
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, 06.08.2019 г. от 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), се проведе заседание на 

Управителния съвет (УС), на което присъстваха следните редовно поканени и уведомени за 

дневния ред членове: 

 

1. За Община Гърмен , с ЕИК по БУЛСТАТ 000024752 – Минка Капитанова - кмет. 

2. За Община Хаджидимово, с ЕИК по БУЛСТАТ 000025014 - Людмил Терзиев - кмет 

на общината; 

3. За ЕТ „Сузана Сариева“, ЕИК по БУЛСТАТ 200643070 - Сузана Сариева; 
4. За „Рива - Логистик“ ООД, с ЕИК по БУЛСТАТ 204600642 – Айя Витанова; 

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

предприемачеството”, с ЕИК по БУЛСТАТ 101159444 - Росица Джамбазова; 

6. За СНЦ „Граждански инициативи за развитие“, с ЕИК 176985548 - Найле 

Бюлюкова; 

 

 На заседанието присъстваха: Тереза Вакареева – изпълнителен директор на МИГ, Ибраим 

Пачеджиев и Крум Стамболиев – експерти по прилагане на СВОМР. Същите  не са членове на 

УС. За протоколчик на заседанието бе определен Ибраим Пачеджиев. 

 Заседанието се ръководи от Зам. - председателя на Управителния съвет - г-жа Росица 

Джамбазова, която  откри заседанието, констатира наличие на кворум – от седем редовно 

поканени, присъстват шест от членовете на УС, и уведоми присъстващите за обявения дневния 

ред. Не постъпиха предложения за неговата промяна. 

 

Дневен ред на заседанието: 

 

1. Вземане на решение за подаване на коригираща заявка за плащане за периода 01.10.2018 

– 31.12.2018 г. 

2. Други. 

 

По т. 1 от дневния ред 
 

Г- жа Джамбазова даде думата на г-жа Вакареева – изпълнителен директор на МИГ, която 

информира присъстващите относно причините за забавяне на плащанията към МИГ от страна на 

Държавен фонд „Земеделие“: В подадената заявка за второ междинно плащане за 2018 г. e 

включен изразходвания финансов ресурс за работа на оценителната комисия по процедура 
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BG06RDNP001-19.021 - МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, мярка 6-7.2 „Инвестиции 

в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“. Тъй като проведената процедура за оценка на проектни предложения по 

процедура №BG06RDNP001-19.021 все още не е одобрена от ДФЗ, не са изплащат и заявените 

плащания по подмярка 19.4, а именно второ междинно за 2018 г. и авансово за 2019 г.  През 

последните 3 месеца МИГ се издържа с кредитен ресурс - овърдрафт, за който има сключен 

договор ПИБ АД.  

 

Членовете на УС на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово обсъдиха възможността 

да се подаде коригираща заявка за периода 01.10.2018 г. – 31.12.2018 г., като разходът за оценка 

на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.021 - МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово, мярка 6-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с решение на Управителния съвет остане за 

сметка на МИГ. 

 

Управителният съвет пристъпи към гласуване  

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

РЕШЕНИЕ № 1 

Изразходваният през 2018 г. финансов ресурс в размер на 759,86 лв. за работа на 

оценителната комисия по процедура BG06RDNP001-19.021 - МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово, мярка 6-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ да остане за сметка на МИГ – Гоце Делчев – 

Гърмен – Хаджидимово.  

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

 

РЕШЕНИЕ № 2 

Управителният съвет възлага на изпълнителния директор на МИГ да подаде коригираща 

заявка за плащане за периода 01.10.2018 г. – 31.12.2018 г., в която е изключен разхода за оценка 

на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.021 - МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово, мярка 6-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ в размер на 759,86 лв. 

 

По т. 2 от дневния ред  

 

Няма разисквани въпроси. 

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

Гърмен – Хаджидимово“ бе закрито. 

 

 

 

Протоколчик:_______________________П___________________- Ибраим Пачеджиев  

Председател на УС :               П - Росица Джамбазова  



 

 

 

Присъствали на заседанието на 06.08.2019 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 

УС 

на Отсъства 

2 Община Хаджидимово, 
ЕИК по БУЛСТАТ 

000025014 

Людмил Терзиев Член на УС П 

3 Община Гърмен 

ЕИК по БУЛСТАТ 
000024752 

Минка Капитанова Член на УС П 

4 „Рива логистик“ ООД, 
 ЕИК по БУЛСТАТ 
204600642 

Айя Витанова Член на УС П 

5 ЕТ „Сузана Сариева“, 

ЕИК по БУЛСТАТ 

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 П 

7. СНЦ „Граждански 

инициативи за  развитие“, 

с ЕИК по БУЛСТАТ 
176985548 

Найле Бюлюкова Член на УС П 

 

 


