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СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ    

“МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА –   ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”  
 

гр. Гоце Делчев, ул. Пейо Яворов, №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” 

 
 Днес, 25.03.2016 г., в 16,00 часа, в сградата на Община Гоце Делчев, ул. „Царица 
Йоанна“ №2, етаж 3, стая  № 303, 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. СНЦ „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. СНЦ "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. 
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Благоевград, представлявано от  представлявано от Мехмед Ибраим Черкез, съгласно 
протокол от 08.03.2016 г. на Читалищното настоятелство; 

 На основание чл. 39, ал. 2 от Устава на сдружението, на заседанието беше поканен и 
присъства,  председателят на Контролния съвет на сдружението – Илия Атанасов Петков 
(представляващ „Динамо - АД” АД, с ЕИК 101014580, със седалище и адрес на управление гр. 
Гоце Делчев, ул. Панаирски ливади). 
 На заседанието присъства и Тереза Вакареева – координатор на проект на МИГ –Гоце 
Делчев, 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. Г- жа Вакареева е поканена от Председателя на УС да води протокол от 
заседанието, 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. Вземане решение за участие на СНЦ “Местна инициативна група – Гоце Делчев“ в 

партньорски  проект с наименование „Програма за развитие на социалното предприемачество 

за интелигентно включване и устойчива земеделска верига с добавена стойност, подкрепяща 

уязвимите групи от населението“ („Social Entrepreneurship Development Programme for a Smart 

Inclusive and Sustainable Agricultural Value Chain empowering vulnerable population groups“), 

акроним FAIR FARM,  по втора Покана за набиране на проектни предложения по Програма за 

трансгранично сътрудничество INTERREG V-A GREECE - BULGARIA 2014-2020, Приоритетна ос 

4: Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване (Priority Axis 4: A socially 

inclusive cross-border area), Инвестиционен приоритет 9c: Осигуряване на подкрепа за социални 

предприятия (Providing support for social enterprises); 

2. Вземане на решение за свикване на общо събрание на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев“ във 

връзка с предстоящи процедури вливане на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна 

група – Хаджидимово 2016“ в Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Гоце 

Делчев“ и определяне на дневен ред за провеждането му; 

3. Обсъждане на проект на Устав и Вътрешен правилник на Сдружение с нестопанска цел 

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

4. Други. 

          Заседанието е свикано по инициатива на председателя на УС, който го откри и изложи 
и мотивите си за това, а именно настоящото заседание се провежда във връзка с:  

- Получена покана за участие на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев“ в партньорски проект по втора 

Покана за набиране на проектни предложения Програма за трансгранично сътрудничество „Гърция 

– България“ 2014 – 2020 г.“; 

- Поети ангажименти от СНЦ „МИГ – Гоце Делчев“ и партньорите и по 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., 
свързани с разработване на стратегия за Водено от общността местно развитие и разширяване на 

територията на МИГ – Гоце Делчев на територията на общините Гърмен и Хаджидимово, които 

налагат стартиране на процедура за  преобразуване на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев“ в СНЦ „МИГ – 

Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“. 

На заседанието присъстват всички членове на УС, има необходимия кворум, 
заседанието може да се проведе и да взема решения. Г-н Сарандев припомни на 
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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 

Г-н Сарандев представи предложение за кандидатстване с проект партньорски  проект 
с наименование „„Програма за развитие на социалното предприемачество за интелигентно 

включване и устойчива земеделска верига с добавена стойност, подкрепяща уязвимите групи 

от населението“ („Social Entrepreneurship Development Programme for a Smart Inclusive and 
Sustainable Agricultural Value Chain empowering vulnerable population groups“), акроним FAIR 
FARM, по втора Покана за набиране на проектни предложения по Програма за трансгранично 
сътрудничество INTERREG V-A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Приоритетна ос 4: 
Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване (Priority Axis 4: A socially 
inclusive cross-border area), Инвестиционен приоритет 9c: Осигуряване на подкрепа за 
социални предприятия (Providing support for social enterprises). Представени бяха целите на 
проекта, проектните партньори, планирани дейности и бюджета на проекта. 

След дискутиране на възможностите за партньорства и направленията, в които 
Сдружението ще бъде най – полезно за общността на трансграничния регион Гърция – 
България и обсъждане на направеното предложение, Управителният съвет взе следните 
решения: 

Гласували както следва:   5 - „ЗА“, 0  - „ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ (двама от 
членовете на УС - Иван Геров и Ангел Тунчев не участват в гласуването) 

РЕШЕНИЕ №1.1: 

Управителния съвет дава съгласие СНЦ “Местна инициативна група – Гоце Делчев“ да 

участва като партньор по проект „Програма за развитие на социалното предприемачество за 

интелигентно включване и устойчива земеделска верига с добавена стойност, подкрепяща 

уязвимите групи от населението“ („Social Entrepreneurship Development Programme for a Smart 

Inclusive and Sustainable Agricultural Value Chain empowering vulnerable population groups“), 

акроним FAIR FARM по втора Покана за набиране на проектни предложения по Програма за 

трансгранично сътрудничество INTERREG V-A GREECE-BULGARIA 2014-2020, по Приоритетна 

ос 4: Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване (Priority Axis 4: A socially 

inclusive cross-border area), Инвестиционен приоритет 9c: Осигуряване на подкрепа за социални 

предприятия (Providing support for social enterprise). 

 

Гласували както следва:  5 - „ЗА“, 0  - „ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ (двама от 
членовете на УС - Иван Геров и Ангел Тунчев не участват в гласуването) 

 

РЕШЕНИЕ №:1.2 

Възлага на председателя на УС – Валери Сарандев да подготви необходимите документи и 

подпише всички декларации във връзка с кандидатстване с проект „Програма за развитие на 

социалното предприемачество за интелигентно включване и устойчива земеделска верига с 

добавена стойност, подкрепяща уязвимите групи от населението“ („Social Entrepreneurship 
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Development Programme for a Smart Inclusive and Sustainable Agricultural Value Chain empowering 

vulnerable population groups“), акроним FAIR FARM по втора Покана за набиране на проектни 

предложения по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A GREECE-

BULGARIA 2014-2020, Приоритетна ос 4: Трансграничен регион с висока степен на социално 

приобщаване (Priority Axis 4: A socially inclusive cross-border area), Инвестиционен приоритет 9c: 

Осигуряване на подкрепа за социални предприятия (Providing support for social enterprise). 

Предложението на Председателя на УС – Валери Сарандев е приложение към 
настоящия протокол. 

 

По т.2 от дневния ред докладва г-н Валери Сарандев – председател на УС на 
Сдружението, който представи процеса на разширяване на територията на МИГ – Гоце 
Делчев:  

На 07.12.2015г. СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” сключи 

Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД–50-194. Срокът за изпълнение на проекта е 6 

месеца. В рамките на проекта следва да бъде разработена стратегия за Водено от общността местно 

развитие, съгласно изискванията на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии 

за водено от общностите местно развитие”, която да обхваща общините Гоце Делчев, Гърмен и 

Хаджидимово и всички населените места на територията им, както и да бъде извършена промяна в  

СНЦ „Местна инициативна група -  Гоце Делчев“, като се премине през процедури на 

преобразуване (вливане) по чл. 12 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел на 

партньорите по проекта.  

На 29.12.2015 г. Министерството на земеделието и храните обявяви 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. Приемът на заявления започна на 15 

февруари 2016 г. Крайният срок за подаване на заявления за предоставяне на финансова помощ е 

31 май 2016 г.  

За кандидатстване за финансиране на изготвената Стратегия за местно развитие на 

общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово е необходимо до подаване на Заявление в МЗХ, на 

територията на трите общини има една МИГ (местна инициативна група), която да отговаря на 

изискванията на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от 

общностите местно развитие”. За тази цел е необходимо да бъдат предприети поредица от 

последователни и взаимосвързани действия: 

І. Фондация „Местна инициативна група – Хаджидимово“ да се преобразува във 

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Хаджидимово - 2016“.  

Промени са направени и вписани в Окръжен съд - Благоевград.  

ІІ. Извършване на процедура на вливане на Сдружение с нестопанска цел „Местна 

инициативна група – Хаджидимово 2016“ в Сдружение с нестопанска цел „Местна 

инициативна група – Гоце Делчев“, включваща: 

1. Вливане на Сдружение с наименование „Местна инициативна група – Хаджидимово - 

2016“ (ф.д.№31/2010 г. на БОС) в Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Гоце 

Делчев“ (ф.д.48/2010 г. на БОС); 
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2. Промяна на наименованието от Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група 

– Гоце Делчев“ на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група  Гоце Делчев – 

Гърмен – Хаджидимово“. 

3. Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово“ ще стане универсален правоприемник на влялото се Сдружение „Местна 

инициативна група – Хаджидимово - 2016“. 

4. Приемане на нов Устав и Вътрешен правилник за дейността на СНЦ „Местна 

инициативна група - Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“, като Устава и Вътрешния правилник 

на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Гоце Делчев“ ще бъде основата на 

Устава и Вътрешния правилник за дейността на СНЦ „Местна инициативна група - Гоце Делчев – 

Гърмен – Хаджидимово“, като в тях се отразят промени, свързани с промяна на наименованието на 

сдружението и разширяване на територията и т.н.  

5. Освобождаване от длъжност и от отговорност на членовете на УС и КС на  Сдружение с 

нестопанска цел „Местна инициативна група – Гоце Делчев“ и избор на нови членове на УС и КС, 

Председатели на УС и КС.   

6. Прекратяване на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – 

Хаджидимово - 2016“ (ф.д.№31/2010 г. на БОС) без ликвидация – чрез вливане в Сдружение с 

нестопанска цел „Местна инициативна група – Гоце Делчев“ (ф.д.48/2010 г. на БОС). 

ІІІ.  Приемане на членовете на местно партньорство от община Гърмен, представители на 

местната общност и заинтересовани лица от територията на общините Гоце Делчев, Гърмен и 

Хаджидимово като членове на СНЦ „Местна инициативна група - Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово“: 

1. Участниците в Местно партньорство – Гърмен, включващо Община Гърмен, ЕТ „Сузана 

Сариева“ и Сдружение „Неврокоп“ следва да подадат заявления до Управителния съвет на СНЦ 

„Местна инициативна група Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ за да бъдат приети като 

членове на СНЦ „Местна инициативна група  - Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“, съгласно 

сключеното партньорско споразумение, подписано преди кандидатстване с проектно предложение 

по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“. Подаването на заявления за членство в 

СНЦ „Местна инициативна група - Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ следва да се предхожда 

от вземане на решения от Общински съвет - Гърмен за Община Гърмен, както и от Общото 

събрание на членовете за Сдружение „Неврокоп“ с. Долно Дряново, общ. Гърмен,  обл. 

Благоевград. 

2. Приемане на нови членове от стопански и нестопански сектор от територията на 

общините Гърмен, Гоце Делчев и Хаджидимово в СНЦ „Местна инициативна група - Гоце Делчев 

– Гърмен – Хаджидимово“, става след подаване на молба за членство, ведно с представяне на 

доказателства за взети съответни решения от управителните им органи за  кандидатите  

юридическите лица.  

ІV. Окончателен преглед на членския състав, състава на управителни и контролни органи на 

СНЦ „Местна инициативна група - Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ за съответствието им с 

изискванията към местните инициативни групи 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.  

В случай, че е налице необходимост, предприемане на действия за промени в колективния 

върховен орган (общото събрание), колективния управителен орган (управителния съвет) и 
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контролните органи на СНЦ „Местна инициативна група  Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“  

с оглед привеждане в съответствие с изискванията на наредбата. 

            След направено обсъждане Управителният съвет на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев“ взе решение 

за свикване на общо събрание на Сдружението, тъй като вземането на решения за преобразуване на 

СНЦ „МИГ – Гоце Делчев“ са от компетентността на върховния колективен орган. 

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 

Управителният съвет на СНЦ „Местна инициативна група – Гоце Делчев” свиква Общо 

събрание на 12.04.2016 г. (вторник), от 9.00 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. Вземане на решение за вливане на Сдружение с нестопанска цел „Местна 

инициативна група – Хаджидимово 2016“ в Сдружение с нестопанска цел „Местна 

инициативна група – Гоце Делчев“. 

Проект на решения по точка 1: 

„На основание чл. 26, ал.1, т. 7 от Устава общото събрание на Сдружение с 

нестопанска цел „Местна инициативна група – Гоце Делчев“: 

1.1. Одобрява извършване на процедура по вливане на Сдружение с  нестопанска цел  

„Местна инициативна група – Хаджидимово - 2016“, с ЕИК по БУЛСТАТ 175863979,  

вписана в регистър на Окръжен съд гр. Благоевград по фирмено дело № 31/2010 г, със 

седалище и адрес на управление гр. Хаджидимово, ул. „Димо Хаджидимов“ № 44, община 

Хаджидимово, област Благоевград в Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна 

група – Гоце Делчев“, с ЕИК по БУЛСТАТ 175886629, вписана в регистър на Окръжен съд 

гр. Благоевград по фирмено дело № 48/2010 г., със седалище и адрес на управление гр. 

Гоце Делчев, ул. „Пейо Яворов“ № 1, община Гоце Делчев, област Благоевград. 

1.2. Одобрява промяна на наименованието от Сдружение с нестопанска цел „Местна 

инициативна група – Гоце Делчев“ на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна 

група - Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“, като се запази ЕИК по БУЛСТАТ 

175886629 и седалището и адреса на управление - гр. Гоце Делчев, ул. „Пейо Яворов“ № 1, 

община Гоце Делчев, област Благоевград. 

1.3.   Одобрява Сдружение с наименование „Местна инициативна група - Гоце 

Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ с ЕИК по БУЛСТАТ 175886629, вписана в регистър на 

Окръжен съд гр. Благоевград по фирмено дело № 48/2010 г, със седалище и адрес на 

управление гр. Гоце Делчев, ул. „Пейо Яворов“ №1, община Гоце Делчев, област 

Благоевград да стане универсален правоприемник на Сдружение с наименование „Местна 

инициативна група – Хаджидимово - 2016“. 

2.  Освобождаване от длъжност и от отговорност на членовете на Управителния и 

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

Делчев“. 
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3. Освобождаване на членове от стопански и нестопански сектор от територията на 

община Гоце Делчев, заявили желание за прекратяване на членство в Сдружение с 

нестопанска цел „Местна инициативна група – Гоце Делчев“. 

4. Приемане за членове на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група 

- Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“, съгласно подписано партньорско споразумение 

по проект, финансиран с Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД–50-

194/07.12.2015 г.  на членовете на местно партньорство Гърмен: Община Гърмен, ЕТ 

„Сузана Сариева“ и Сдружение „Неврокоп“. 

5. Приемане на нови членове от стопански и нестопански сектор от територията на 

общините Гърмен, Гоце Делчев и Хаджидимово в СНЦ „Местна инициативна група  Гоце 

Делчев – Гърмен – Хаджидимово, след подадени заявления.  

6. Приемане на Устав и Вътрешен правилник за дейността на Сдружение с 

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

7. Избор на Управителен и Контролен съвет, Председател на управителния и 

контролния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - Гоце 

Делчев – Гърмен – Хаджидимово“. 

8. Други. 

 

По т.3 от дневния ред докладва г-н Валери Сарандев – председател на УС на 
Сдружението.  

Членовете на Управителния съвет обсъдиха проект на Устав и Вътрешен правилник на 

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово“ и взеха 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 се проект на Устав и проект на Вътрешен правилник за дейността на Сдружение с 

нестопанска цел „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово". Същите да 

бъдат представени за приемане от общото събрание на МИГ, съгласно чл. 26 от Устава на 

Сдружението. 

 Проектите на Устав и Вътрешен правилник за дейността на Сдружение с нестопанска 

цел „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово" са приложение към 

настоящия протокол. 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред председателя на УС на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев“ закри 
заседанието. 

Приложения:  

1. Предложение на Валери Сарандев - Председателя на УС, за участие на СНЦ “Местна 
инициативна група – Гоце Делчев“ в партньорски  проект с наименование „Програма за 
развитие на социалното предприемачество за интелигентно включване и устойчива 
земеделска верига с добавена стойност, подкрепяща уязвимите групи от населението“ 
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/„Social Entrepreneurship Development Programme for a Smart Inclusive and Sustainable 
Agricultural Value hain empowering vulnerable population groups“/, акроним FAIR FARM, по 
Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A GREECE-BULGARIA 2014-2020. 

2. Проект на Устав и Вътрешен правилник за дейността на Сдружение с нестопанска цел 
„Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово". 

 

Присъствали заседанието на 25.03.2016 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 

Позиция в  УС 
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 СНЦ „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 СНЦ „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 

Мехмед Ибраим Черкез - 
представляващ 
Читалището, съгласно 
протокол от 08.03.2016 г. на 

Член на УС П 
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адрес на управление с. 
Брезница, общ. Гоце Делчев, 
обл. Багоевград 

Читалищното настоя-
телство; 

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 

 

 

 

 

 

Изготвил протокола : ……………………П……………………….. – Тереза Вакареева 
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