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СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ    
“МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА –   ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”  

 
България, гр. Гоце Делчев, ул. Пейо Яворов  №1  тел: +359 887 399 762 

е-поща: mig_gotsedelchev@abv.bg; БУЛСТАТ 175886629 

 
 

Протокол  
от заседание на Управителния съвет на  

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - Гоце Делчев” 

 

Днес, 26.01.2016 г., в 16,00 часа  в  зала №1, намираща се на партерен етаж в сградата на 
Община Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна“ №2, на основание чл. 32 от Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел и чл. 36 от Устава на Сдружение с нестопанска цел 
„Местна инициативна група – Гоце Делчев“ (МИГ – Гоце Делчев), се проведе заседание на 
Управителния съвет (УС) на сдружението. 

Заседанието е свикано по инициатива на председателя на УС – г-н Валери Сарандев 
(упълномощен представител на Община Гоце Делчев, съгласно решение № 612 от 
30.07.2015г. на Общински съвет – гр. Гоце Делчев.), който е и председател на заседанието. 

На заседанието присъстват следните членове на УС на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев“: 

1. “Гама Комерс” ООД, с ЕИК 811200024, със седалище и адрес на управление гр. Гоце 
Делчев, ул. “Христо Силянов” № 3, , представлявано от Иван Тодоров Геров - управител на 
дружеството; 

2. „Изогруп“ ЕООД, с ЕИК 101670410, със седалище и адрес на управление гр. Гоце 
Делчев, ул. Гоце Делчев № 50, представлявано от Ангел Стоянов Тунчев – управител и 
едноличен собственик на капитала; 

3. „Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев“, с БУЛСТАТ 101723507, със 
седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. Ал. Стамболийски № 11 А, 
представлявано Димитър Стойнов Христов – Председател на Управителния съвет; 

4. Сдружение „Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, център за подпомагане на 
предприемачеството”, с БУЛСТАТ 101159444, адрес гр. Гоце Делчев, ул. Скопие № 4, 
представлявано от Росица Кирилова Джамбазова – Председател на Управителния съвет; 

5. Георги Йорданов Смилев  с ЕГН ****************, от гр. Гоце Делчев, ул. *************** 
№****; 

6. Народно читалище „Петко Рачев Славейков – 1938“, с. Брезница, БУЛСТАТ 
000014911, със седалище и адрес на управление с. Брезница, общ. Гоце Делчев, обл. 
Багоевград, представлявано от  представлявано от Нафие Юсеин Косин, съгласно протокол 
от 01.06.2015г. на Читалищното настоятелство; 

На основание чл. 39, ал. 2 от Устава на сдружението, на заседанието беше поканен и 
присъстваше,  председателят на Контролния съвет на сдружението – Илия Атанасов Петков 
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(представляващ „Динамо - АД” АД, с ЕИК 101014580, със седалище и адрес на управление гр. 
Гоце Делчев, ул. Панаирски ливади). 

На заседанието присъстваше и Тереза Вакареева, която беше поканена от Председателя 
на УС да води протокол, изготвян на основание чл.10, ал.2 от Вътрешен правилник за 
дейността на Сдружението. 

Съгласно изпратената покана до всички членове на УС, предварително обявения 
дневен ред на заседанието, е  както следва: 

1. Представяне на Отчет за дейността на Председателя на УС за 2015 г.; 

2. Представяне и обсъждане на  Доклад за дейността на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев“  за 
2015 г.; 

3. Разглеждане, обсъждане и приемане на проект  на Програма за осъществяване на 
дейността на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев” за 2016 г.; 

4. Обсъждане на проект на бюджет на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев”  за 2016 г.; 

5. Обсъждане на възможностите за осигуряване на оборотни финансови средства за 
реализация на проект по мярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ , финансиран с 
договор за безвъзмездна финансова помощ N РД-50-194/07.12.2015 г.  и вземане на решение 
за разкриване на банкова сметка на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев”; 

6. Обсъждане на предложения за промени в Устава и Вътрешния правилник за 
дейността на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев“ във връзка с промяна на сроковете за свикване на 
общо събрание  /чл.27, ал.3 от Устава и  чл.6, ал. 4 от Вътрешния правилник/ и промяна на 
сроковете за свикване на заседания на УС  (чл. 36 от Устава и чл.10 ал.2 от Вътрешния 
правилник); 

7. Вземане на решение за сключване на договори с изпълнители на дейности по 
договор за безвъзмездна финансова помощ  №РД-50-194 /07.12.2015 г.  за: 

7.1. Изпълнение на дейност „Консултиране в процеса на разработване на стратегия 
за ВОМР на територията на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово, и съпътстващи 
дейности”, финансирана по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 
„Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014 - 2020 г. ; 

7.2. Изпълнение на дейност „Популяризиране на процеса на разработване на 
стратегия за ВОМР на територията на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово, и 
обучения на местни лидери и представители на партньорите”, финансирана по подмярка 
19.1. „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно 
развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.;  

7.3. Одобряване на сключени граждански договори с координатори по проекта; 
7.4. Закупуване на офис оборудване и офис техника, офис консумативи и 

канцеларски материали; 
7.5. Изпълнение на дейности, свързани с други административни разходи по 

проекта; 
8. Обсъждане на организационни въпрос: 
8.1. Обсъждане и приемане на предложения за счетоводното и правното обслужване 

на Сдружението; 
8.2. Други организационни въпроси; 

9. Вземане на решение за свикване на общо събрание на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев“ и 
определяне на дневен ред за провеждането му. 

Заседанието бе свикано по инициатива на председателя на УС, който откри заседанието 
и изложи и мотивите си за това, а именно:  
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В края на 2015 г. СНЦ „Местна инициативна група – Гоце Делчев“ подписа договор за 
реализиране на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 
„Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014 – 2020г. Във връзка с предстоящото изпълнение на проектните дейности, 
задължението на Сдружението за отчитане на дейността за предходната година  и 
планиране на работата за 2016г., се налага провеждането на настоящото заседание на УС, 
както и свикване на общо събрание на МИГ.   

На заседанието присъстват всички членове на УС, има необходимия кворум, 
заседанието може да се проведе и да взема решения. Г-н Сарандев припомни на 
присъстващите предварително обявения дневен ред. Не постъпиха възражения по 
свикването и провеждането на заседанието на УС, както и във връзка предложения дневен 
ред.   

По т.1 от дневния ред докладва г-н Валери Сарандев – председател на УС на 
Сдружението. Представен беше Отчет за дейността на Председателя на УС и дейността 
на УС за 2015 г. В резултат на проведеното обсъждане и направените предложения 
Управителният съвет взе решение при гласували 5 „ЗА“, 0  „ПРОТИВ“ и 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ“, като двама от членовете на УС (Иван Геров и Ангел Тунчев) не участват в 
гласуването. 

РЕШЕНИЕ №1: 

Управителния съвет приема представения отчет за дейността на председателя на УС и 
дейността на Управителния съвет. Отчетът да бъде представен за приемане от общото 
събрание на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев“.   

Приетият от УС отчет за дейността на председателя на УС и дейността на 
Управителния съвет е приложение към настоящия протокол. 

По т.2 от дневния ред докладва г-н Валери Сарандев – председател на УС на 
Сдружението. Представен беше подготвения проект на Доклад за дейността на СНЦ „МИГ – 
Гоце Делчев“ за 2015г. В резултат на проведеното обсъждане и направените предложения 
Управителния съвет взе решение при гласували 5 „ЗА“, 0  „ПРОТИВ“ и 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, 
като двама от членовете на УС (Иван Геров и Ангел Тунчев) не участват в гласуването 

РЕШЕНИЕ №2: 

Приема представения Доклад за дейността на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев“ за 2015г.  
Същият да бъде представен за приемане от общото събрание на МИГ – Гоце Делчев.   

Приетият от УС Доклад за дейността на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев“ за 2015 г. е 
приложение към настоящия протокол. 

По т.3 от дневния ред докладва г-н Валери Сарандев – председател на УС на 
Сдружението, който представи проект на Програма за осъществяване на дейността на СНЦ 
„МИГ - Гоце Делчев” за 2016 г.  

В резултат на проведеното обсъждане и направените предложения Управителния 
съвет взе решение при гласували 5 „ЗА“, 0  „ПРОТИВ“ и 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, като двама 
от членовете на УС (Иван Геров и Ангел Тунчев) не участват в гласуването 

РЕШЕНИЕ №3: 

Приема представената Програма за осъществяване на дейността на СНЦ „МИГ - Гоце 
Делчев” за 2016 г. Същата да бъде представена за приемане от общото събрание на МИГ – 
Гоце Делчев.   

Приетата от УС Програма за осъществяване на дейността на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев” 
за 2016 г.  е приложение към настоящия протокол. 
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По т.4 от дневния ред докладва г-н Валери Сарандев – председател на УС на 
Сдружението, който представи проект на бюджет на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев”  за 2016 г.  

В резултат на проведеното обсъждане и направените предложения Управителния 
съвет взе решение при гласували 5 „ЗА“, 0  „ПРОТИВ“ и 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, като двама 
от членовете на УС (Иван Геров и Ангел Тунчев) не участват в гласуването 

РЕШЕНИЕ №4: 

Приема представения проект на бюджет на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев”  за 2016 г. Същият 
да бъде представен за приемане от общото събрание на МИГ – Гоце Делчев.   

Приетият проект на бюджет на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев”  за 2016 г. е приложение към 
настоящия протокол. 

По т.5 от дневния ред докладва г-н Валери Сарандев – председател на УС на 
Сдружението. Г-н Сарандев представи възможностите за осигуряване на оборотни 
финансови средства за реализация на проект финансиран по мярка 19.1. „Помощ за 
подготвителни дейности“ , финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ №РД-
50-194 /07.12.2015г., както и необходимостта от   разкриване на банкова сметка на СНЦ „МИГ 
- Гоце Делчев” във връзка с разплащания по проекта и внасяне на членски внос от членовете 
на Сдружението. 

В резултат на проведеното обсъждане и направените предложения Управителния 
съвет взе решение при гласували 5 „ЗА“, 0  „ПРОТИВ“ и 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, като двама 
от членовете на УС (Иван Геров и Ангел Тунчев) не участват в гласуването 

РЕШЕНИЕ №5: 

Председателят на УС на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев” да предприеме действия за откриване 
на банкова сметка на сдружението.   

РЕШЕНИЕ №6: 

Да бъдат представени възможностите за получаване на  безлихвен кредит от Общините 
Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово за осигуряване на оборотни финансови средства за 
реализация на проект по мярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“, финансиран с 
договор за безвъзмездна финансова помощ №РД-50-194 /07.12.2015г. пред общото събрание 
на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев“ и вземане на решение от общото събрание, с което се възлага на  
председателя на УС да сключи споразумение от името на Сдружението с кметовете на 
общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово за предоставяне на временен безлихвен заем 
за осигуряване на оборотни финансови средства за реализация на Проекта. 

Депозираните до Общинските съвети предложения за предоставяне на безлихвен 
кредит от Общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово за осигуряване на оборотни 
финансови средства за реализация на проект по мярка 19.1. „Помощ за подготвителни 
дейности е приложение към настоящия протокол и проектите на Споразумения между СНЦ 
„МИГ- Гоце Делчев“ и Общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово да приложение 
настоящия протокол. 

По т.6 от дневния ред докладва г-н Валери Сарандев – председател на УС на 
Сдружението. Г-н Сарандев представи пред УС необходимостта от промени в Устава и  
Вътрешния правилник на МИГ  във връзка с промяна на срока свикване на общо събрание 
(чл.27, ал.3 от Устава и  чл.6, ал. 4 от Вътрешния правилник) и срока за свикване на 
заседания на УС  (чл. 36 от Устава и чл.10 ал.2 от Вътрешния правилник), налагащо се във 
връзка ускоряване на процеса на вземане на решения от УС и колективния върховен орган 
на МИГ – Гоце Делчев. 
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В резултат на проведеното обсъждане и направените предложения Управителния 
съвет взе решение при гласували 5 „ЗА“, 0  „ПРОТИВ“ и 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, като двама 
от членовете на УС (Иван Геров и Ангел Тунчев) не участват в гласуването 

РЕШЕНИЕ №7: 

Приемат се предложените промени в Устава и Вътрешен правилник за дейността на 
Сдружението. Същите да бъдат представени за приемане от общото събрание на  Сдружение 
с нестопанска цел „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“, съгласно чл. 26, ал. 1, т. 1 
и 2 от Устава на Сдружението. 

Предвид краткия срок за изпълнение  на дейностите проект по мярка 19.1. „Помощ за 
подготвителни дейности“, финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ №РД-
50-194 /07.12.2015г. и с цел ускоряване на процеса на вземане на решения, УС предлага на 
Общото събрание да приеме следните изменения и допълнения в Устава и Вътрешния 
правилник за дейността на Сдружението: 

§1. В Устава СНЦ „Местна инициативна група – Гоце Делчев“ се правят следните 
изменения и допълнения: 

1. Член 27, т. 3 се изменя, както следва: 
„(3) (Изм. - ………2016 г. ) Свикването на Общото събрание става чрез обява в медиите 

или поставена на мястото за обявления в сградата, където се намира офиса на 
Сдружението и на мястото за обявления в сградата на управление на Община Гоце Делчев, 
най-малко 10 дни преди датата на насрочения ден на заседанието, както и по един от 
следните начини: чрез писмена покана до всички членове, изпратена по пощата с обратна 
разписка или чрез куриер, или изпратена на електронен адрес на получателя, или доставена 
лично до адреса на всеки член най - късно една седмица преди събитието.“ 

2. В чл. 36 се въвеждат нови ал. 6, ал. 7 и ал. 8, както следва: 

„(6) (Нова  - ………2016 г.) За заседанията всички членове на Управителния съвет следва 
да бъдат уведомени с писмена покана, която съдържа: датата, мястото и часа на 
заседанието, дневния ред, докладчиците по него и приложените документи и материали за 
обсъждане. В поканата могат да бъдат посочени и проектите за решения по отделните 
точки.  

(7) (Нова  - ………2016 г.) Поканата може да бъде връчена на членовете на Управителния 
съвет  по един от следните начини: чрез писмена покана до всички членове, изпратена по 
пощата с обратна разписка или чрез куриер по адрес на управление или на посочен от тях 
адрес за кореспонденция, или изпратена на електронен адрес или факс на получателя, 
доставена/получена, най-малко 5 дни преди датата на насрочения ден на заседанието. 

(8) (Нова  - ………2016 г.) На заседанията на Управителния съвет се води протокол, който 
се подписва от всички членове. 

8. Член 62, ал.1 се изменя така: 

„Чл. 62 (1) (Изм.  – ………..2016 г.) Настоящият устав е приет на учредително събрание на 
Сдружението, проведено на  09.04.2010 г., изменен и допълнен  на общо събрание на 21.06.2010 
г., изменен и допълнен  на общо събрание на 14.08.2015 г., изменен и допълнен  на общо 
събрание, състояло се на ……………….2016 г. в град Гоце Делчев, област Благоевград и се явява 
актуален съгласно последните му изменения. 

§2. Във ВЪТРЕШНИЯ ПРАВИЛНИК за дейността на Сдружение с нестопанска цел 
СНЦ“МИГ - Гоце Делчев” се правят следните изменения и допълнения: 

1. Член 6, ал. 4 се изменя така: 
„(4) (Изм. - ………2016 г. )Свикването на Общото събрание става чрез обява в медиите или 

поставена на мястото за обявления в сградата, където се намира офиса на Сдружението и 
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на мястото за обявления в сградата на управление на Община Гоце Делчев, най-малко 10 дни 
преди датата на насрочения ден на заседанието, както и по един от следните начини: чрез 
писмена покана до всички членове, изпратена по пощата с обратна разписка или чрез куриер, 
или изпратена на електронен адрес на получателя, или доставена лично до адреса на всеки 
член най - късно една седмица преди събитието..” 

2. В чл. 10, ал. 2 се изменят, както следва: 

„(2) (Изм.  - ………2016 г.) Поканата може да бъде връчена на членовете на Управителния 
съвет  по един от следните начини: чрез писмена покана до всички членове, изпратена по 
пощата с обратна разписка или чрез куриер по адрес на управление или на посочен от тях 
адрес за кореспонденция, или изпратена на електронен адрес или факс на получателя, 
доставена/получена, най-малко 5 дни преди датата на насрочения ден на заседанието.” 

2. В § 4. от т.VІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ, се изменя така: 
 
„§ 4. (Изм.  – ……….2016 г.) Правилникът е приет от учредително събрание на 

Сдружението на 9 април 2010 г., изменен с решение на общото събрание на СНЦ „МИГ – Гоце 
Делчев“  на 14 август 2015 г., изменен с решение на общото събрание на СНЦ „МИГ – Гоце 
Делчев“  на …………………… 2016 г. )” 

Приложение към настоящият протокол са Устав  и Вътрешен правилник, в които са 
отразени предложените промените. 

По т.7 от дневния ред докладва г-н Валери Сарандев – председател на УС на 
Сдружението. Г-н Сарандев представи на членовете на УС спецификата на основните 
проектни дейности по мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ свързани с 
консултиране на процеса на разработване на стратегия за ВОМР на територията на 
общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово и  опуляризиране на процеса на 
разработване на стратегия и обучения на местни лидери и представители на партньорите. 
Качеството на изпълнени на двете дейности е тясно свързано с критериите за оценка на 
МИГ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от 
общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., а именно: 

- Степен на консултиране и включване на всички заинтересовани страни в процеса на 
създаване на партньорство и разработване на стратегията   -   максимален брой 15 точки; 

- Качество на стратегия за ВОМР -   максимален брой 40 точки; 
Председателят на УС предложи тези дейности да бъдат възложени на външни и 

изпълнители, притежаващи опит при изготвяне на стратегически документи и 
организиране на събития и представи предложенията, получени от: 

 „БУЛ ПРО КОНСУЛТИНГ” ЕООД, гр. София за изпълнение на дейност за консултиране 
в процеса на разработване на стратегия за ВОМР на територията на общините Гоце Делчев, 
Гърмен и Хаджидимово (с вкл. дейности за извършване на проучвания и анализи, 
осигуряване на експертна работа при подготовка на стратегия); 

 „КЕЙ ПИ ЕМ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД, гр. София  за изпълнение на дейност за 
популяризиране на процеса на разработване на стратегия за ВОМР на територията на 
общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово, и обучения на местни лидери и 
представители на партньорите (с вкл. организиране и провеждане на публични събития – 
информационни срещи, семинари, конференции, обществени обсъждания; разработване на 
информационни материали и популяризиране - изготвяне и разпространение на 
информационни материали за проекта, създаване и поддържане на електронна страница, 
публикации в медиите, организиране и провеждане на обучения); 

Стойността, на която ще бъдат възложени тези услуги, е съгласно бюджета на проекта. 
Това  предполага да бъде извършено директно възлагане по чл.14, ал.5 от Закона за 
обществените поръчки. Съгласно чл.18, ал.1, т. 2 от Вътрешния правилник на МИГ – Гоце 
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Делчев, договори с външни изпълнители на обща сума над 5 000,00 лв. се сключват с 
решение на УС.    

В резултат на проведеното обсъждане и направените предложения Управителния 
съвет взе решение при гласували 5 „ЗА“, 0  „ПРОТИВ“ и 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, като двама 
от членовете на УС (Иван Геров и Ангел Тунчев) не участват в гласуването 

РЕШЕНИЕ №8 

Възлага на председателя на УС да сключи договори с изпълнители на услуги, както 
следва: 

1. За дейност „Консултиране в процеса на разработване на стратегия за ВОМР на 
територията на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово, и съпътстващи дейности”, 
финансирана по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от 
общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 
2014 - 2020 г. , с обем на включените дейности и  цена на услугата, съгласно бюджета на 
проекта (обща цена на услугата - 16 600, 00 лева, с ДДС) с „БУЛ ПРО КОНСУЛТИНГ” ЕООД, гр. 
София; 

2. За дейност „Популяризиране на процеса на разработване на стратегия за ВОМР на 
територията на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово, и обучения на местни 
лидери и представители на партньорите”, финансирана по подмярка 19.1. „Помощ за 
подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., с обем на включените 
дейности и  цена на услугата, съгласно бюджета на проекта (обща цена на услугата – 14 937, 
75 лева, с ДДС), с „КЕЙ ПИ ЕМ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД, гр. София; 

Приложение към настоящият протокол са представяне на „БУЛ ПРО КОНСУЛТИНГ” 
ЕООД, гр. София и „КЕЙ ПИ ЕМ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД, гр. София. 

Председателят на УС на МИГ – Гоце Делчев информира присъстващите, че съгласно 
бюджета на проекта са предвидени дейности, свързани с извършването на административни 
разходи, включващи възнаграждения и осигуровки за координатори по проекта, 
извършване на разходи за външни услуги (телефон, застраховка на закупени активи по 
проекта), закупуване на ново офис оборудване и офис техника, закупуване на офис 
консумативи и канцеларски материали, извършване на преводи, извършване на разходи за 
командировки, такса в МОСВ, на обща стойност 16 218,00 лв. Представени бяха изискванията 
на чл.13, ал.2 от Наредба №16 от 30.07.2015г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни 
дейности“, на които трябва да отговарят координаторите по проекта, както и одобрените 
към проектното предложение координатори. Един от тримата одобрени координатори  по 
проекта – Лазар Папазов, няма възможност да сключи договор за изпълнение на задължения 
като координатор. Това предполага да  бъде подадено искане за изменение на ДБФП, 
дейността да се изпълнява от другите двама координатори. Стойността, на която се възлагат  
координаторските задължения е съгласно общия бюджета на проекта за това бюджетно 
перо.  

В резултат на проведеното обсъждане и направените предложения Управителния 
съвет взе решение при гласували 5 „ЗА“, 0  „ПРОТИВ“ и 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, като двама 
от членовете на УС (Иван Геров и Ангел Тунчев) не участват в гласуването 

РЕШЕНИЕ №:9 

1. Съгласува сключените граждански договори с одобрените към проектно 
предложение координатори по проекта – Тереза Вакареева  и Ибраим Пачеджиев, които  
изпълняват координаторски задължения за периода на изпълнение на проекта, с  общ 
размер на възнагражденията в рамките на бюджета на проекта за съответното бюджетно 
перо. 



8 
 

2. Възлага на председателя на УС да сключи договори с изпълнители на услуги, както 
следва: 

2.1. Договор/и за доставка на офис оборудване и офис техника, офис консумативи и 
канцеларски материали, в съответствие с бюджета на проекта за съответното бюджетно 
перо; 

2.2. Договор/и  за изпълнение на дейности, свързани с други административни 
разходи, предвидени в бюджета за съответните бюджетни пера. 

2.3. Възлага на Председателя на УС на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев“ да подаде в 
Министерство на земеделието и храните искане за промяна на ДБФП във връзка с промяна 
на броя на координаторите по проекта по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни 
дейности“.    

По т.8 от дневния ред докладва г-н Валери Сарандев – председател на УС на 
Сдружението. Председателят на УС на МИГ – Гоце Делчев информира присъстващите, че 
съгласно Закона за счетоводството и чл.35, ал. 2 от Наредба №16,  Сдружението е задължено 
да води  аналитична счетоводна отчетност, която да осигури установяване и проследяване 
на всички операции, свързани с подпомаганите по проекта дейности. До момента 
Сдружението няма извършвани разходи и не са получавани приходи и не е водена 
счетоводна документация. По време на изпълнение на проекта следва да бъдат и извършени 
редица юридически процедури, свързани с промени в СНЦ „МИГ – Гоце Делчев“, така че 
сдружението да отговаря на изискванията, поставени от Наредба №22/14.12.2015 г. за 
прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от 
общностите местно развитие“, с оглед на което се налага ползването на съответните правни 
консултации. 

В резултат на проведените обсъждания и направените предложения 
Управителния съвет взе  решение при гласували 5 „ЗА“, 0  „ПРОТИВ“ и 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ“, като двама от членовете на УС (Иван Геров и Ангел Тунчев) не участват в 
гласуването 

РЕШЕНИЕ №10: 

Възлага на председателя на УС да сключи договори с изпълнители на услуги, както 
следва: 

1. За счетоводно обслужване на сдружението, за сметка на приходи на 
сдружението от членски внос с Георги Шарков; 

2. За правно обслужване на сдружението с адвокат Мария Икономова; 
По т.9 от дневния ред докладва г-н Валери Сарандев – председател на УС на 

Сдружението. В резултат на проведеното обсъждане и направените предложения 
Управителният съвет взе решение при гласували при гласували 5 „ЗА“, 0  „ПРОТИВ“ и 0 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, като двама от членовете на УС (Иван Геров и Ангел Тунчев) не 
участват в гласуването 

РЕШЕНИЕ №11: 

По своя инициатива Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група – 
Гоце Делчев” свиква Общо събрание на 29.02.2016 г. (понеделник), от 10,00 часа, с място на 
провеждане: гр. Гоце Делчев, ул. Александър Стамболийски №13, зала на първи етаж в 
сградата на Ловно – рибарско сдружение „Сокол“ ,  при следния дневен ред: 

1. Регистрация на членовете на Общото събрание. 
2. Избор на председател, секретар и прeброител/и  на събранието. 
3. Представяне  на годишен доклад за дейността на СНЦ  „МИГ – Гоце Делчев“ за 2015 г.    
4. Представяне на отчет за дейността на УС за 2015 г. 
5. Представяне на отчет за дейността на КС за 2015 г. 
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6. Представяне и обсъждане на Програма за осъществяване на дейността на СНЦ „МИГ - 
Гоце Делчев” за 2016 г. 

7. Представяне  и обсъждане на проект на бюджет на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев”за 2016 г. 
8. Представяне  и обсъждане на възможностите за осигуряване на оборотни финансови 

средства за реализация на проект по мярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“, 
финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ N РД-50-194 /07.12.2015 г.   и 
възлагане на председателя на УС на СНЦ МИГ – Гоце Делчев да сключи споразумение  от 
името на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев“ с кметовете на общините Гоце Делчев, Гърмен и 
Хаджидимово за предоставяне на временен безлихвен заем за осигуряване на оборотни 
финансови средства за реализация на Проекта. Представяне на информация за напредъка на 
проектите дейности. 

9. Обсъждане на предложения за промени в Устава и Вътрешния правилник за 
дейността на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев“ . 

10. Запознаване на членовете на общото събрание с обявената от МЗХ процедура за 
подбор на МИГ и стратегии за ВОМР при условията и реда на Наредба № 22 от 14 декември 
2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за 
Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно 
развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (обн., ДВ, 
бр.100 от 18 декември 2015 г.). 

11. Представяне на изискванията към МИГ, съгласно Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за 
прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от 
общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (обн., ДВ, бр.100 от 18 
декември 2015 г.). 

12. Други. 
Поради изчерпване на дневния ред председателя на УС на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев 

закри заседанието. 

Приложения:  

1. Отчет за дейността на председателя на УС и дейността на Управителния съвет; 
2. Доклад за дейността на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев“ за 2015г.; 
3. Проект на Програма за осъществяване на дейността на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев” за 

2016г.; 
4. Проект на бюджет на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев”  за 2016г.;  
5. Предложения за предоставяне на безлихвен кредит от Общините Гоце Делчев, 

Гърмен и Хаджидимово за осигуряване на оборотни финансови средства за реализация на 
проект по мярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности е приложение към настоящия 
протокол и проекти на Споразумения между СНЦ „МИГ- Гоце Делчев“ и Общините Гоце 
Делчев, Гърмен и Хаджидимово  

6. Проект на изменения в Устав  и Вътрешен правилник на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев“; 
7. Представяне на „БУЛ ПРО КОНСУЛТИНГ” ЕООД, гр. София и „КЕЙ ПИ ЕМ 

КОНСУЛТИНГ“ ЕООД, гр. София; 
8. Проект на Дневен ред за провеждане на общо събрание на СНЦ „МИГ- Гоце Делчев“. 

 

Изготвил протокола  : ……………………П……………………….. – Тереза Вакареева 
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Присъствали заседанието на 26.01.2016 г. членове на УС на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев“ и 

подписали настоящия протокол: 

№ 
по 

ред 

Юридическо лице 
/физическо лице - член 
на Управителния съвет  

Представляващ 
юридическо лице - член 
на Управителния съвет 

СНЦ „МИГ – 
Гоце -Делчев“ 

Подпис 

1 Валери Александров 
Сарандев  

Община Гоце Делчев, 
упълномощен представител 
на Община Гоце Делчев, 
съгласно Решение № 612 от 
30.07.2015 г. на Общински 
съвет – гр. Гоце Делчев 

Председател на  
УС 

П 

2 “Гама Комерс” ООД, ЕИК 
811200024, със седалище и 
адрес на управление гр. Гоце 
Делчев, ул. “Христо Силянов” 
№ 3 

Иван Тодоров Геров – 
управител; 

Член на УС П 

3 „Изогруп“ ЕООД, с ЕИК 
101670410, със седалище и 
адрес на управление гр. Гоце 
Делчев, ул. Гоце Делчев № 50 

Ангел Стоянов Тунчев – 
управител и едноличен 
собственик на капитала; 

Член на УС П 

4 „Сдружение на 
предприемачите регион 
Гоце Делчев“, с БУЛСТАТ 
101723507, със седалище и 
адрес на управление гр. Гоце 
Делчев, ул. Ал. Стамболийски 
№ 11 А  

Димитър Стойнов Христов – 
председател на УС на 
„Сдружение на 
предприемачите регион 
Гоце Делчев 

Член на УС П 

5 „Сдружение „Бизнес 
инкубатор – Гоце Делчев, 
център за подпомагане на 
предприемачеството”, с 
БУЛСТАТ 101159444, адрес гр. 
Гоце Делчев, ул. Скопие № 4 

Росица Кирилова 
Джамбазова - председател 
на УС на „Сдружение 
„Бизнес инкубатор – Гоце 
Делчев, център за 
подпомагане на 
предприемачеството” 

Член на УС П 

6 Георги Йорданов Смилев, 
с ЕГН ***************, гр. Гоце 
Делчев, ул. *********** № ***; 

 Член на УС П 

7 „Народно читалище 
„Петко Рачев Славейков – 
1938“, с. Брезница, БУЛСТАТ 
000014911, със седалище и 
адрес на управление с. 
Брезница, общ. Гоце Делчев, 
обл. Багоевград 

Нафие Юсеин Косин - 
представляваща 
читалището, съгласно 
протокол от 01.06.2015г. на 
Читалищното настоя-
телство; 

Член на УС П 

8 „Динамо - АД” АД, с ЕИК 
101014580, със седалище и 
адрес на управление гр. Гоце 
Делчев, ул. Панаирски ливади 

Илия Атанасов Петков – 
Изп. директор и съгласно 
протокол от 07.04.2010 г. на 
Съвета на Директорите 

Председател  
на КС 

П 

 


