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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, 11.04.2019г., в 8.30 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/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 - Марина Герова; 

2. За Община Гърмен - Минка Капитанова;  

3. За Община Хаджидимово - Людмил Терзиев; 

За стопанския сектор: 

4.  За ЕТ „Сузана Сариева“ - Сузана Сариева; 

5.  За „РИВА – ЛОГИСТИК“ ООД  - Айя Витанова; 

За нестопански сектор: 

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

предприемачеството” - Росица Джамбазова; 

7. За СНЦ „Граждански инициативи за развитие“ - Найле Бюлюкова; 

 

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

– Тереза Вакареева, Ибраим Пачеджиев, Крум Стамболиев.  

За протоколчик на заседанието беше определен Крум Стамболиев. 

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

съвет, която констатира наличие на кворум – от седем редовно поканени, присъстват 

всички членове на Управителния съвет. Представен беше дневния ред. Не постъпиха 

предложения за неговата промяна. 

 

Дневен ред на заседанието: 

 

1. Разглеждане на постъпили заявления за напускане на член на колективния 

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

Хаджидимово“. 

2. Други.  
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По т.1 от дневния ред 

 

Разгледано беше заявление за напускане 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. „Нетис“ ЕООД  

с ЕИК 204083102 

Бойка Темелкова Стопански сектор/Предприятия в 

сектори извън земеделието 

 

След направено обсъждане членовете на Управителния съвет пристъпиха към гласуване за 

освобождаване на „Нетис“ ЕООД като член на колективния върховен орган на МИГ.  

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

РЕШЕНИЕ № 1  

 

На основание чл.35, ал.1, т.3 от Устава и подадено заявление да бъде освободено като член 

на колективния върховен орган на СНЦ „Местна инициативна Група – Гоце Делчев – 

Гърмен - Хаджидимово“: 

 

№ 

по 

ред 

ЮЛ/физическо лице – 

член на член на КВО 

Представител 

в КВО 

Сектор, който представлява 

члена на КВО 

1. „Нетис“ ЕООД  

с ЕИК 204083102 

Бойка 

Темелкова 

Стопански сектор/Предприятия 

в сектори извън земеделието 

 

След приетите промени в колективния върховен орган на МИГ членуват 51 

физически и юридически лица, в т.ч.: 

- представители на публичния сектор - 3 (5,88 %); 

- представители на стопански сектор  - 24 (47,06%); 

- представители на нестопански сектор  - 24 (47,06 %). 

 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 12.03.2019 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  - 24 

1.3. Обхванати представители на частния сектор: 
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Повече от двама 

представители на частния 

сектор 

Бр. представители на 

стопански сектор - 26 

Бр. представители на 

стопански сектор - 24 

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 

51 члена 

на колективния върховен 

орган 

 

По т.2 от дневния ред – няма разглеждани въпроси. 

 

  Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито. 

 

 

Протоколчик: ___________ _П__________________________ -  Крум Стамболиев 

 

 

Председател на УС:_________П_________________________ - Марина Герова  
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Присъствали на заседанието от 11.04.2019 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 на  

УС 

П 

2 Община Гърмен,  

ЕИК по БУЛСТАТ 

000024752 

Минка  

Капитанова 

Член на УС П 

3 Община Хаджидимово,  

ЕИК по БУЛСТАТ 

000025014 

Людмил  

Терзиев 

Член на УС П 

4 „РИВА – ЛОГИСТИК“ 

ООД, с ЕИК 204600642 

Айя  

Витанова  

Член на УС П 

5 ЕТ „Сузана Сариева“, 

ЕИК 200643070  

Сузана  

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  

Джамбазова 

Член на УС 

(заместник – 

председател на 

УС) 

П 

7 СНЦ „Граждански 

инициативи за 

развитие“, с ЕИК по 

БУЛСТАТ 176985548 

Найле Бюлюкова Член на УС П 
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