
 
 

 

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 

 

 

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, 29.11.2017 г., в 09.00 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 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 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;  

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

Хаджидимово, ул. „Димо Хаджидимов“ № 46, община Хаджидимово -  Людмил Аспарухов 

Хаджиев, съгласно Решение № 312 от 28.07.2017 г. на Общински съвет – гр. Хаджидимово; 

За стопанския сектор: 

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.; 

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.; 

По уважителни причини отсъства Сузана Мирославова Сариева - собственик и 

представляващ ЕТ „Сузана Сариева“, с ЕИК 200643070. 

 

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

Тереза Вакареева, Ибраим Пачеджиев, Крум Стамболиев и Илиана Чолакова.  
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За протоколчик на заседанието беше определен Ибраим Пачеджиев – Експерт по 

прилагане на СВОМР.  

 

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

както следва: 

1. Представяне на проект на документи във връзка с подадено от СНЦ „МИГ – 

Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“  Искане за кредит в Първа Инвестиционна Банка 

АД. 

2. Одобряване на проект на договор за овърдрафт по разплащателна сметка на 

МИГ в Първа Инвестиционна Банка АД, проект на договор за залог на вземания и проект на 

договор за финансово обезпечение с предоставяне на залог и вземане на решение за 

сключването им от СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“. 

3. Упълномощаване на Председателя на Управителния съвет  на СНЦ „МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ да сключи договор за кредитна сделка с Първа 

Инвестиционна Банка АД и предоставяне на обезпечения, при условията на представените 

документи. 

4. Други. 

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

съвет, която информира присъстващите, че е налице кворум, спазен е реда за свикване на 

заседанието и същото може да бъде проведено. 

 

 

По т.1 от дневния ред 

  

По първа точка от дневния ред г-жа Герова припомни, че на заседание на УС от 

29.08.2017 г. е взето решение за внасяне на заявление за отпускане на банков 

кредит/кредитна линия/овърдрафт за нуждите на МИГ, при условията на офертата на 

„Първа инвестиционна банка“ АД, както и представи проекта на документи свързани с 

подписване на договор за кредит, които са приложени към поканата за свикване на 

заседание на УС, както следва: 

1. Проект на Договора за овърдрафт по разплащателна сметка; 

            2. Проект на договор за залог на вземания; 

3. Проект на договор за финансово обезпечение с предоставяне на залог; 

        4. Проект на договор за поръчителство между ПИБ АД и Община Гоце Делчев; 

5. Проект на договор за поръчителство между ПИБ АД и Община Гърмен; 

6. Проект на договор за поръчителство между ПИБ АД и Община Хаджидимово; 

 

След кратко обсъждане г-жа Герова предложи да се премине към следващата точка 

от дневния ред. 

 

По т.2 от дневния ред  

 

По точка втора от дневния ред г-жа Герова предложи да се вземе решение за 

одобряване на представените по т.1 проекти на договори във връзка с кредитиране на СНЦ 



 
 

„МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ и вземане на решение за сключването им 

от при следните условия: 

 

Вид на кредита Овърдрафт 

Размер 80 000 лв. 

Предназначение  Оборотни средства необходими за финансиране на 

ежемесечните разходи при осъществяване на дейността до 

постъпване на субсидия по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегията за Водено от общностите 

местно развитие“ 

Срок на кредита  36 месеца, като на всеки 12 месеца от срока на действие на 

договора Банката прави преглед на финансовото и 

икономическото състояние на МИГ и взема решение за 

револвиране на кредита и представяне на заповед за 

одобрените разходи за текущата година    

Лихвени условия  Съгласно офертата на Банката 

 

Такси и комисионни: Съгласно офертата на Банката 

 

След обсъждане на документите се премина вземане на решение   

 

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

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 

 

Взе следното 

РЕШЕНИЕ № 1  

 

На основание чл.35, ал.1, т.12. и т. 15 от Устава на Сдружението Управителния съвет 

на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ одобрява  проект на договор за 

овърдрафт по разплащателна сметка на МИГ с Първа Инвестиционна Банка АД, проект на 

договор за залог на вземания и проект на договор за финансово обезпечение с предоставяне 

на залог и взема решение за сключването им от СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово“. 

 

По т.3 от дневния ред  

 

По трета точка от дневния ред г-жа Марина Герова,  предложи да се премине към 

вземане на решение за определяне на лице, което  за сключи договор за кредитна сделка и 

предоставяне на обезпечения, при условията на одобрените проекти на документи.  

 

След обсъждане Управителния съвет   

Гласува както следва:   5  - „ЗА“,  0  -  „ПРОТИВ“  и  1 -  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ и взе 

следното 

 

 

 



 
 

РЕШЕНИЕ № 2  

 

Управителния съвет упълномощава Председателя на Управителния съвет на СНЦ 

„МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“– г-жа Марина Дилиянова Герова, която 

следва да сключи договор за кредитна сделка с Първа Инвестиционна Банка АД и 

предоставяне на обезпечения, при условията на одобрените документи. 

 

 

По т.4 от дневния ред  

 

По точка четвърта от дневния ред нямаше въпроси. 

 

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

Гърмен – Хаджидимово“  бе  закрито. 

 

 

Приложения към протокола: 

 

1. Оферта на ПИБ АД; 

  2. Проект на Договора за овърдрафт по разплащателна сметка; 

3. Проект на договор за залог на вземания; 

4. Проект на договор за финансово обезпечение с предоставяне на залог; 

5. Проект на договор за поръчителство между ПИБ АД и Община Гоце Делчев; 

6. Проект на договор за поръчителство между ПИБ АД и Община Гърмен; 

7. Проект на договор за поръчителство между ПИБ АД и Община Хаджидимово; 

  8. Копие на Споразумение № РД-50-197/29.11.2016 г.; 

9. Копие на Заповед №РД 09-56/25.01.2017 г. 

  10. Копие на Заповед №РД 09-325/10.04.2017 г. 

 

 

 

 

Протоколчик: __________________П_____________________ -  Ибраим Пачеджиев 

 

 

 

 

 

 



 
 

Присъствали на заседанието от 29.11.2017 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 

Людмил Аспарухов 

Терзиев 

Член на УС  

П 

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  

 

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 

 


