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П Р О Т О К О Л 
 

ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА 

ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО“ 

 

Днес, 27.03.2019 г., 11,00 часа в гр. Гоце Делчев, ул. „Александър Стамболийски“ 

№13, зала на първи етаж в сградата на Ловно - рибарско сдружение „Сокол“, се проведе 

Общо събрание на членовете на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група - 

Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово”. 

Заседанието е свикано по реда на чл. 28 от Устава на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – 

Гърмен - Хаджидимово“ и по инициатива на Управителния съвет. 

Констатира се, че всички членове на сдружението са редовно поканени за 

настоящото общо събрание на сдружението съгласно устава и закона.  

  

При проверката на кворума, към 11.00 ч. в залата от общо 52 члена на сдружението, 

по последен актуален списък,  присъстват  33 / кворум за провеждане на събранието - 50% +1 

от членовете – т.е. 27/, от членовете на сдружението, и на основание на чл. 30 от Устава на 

Сдружението, налице е необходимия кворум за провеждане на събранието.   

 

Събранието се откри от г-н Саид Иброш /Заместник Кмета на Община  Гоце Делчев 

– пълномощник на председателя на Управителния съвет – г-жа Марина Герова,   който 

информира присъстващите, че същото е свикано по инициатива на Управителния съвет, 

съгласно решение по протокол от 12.03.2019 г., на основание чл. 28, ал.1 от Устава на 

сдружението, чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска  цел. Спазени са 

изискванията на чл. 28 от устава относно реда за свикване на общото събрание: 

- изготвена е покана за провеждане на събранието, която съдържа дневен ред, датата, 

часа и мястото за провеждане на събитието; 

- поканата и всички материали по дневния ред са изпратени/връчени на членовете на 

сдружението при спазване на срока, определен в Устава; 

- поканата е публикувана и на интернет страницата на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – 

Гърмен – Хаджидимово“ - http://mig-gotsedelchev.com; 

- материалите по дневния ред са били налични в офиса на Сдружението и са били на 

разположение на членовете на сдружението.  

Присъстващите членовете на Сдружението са отразени/срещу подпис/ в Списък на 

присъстващите членове, изготвен на основание чл.29 от Устава – неразделна част от 

настоящия протокол. В залата присъстват и служители на  МИГ, наети за изпълнение на 

СВОМР – г-жа Тереза Вакареева – изпълнителен директор, г-н Ибраим Пачеджиев и г-н 

Крум Стамболиев – експерти по прилагане на Стратегията за Водено от общностите местно 

развитие. 

 

Г-н Иброш разясни процедурата за провеждане и гласуване, съгласно Устава на СНЦ 

„МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ и предложи в изпълнение на чл. 33, ал.1 от 

Устава да бъдат избрани председател и секретар, който да води протокола от събранието.  

 

http://mig-gotsedelchev.com/


Пристъпи се към избор на председател и секретар на събранието: 

Постъпиха предложения за председател на събранието да бъде избран г-н Иван 

Тодоров Геров и за секретар на събранието -  г-жа Галена Владимирова Велева. Предвид 

това, че други предложения не постъпиха се пристъпи към гласуване. 

След проведеното гласуване, с: 31 гласа „ЗА“, 0 - „ПРОТИВ“ и 2 - 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ /предложените за председател и секретар на събранието/ 

 

Се ВЗЕ следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 1 

 

1. За председател на събранието се избира  Ива Тодоров  Геров. 

2. За секретар на събранието се избира Галена Владимирова Велева. 

 

След приемане на процедурните решения, свързани с начина на работа на общото 

събрание, председателят на събранието пристъпи към обсъждане и приемане на предложения 

дневен ред, обявен в поканата. Предложения не постъпиха. Пристъпи се към приемане на 

дневен ред за провеждане на общото събрание, в съответствие с предварително обявения. 

 

След проведеното гласуване, с: 33 гласа „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“   и  0 - 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“   

 

Се ВЗЕ следното РЕШЕНИЕ № 2 

 

Събранието  ще протече по обявеният в Поканата дневен ред:  

1. Представяне на информация за промяна в състава на колективния върховен орган 

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

приети членове на Сдружението. 

2. Приемане на Отчет за дейността на Управителния съвет за 2018 г. 

3. Приемане на Доклад за дейността на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен - 

Хаджидимово“ и финансов отчет за 2018 г. 

4. Определяне на размера на членския внос за 2019 г. 

5. Приемане на Програма за осъществяване на дейността на СНЦ „МИГ - Гоце 

Делчев – Гърмен - Хаджидимово” и бюджет за 2019 г. 

6. Обсъждане на предложения за промени в Устава и Вътрешния правилник за 

дейността на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“. 

7. Промени в състава на Управителния съвет. 

8. Други. 

 

По точка 1 от дневния ред:   
 

По първа точка от дневния ред думата беше дадена на г-жа Тереза Вакареева, която  

представи информация за извършените промени в колективния върховен орган на СНЦ 

„Местна инициативна група  Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“  - освободени и приети 

членове на Сдружението, както следва: 

 

1. На проведено на 12.03.2019 г. заседание на УС са освободени като членове на 

колективния върховен орган: 

 

№ по 

ред 

ЮЛ/физическо лице – 

член на член на КВО 

Представител 

в КВО 

Сектор, който представлява 

члена на КВО 



1. „Иликс – 55“ ЕООД, 

ЕИК 101681862 

Илия 

Костадинов 

Сулев 

Стопански сектор/Предприятия в 

сектори извън земеделието 

2. „ПИБИЕС“ ЕООД, 

ЕИК 101681983 

Иван Борисов 

Ботушев 

Стопански сектор/Предприятия в 

сектори извън земеделието 

3. Фондация „Туристиче- 

ски фонд – Пирин - 

Хаджидимово”, 

ЕИК по БУЛСТАТ 

1016436300015 

Стефка 

Атанасова 

Дюлгерова 

Нестопански сектор/ 

Неправителствени организации в 

други сфери (туристически 

сдружения, спортни клубове, 

еко-организации, обучителна 

организации, местни поделения 

на вероизповеданията и др.) 

4. „Копривлен - Мрамор” 

ЕООД, 

ЕИК 811141501 

Иван 

Сотиров 

Кацилов 

Стопански сектор/ 

Предприятия в сектори извън 

земеделието 

5. “НД 59" ЕООД, 

с ЕИК 202682313 

Николай 

Тодоров 

Динов 

Стопански сектор/ 

Предприятия в сектори извън 

земеделието 

6. Джемиле Асанова 

Чинарска, 

ЕГН ************ 

 Стопански сектор/ Земеделски 

производител 

7. Сдружение с 

нестопанска цел 

"Обществен съвет по 

образование в община 

Гоце Делчев",  с ЕИК по 

БУЛСТАТ 101686126 

Анета 

Димитрова 

Георгиева 

Нестопански 

сектор/Организации в сферата на 

социалното включване на 

маргинализирани общности 

8. 
„СТИВ М“ ЕООД, 

с ЕИК 101730786 

Стефан 

Стоянов  

Марков 

Стопански сектор/ 

Предприятия в сектори извън 

земеделието 

9. 
„Балтаджиев“ ЕООД, 

 ЕИК 101747223 

Димитър 

Костадинов 

Балтаджиев 

Стопански сектор/ 

Предприятия в сектори извън 

земеделието 

10.  

Кенан Рамизов 

Тюмбелекчиев 
 

Нестопански сектор/ 

Организации в сферата на 

социалното включване на 

маргинализирани общности 

 

2. На проведено на 12.03.2019 г. заседание на УС са приети като членове на 

колективния върховен орган: 

 

№ 

по 

ред 

ЮЛ/физическо лице – 

кандидат за член на КВО 

Представител 

в КВО 

Сектор и заинтересована 

страна, на която лицето е 

представител 

 

1. „БАУМАКС ИНЖЕНЕРИНГ“ 

ЕООД,  

ЕИК 205047867 

Атанас 

Стоянов 

Каракиев 

Стопански сектор/ 

Предприятия в сектори 

извън земеделието 

2. „ТРАМПОВ 2006“ ЕООД, ЕИК 

101746178 

Иван  

Кирилов 

Трампов 

Стопански сектор/ 

Предприятия в сектори 

извън земеделието 



3. ЕТ „ДИНА – 53 – КОСТАДИН 

ХАЛЕМБАКОВ“, 

ЕИК 811028959 

Костадин 

Георгиев 

Халембаков 

 

Стопански сектор/ 

Предприятия в сектори 

извън земеделието 

4. „ДОКТОР РАДОСЛАВ 

ИКОНОМОВ – 

АМБУЛАТОРИЯ ЗА 

ИНДИВИДУАЛНА 

ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА 

ДЕНТАЛНА ПОМОЩ“ ЕООД, 

ЕИК 205243054 

Радослав 

Борисов 

Икономов 

 

Стопански сектор/ 

Предприятия в сектори 

извън земеделието 

 

3. На проведено на 15.03.2019 г. заседание на УС е приет за член на колективния 

върховен орган: 

 

№ 

по 

ред 

ЮЛ/физическо лице – 

кандидат за член на КВО 

Представител 

в КВО 

Сектор и заинтересована 

страна, на която лицето е 

представител 

 

1. „Рива – Логистик“ ООД, 

ЕИК 204600642 

Айя  

Наилова 

Витанова 

Стопански сектор/ 

Предприятия в сектори 

извън земеделието 

 

След приетите промени в колективния върховен орган на МИГ членуват 52 

физически и юридически лица, в т.ч.: 

- представители на публичния сектор - 3 (5,77 %); 

- представители на стопански сектор  - 25 (48,08 %); 

- представители на нестопански сектор  - 24 (46,15 %). 

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

стопанския и нестопанския сектор да не превишава 49%. 

 

 По точка 1 от дневния ред не следва да се вземат решения от общото събрание. 

 

По точка 2 от дневния ред:   

Г- н Иван Геров запозна присъстващите, че Управителния съвет на СНЦ „МИГ – 

Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“ има задължение да изготвя ежегодно отчет за 

дейността си, който на основание чл.27, ал.1, т. 10 от Устава се приема от общото събрание. 

Думата беше дадена на г-жа Сузана Сариева (член на УС), която представи Отчета за 

дейността на УС на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ за 2018 г.   

Присъстващите бяха приканени да изразят мнения по представения отчет. Такива не 

постъпиха. Пристъпи се към приемане на Отчет за дейността на УС на СНЦ „МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ за 2018 г.   

 

След проведеното гласуване, с: 33 гласа „ЗА“, ПРОТИВ  0 и  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 0  

 

Се ВЗЕ следното РЕШЕНИЕ №3 

 

На основание чл. 27, ал. 1, т.10 от Устава общото събрание приема Отчета за 

дейността на Управителния съвет на  СНЦ „Местна инициативна Група – Гоце Делчев – 

Гърмен - Хаджидимово“ за 2018 г. 

 



По точка 3 от дневния ред:   
 

Председателстващият събранието запозна присъстващите, че съгласно чл. 35, ал. 1, 

т. 7, чл. 56, ал. 1 от Устава, чл. 12 от Вътрешният правилник и чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ, 

Управителния съвет изготвя ежегодно доклад за дейността на Сдружението. 

 

Думата беше дадена на г-жа Тереза Вакареева – изпълнителен директор на МИГ, 

която представи Доклада за дейността за 2018 г., отчет на бюджета и финансовия резултат на 

Сдружението, съгласно изготвените финансови отчети за 2018 г. 

Не постъпиха мнения от присъстващите по съдържанието на представените доклад и 

отчети и се премина към гласуването им.  

След проведеното гласуване, с: 33 гласа „ЗА“, ПРОТИВ  0 и  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 0  

 

Се ВЗЕ следното РЕШЕНИЕ № 4 

 

На основание чл. 27, ал. 1, т. 9 от Устава, Общото събрание приема Доклад за 

дейността и финансов отчет на  СНЦ „Местна инициативна Група – Гоце Делчев – Гоце 

Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ за 2018 г.  и възлага на Изпълнителния директор на МИГ 

да предприеме действия за  публикуване на доклада за дейността и финансовите отчети в 

Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията. 

 

По точка 4 от дневния ред:   
 

Г-н Геров информира присъстващите, че съгласно актуалния устав на Сдружението,  

размерът на членския внос за всяка календарна година се определя с решение на ОС и 

представи предложението на Управителния съвет, членският внос за 2019 г.да бъде: 

- за физическите лица – 50 лева; 

- за ЮЛНЦ и Читалища  - 50 лева; 

- за юридически лица, регистрирани по ТЗ – 100 лева; 

- за представителите на публичния сектор (Община Гоце Делчев, Община Гърмен и 

Община Хаджидимово) – по 2 000 лева на всяка от общините.  

 

Други предложения не постъпиха. Премина се към гласуване. 

 

След проведеното гласуване, с: 33 гласа „ЗА“, ПРОТИВ 0 и  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  0 

 

Се ВЗЕ следното РЕШЕНИЕ № 5 

 

На основание чл. 17, т. 4 от Устава на Сдружение с нестопанска цел „Местна 

инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“ общото събрание приема 

членовете да дължат годишен членски внос за 2019 г. в размер на: 

- за физическите лица – 50 лева; 

- за ЮЛНЦ и Читалища  - 50 лева; 

- за юридически лица, регистрирани по ТЗ – 100 лева; 

- за представители представителите на публичния сектор (Община Гоце Делчев, 

Община Гърмен и Община Хаджидимово) – по 2 000 лева на всяка от общините.  

 

 

 

 

 



По точка 5 от дневния ред:   
 

Г-н Геров запозна присъстващите, че на основание чл. 27, ал. 1, т. 11 от Устава и чл.  

6, ал. 12 от Вътрешния правилник общото събрание ежегодно приема Програма за 

осъществяване на дейността на Сдружението. Също така основание чл. 27, ал. 1, т. 12 от 

Устава и чл. 6, ал. 12 от Вътрешния правилник общото събрание ежегодно приема и бюджет 

на Сдружението за календарна година. 

 

Думата беше дадена на г-жа Тереза Вакареева – изпълнителен директор на МИГ, 

която представи Програма за осъществяване на дейността и проект на Бюджет за 2019 г.  

Г-н Геров покани присъстващите да представят своите мнения и предложения. 

Такива не постъпиха и се пристъпи към приемане на представената Програма за дейността 

на „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ и Бюджет за 2019 г.   

След проведеното гласуване, с 33 гласа „ЗА“, ПРОТИВ  0 и  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  0  

 

Се ВЗЕ РЕШЕНИЕ № 6: 

 

На основание чл. 27, ал. 1, т. 11 от Устава и и чл. 6 ал. 12 от Вътрешния правилник, 

Общото събрание приема Програма за осъществяване на дейността на Сдружение с 

нестопанска цел „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“ за 

2019 г. 

 

След проведеното гласуване, с: 33 гласа „ЗА“, ПРОТИВ 0 и ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  0  

 

Се ВЗЕ РЕШЕНИЕ № 7: 

 

На основание чл. 27, ал. 1, т. 12 от Устава и чл. 6 ал. 12 от Вътрешния правилник, 

Общото събрание приема Бюджет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна 

група – Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“ за 2019 г.  

 

По точка 6 от дневния ред:   
 

Г-н Геров даде думата на г-жа Тереза Вакареева, която представи проект на 

изменения на Устава и Вътрешен правилник за дейността на СНЦ „МЕСТНА 

ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО” и мотивите, 

които налагат да бъдат извършени тези промени. Предложенията за промени са, както 

следва:  

 

І. Промени в Устава на Сдружението:  

 

Чл. 38а се изменя, както следва: „Заместник -  председателят на УС представлява 

сдружението в случаите, в които Председателя на УС отсъства  и/или се намира в конфликт 

на интереси при осъществяване дейността и задълженията си.  

 

Чл. 61 ал. 1 се изменя така: „Настоящият устав е приет на общо събрание, състояло се 

на 12 април 2016г. в град Гоце Делчев, област Благоевград, и изменен с решения на общо 

събрание, проведено на 23.01.2017г., общо събрание, проведено на 29.08.2017г., общо 

събрание проведено на 28.09.2018г. и общо събрание проведено на 27.03.2019г.“ 

 

  

 



ІІ. Промени във Вътрешния правилник на Сдружението: 

 

Изменя се чл. 14 а, както следва: „Заместник председателя на УС представлява 

Сдружението в случаите, когато Председателя на УС отсъства и/или се намира в конфликт 

на интереси при осъществяване на дейността  и задълженията си.“ 

 

Изменя се чл.16, ал.2, както следва: „Комисиите за подбор на проектни предложения 

(КППП/Оценителни комисии) към СВОМР се назначават със заповед, издадена от 

председателят на Управителния съвет.“ 

 

Изменя се чл.16, ал.3, както следва: „Работата на комисиите по ал.2  се осъществява по 

одобрени от Управителния съвет вътрешни правила за функционирането им, в които са  

определени принципите, изискванията и процедурите за извършване на оценка и подбор на 

проектни предложения към Стратегия за водено от общностите местно развитие.“  

 

Изменя се § 4. от ЗР, както следва: „Правилникът е приет от общо събрание на 

Сдружението на 12 април 2016 г., изменен на общи събрания от 23.01.2017 г., 29.08.2017 г., 

11.04.2018 г., 28.09.2018 г.  и 27.03.2019 г.“ 

 

След направени обсъждания и предвид това, че няма постъпили предложения и 

възражения по предложените промени се пристъпи към приемането им.  

Г-н Геров предложи да се гласува „ан блок“ за всички направени предложения за 

премени в Устава и във Вътрешния правилник на сдружението. Не постъпиха възражения 

срещу направеното предложение и се пристъпи към гласуване. 

 

След проведеното гласуване, с: 33 гласа „ЗА“, „ПРОТИВ“ - 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛСЕ“ - 0  

 

Се ВЗЕ следното РЕШЕНИЕ № 8  

 

Променя се Устава на  Сдружението както следва:  

 

Чл. 38а: „Заместник -  председателят на УС представлява сдружението в случаите, в 

които Председателя на УС отсъства  и/или се намира в конфликт на интереси при 

осъществяване дейността и задълженията си.“  

 

Чл. 61 ал. 1: „Настоящият устав е приет на общо събрание, състояло се на 12 април 

2016г. в град Гоце Делчев, област Благоевград, и изменен с решения на общо събрание, 

проведено на 23.01.2017г., общо събрание, проведено на 29.08.2017г., общо събрание 

проведено на 28.09.2018г. и общо събрание проведено на 27.03.2019г.“   

 

След проведеното гласуване, с: 33 гласа „ЗА“, „ПРОТИВ“ - 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 0  

 

Се ВЗЕ следното РЕШЕНИЕ № 9 

 

Променя се Вътрешния правилник за дейността на  Сдружението както следва:  

 

Чл. 14 а: „Заместник председателя на УС представлява Сдружението в случаите, 

когато Председателя на УС отсъства и/или се намира в конфликт на интереси при 

осъществяване на дейността  и задълженията си.“ 

 



Чл. 16, ал. 2: „Комисиите за подбор на проектни предложения (КППП/Оценителни 

комисии) към СВОМР се назначават със заповед, издадена от председателят на 

Управителния съвет.“ 

 

Чл. 16, ал. 3: „Работата на комисиите по ал.2  се осъществява по одобрени от 

Управителния съвет вътрешни правила за функционирането им, в които са  определени 

принципите, изискванията и процедурите за извършване на оценка и подбор на проектни 

предложения към Стратегия за водено от общностите местно развитие.“  

 

§ 4. от ЗР: „Правилникът е приет от общо събрание на Сдружението на 12 април 2016 

г., изменен на общи събрания от 23.01.2017 г., 29.08.2017 г., 11.04.2018 г., 28.09.2018 г. и 

27.03.2019 г.“  

 

По точка 7 от дневния ред:  

 

 Г-н Геров информира за постъпило заявление от г-жа Бойка Темелкова – 

представляваща „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, 

за освобождаването като член от управителния орган на МИГ. 

Г-н Геров предложи на основание чл. 42, ал. 2 от Устава,  Общото събрание да 

гласува за освобождаването на  „Нетис“ ЕООД като член на УС. 

Пристъпи се към гласуване. 

 

След проведеното гласуване, с: 32 гласа „ЗА“, ПРОТИВ 0 и  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  1 

 

Се ВЗЕ следното РЕШЕНИЕ № 10 

На основание чл. 27, ал. 1, т. 3 от Устава, Общото събрание освобождава като 

член на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна 

група – Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“: 

 1.  „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 – 

представлявано от Бойка Темелкова. 

 

След освобождаване от длъжност на член на УС г-н  Геров предложи да се пристъпи 

към освобождаване от отговорност на „Нетис“ ЕООД като член на УС. 

Предложението беше подложено на  гласуване. 

След проведеното гласуване, с: 32 гласа „ЗА“, ПРОТИВ 0 и  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  1 

 

Се ВЗЕ следното РЕШЕНИЕ № 11 

 

На основание чл. 27, ал. 1, т. 4 от Устава, Общото събрание освобождава от 

отговорност като член на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел 

„Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“: 

 1.  „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 – 

представлявано от Бойка Темелкова. 

 

След освобождаване на член на УС г-н  Геров предложи да се пристъпи към избор на 

нов член на УС на място на освободения, тъй като съгласно Устава на Сдружението -  УС се 

състои от 7 члена, като новия член на УС следва да довърши мандата на освободения член – 

до 12.04.2021  г.  



Г-н Геров представи структурата и изискванията, на които следва да отговаря 

Управителния Съвет на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“, както и 

изискванията към членовете на управителния орган. 

Присъстващите бяха поканени да направят предложения за член УС на СНЦ 

„Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“: 

Постъпи предложение за член на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев 

– Гърмен – Хаджидимово“ и представител на стопански сектор да бъде избран: 

1. „Рива – Логистик“ ООД, с ЕИК 204600642, със седалище и адрес на управление 

гр. Гоце Делчев, ж.к. „Хоризонт“, ул. „Дунав“ №8 Б, община Гоце Делчев, област 

Благоевград, представлявано от Айя Наилова Витанова. 

 

Други предложения не постъпиха. Тъй като постъпилото предложение съответства 

на числеността на освободения член на УС, г-н Геров предложи да се пристъпи към 

гласуване. Предложението беше подложено на  гласуване. 

 

След проведеното гласуване, с: 32 гласа „ЗА“, ПРОТИВ  0 и  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 1 

/предложения за член на УС/ 

 

Се ВЗЕ следното РЕШЕНИЕ № 12 

 

На основание чл. 27, ал. 1, т. 3 от Устава общото събрание се приема за член на  

Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Гоце 

Делчев – Гърмен - Хаджидимово“ с мандат до 12.04.2021 г.: 

 1. Рива – Логистик“ ООД, с ЕИК 204600642, със седалище и адрес на управление 

гр. Гоце Делчев, ж.к. „Хоризонт“, ул. „Дунав“ №8 Б, община Гоце Делчев, област 

Благоевград, представлявано от Айя Наилова Витанова, с ЕГН**************, управител и 

съдружник; 

 

По точка 8 от дневния ред:  

 

 По точка 8 от дневния думата беше дадена на Тереза Вакареева – изпълнителен 

директор на Сдружението, която представи информация за напредъка по изпълнение на 

СВОМР, както и актуализиран индикативен график за 2019 година.        

 

Поради изчерпване на дневния ред общото събрание на СНЦ “МИГ – Гоце Делчев – 

Гърмен - Хаджидимово” бе закрито. 

 

Неразделна част от настоящия протокол са: 

 

1. Списък на присъствалите членове на Сдружение с нестопанска цел “Местна 

инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово” на общото събрание от 

27.03.2019  г.; 

2. Устав на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група – Гоце 

Делчев – Гърмен -  Хаджидимово” /акт. към 27.03.2019 г./. 

3. Вътрешен правилник  за дейността Сдружение с нестопанска цел “Местна 

инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен -  Хаджидимово” /акт. към 27.03.2019 г./. 

 

 

Председател на общото събрание  - Иван Геров _П ___________ /подпис/ 

 

Секретар на общото събрание – Галена Велева ___П_________________ /подпис/ 


