушев, съгласно Решение № 92 от 25.03.2016 г. на Общински съвет – гр. Хаджидимово; 

II. За стопанския сектор: 

4. За „Копривлен - Мрамор” ЕООД, с ЕИК 811141501, със седалище и адрес на 

управление с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград, Иван Сотиров 

Кацилов - управител; 

5. 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; 

6.  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; 

III. За нестопански сектор: 

7. 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.; 

8. За СНЦ „Граждански инициативи за развитие“, с ЕИК по БУЛСТАТ 

176985548, със седалище с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград, Найле 

Шеинова  Бюлюкова - съгласно протокол от 29.12.2016  г.; 

9. За СНЦ „НЕВРОКОП“, с ЕИК по БУЛСТАТ 101153637, със седалище и адрес на 

управление с. Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, Рахим Хасанов 

Арнаудов, съгласно протокол от 02.04.2016 г.; 

На заседанието присъстват и служителите на МИГ, наети за изпълнение на СВОМР 

– Тереза Вакареева, Ибраим Пачеджиев, Крум Стамболиев и Илиана Чолакова.  

За протоколчик на заседанието беше определен Ибраим Пачеджиев – Експерт по 

прилагане на СВОМР.  
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До членовете на УС е изпратена покана, съгласно която обявения дневен ред на 

заседанието, е както следва: 

1. Запознаване на членовете на Управителния съвет с възможности за издаване на 

банкова гаранция и отпускане на кредитна линия/овърдрафт за нуждите на 

МИГ.  

Докладчик: Тереза Вакареева – Изпълнителен директор; 

2.  Обсъждане на възможностите за осигуряване на финансов ресурс за  

изпълнение на дейности до получаване на авансово плащане  

 Докладчик: Тереза Вакареева – Изпълнителен директор; 

3. Запознаване с писмо от УО на ОПРЧР относно прилагане на мярка 11 „По-

добър достъп до устойчиви услуги за социално включване на хора с увреждания 

и самотноживеещи лица“ от СВОМР. 

Докладчик: Тереза Вакареева – Изпълнителен директор; 

4. Други 

На заседанието присъстват 9 от общо 9 членове на УС, поканите за свиканото 

заседание са своевременно изпратени и получени от членовете на УС, налице е 

необходимия кворум, заседанието може да се проведе и да взема решения. Не постъпиха  

възражения по  свикването и провеждането на заседанието, както и във връзка предложения 

дневен ред.   

Заседанието е открито от г-жа Марина Герова – Председател на Управителния съвет. 

По т.1 от дневния ред  

По първа точка от дневния ред думата бе дадена на Тереза Вакареева – 

Изпълнителен директор на МИГ. 

Г-жа Вакареева запозна присъстващите с направеното проучване относно 

възможностите за получаване на банкова гаранция за обезпечаване на авансово плащане на 

МИГ, като информира, че всички банкови институции – 6 на брой, към които се е обърнала 

МИГ са отказали предоставяне на банкова гаранция срещу обезпечение със запис на 

заповед от общините на територията на МИГ. Само две от банковите институции са 

проявили интерес към предоставяне на кредитна линия/овърдрафт. Към момента има 

предоставена оферта от Обединена българска банка за предоставяне на кредитна линия от 

80 000 лв., като се очакват оферти и от други банки. 

След направени коментари, г-жа Герова предложи да се премине към втора точка от 

дневния ред. 

 

 По т.2 от дневния ред  

Г- жа Вакареева информира, че е подготвен разчет за необходимия финансов ресурс 

за обезпечаване на дейността в случай, че МИГ получава авансово плащане на годишна 

база. Съгласно направеният разчет и при наличие на регулярност на плащанията МИГ ще се 

нуждае от кредитен ресурс от 80 000 лв. 

Г-жа Капитанова изрази мнение, че при необходимост Община Гърмен има 

готовност да предостави ежегодно краткосрочен заем в размер на 30 000 лв., кой да бъде 

възстановяван  в срок до 20 декември на съответната календарна година.       

След обсъждане, Управителния съвет   

Гласува както следва:   9  - „ЗА“,  0  -  „ПРОТИВ“  и  0 -  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 

И взе следното 

РЕШЕНИЕ №1 : 

Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“  

възлага на Изпълнителния директор да събере оферти от банкови институции за отпускане 

на кредит/кредитна линия/овърдрафт в размер на 80 000 лв. 

По т.3 от дневния ред  



 
 

По трета точка от дневния ред докладва г-жа Вакареева, която запозна 

присъстващите, че в офиса на МИГ е постъпило писмо от Управляващия орган на ОПРЧР 

2014 -2020 г., с което информира МИГ, че във връзка с одобрението на актуализирания 

план за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за 

деинституционализацията на децата в Република България“ и подготвения проект на План 

за действие за периода 2016 -2020 г. за изпълнение на Националната стратегия за 

дългосрочна грижа, от подкрепа по операцията се изключват областите, свързани с 

реализация на двата плана за деинституционализация (съответно на деца и на възрастни). 

Предвид това МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово следва да спази това 

ограничение и да не изпълнява мерки във връзка със специфични цели 2 и 3 на 

инвестиционен приоритет 3 „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, 

устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“ 

от приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ на 

ОП РЧР 2014 – 2020г. Също така МИГ следва да отговори на УО на ОПРЧР, дали 

изпълнението на Мярка 11 „По-добър достъп до устойчиви услуги за социално включване 

на хора с увреждания и самотноживеещи лица“ ще се концентрира само върху 

изпълнението на специфична цел 1 „Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора 

над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и 

здравеопазване“ на инвестиционен приоритет 3 от приоритетна ос 2.  

Г-жа Вакареева информира присъстващите, че след направено запитване по 

електронна поща до трите общини, те са заявили интерес за представяне на проектни 

предложения по мярката при променените условия, с оглед на което ще бъдат получени 

минимум три проектни предложения по мярка 11.. 

След обсъждане на обстоятелствата, Управителния съвет   

Гласува както следва:   9  - „ЗА“,  0  -  „ПРОТИВ“  и  0 -  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“  

И взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 2: 

Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ 

възлага на изпълнителния директор да подготви писмо до УО на ОПРЧР относно 

прилагането на Мярка 11 „По-добър достъп до устойчиви услуги за социално включване на 

хора с увреждания и самотноживеещи лица“ като информира, че същата ще се  

концентрира само върху изпълнението на специфична цел 1 „Подобряване на достъпа на 

хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за 

социално включване и здравеопазване“ на инвестиционен приоритет 3 от приоритетна ос 2 

с целия одобрен финансов ресурс по мярката.   

 

По т.4 от дневния ред - Други  

 

Г-жа Вакареева информира, че МИГ се нуждае от закупуване на канцеларски 

материали и предложи да бъде сключен договор с доставчик на такива.  

След обсъждане, Управителния съвет   

 Гласува както следва:   9  - „ЗА“,  0  -  „ПРОТИВ“  и  0 -  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 

И взе следното 

РЕШЕНИЕ № 3: 

 

Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“  

възлага на Изпълнителния директор и Председателя на УС на МИГ сключването на  

договор за доставка на канцеларски материали. 

 

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

Гърмен – Хаджидимово“  бе  закрито. 

 

Протоколчик: _________________П_________________________ -  Ибраим Пачеджиев 



 
 

 

Присъствали заседанието на  27.06.2017 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 

Рамиз Рамизов Метушев Член на УС  

П 

4 „Нетис“ ЕООД, с ЕИК 

204083102 

Бойка Иванова 

Темелкова 

Член на УС П 

5  „Копривлен - Мрамор” 

ЕООД, с ЕИК 811141501  

Иван Сотиров Кацилов  Член на УС  

П 

6 ЕТ „Сузана Сариева“, 

ЕИК 200643070  

Сузана Мирославова 

Сариева 

Член на УС П 

7 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 

8 СНЦ „Граждански 

инициативи за 

развитие“, с ЕИК по 

БУЛСТАТ 176985548 

Найле Шеинова 

Бюлюкова 

Член на УС П 

9 СНЦ „НЕВРОКОП“, с 

ЕИК по БУЛСТАТ 

101153637 

Рахим Хасанов Арнаудов Член на УС П 

10 Тереза Вакареева  Изпълнителен 

директор 
П 

 

 


