
ПРОТОКОЛ  

ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА  

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ 

 

 

Днес, 29.02.2016 г., в 10,00 часа, в гр. Гоце Делчев, ул. Александър Стамболийски 

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

редовно общо събрание на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група - Гоце 

Делчев”. 

Събранието се свиква по инициатива на Управителния съвет на Сдружението по реда 

на чл. 27 от Устава. 

На заседанието присъстваха следните членове: 

1. Сдружение „Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, център за подпомагане на 

предприемачеството”, с ЕИК по БУЛСТАТ 101159444, адрес гр. Гоце Делчев, ул. Скопие № 

4, регистрирано по ФД № 117/1999г. по описа на ОС – Благоевград, представлявано от 

Росица Кирилова Джамбазова - председател на УС;  

2.  “Гама Комерс” ООД, ЕИК 811200024, със седалище и адрес на управление гр. 

Гоце Делчев, ул. “Христо Силянов” № 3, представлявано от Иван Тодоров Геров - управител 

на дружеството;  

3. Ловно–рибарско сдружение „Сокол”, с ЕИК по БУЛСТАТ 101149770, със 

седалище гр. Гоце Делчев, ул. Александър Стамболийски № 13, регистрирано по ФД № 

1115/1995 г. по описа на ОС – Благоевград, представлявано от Иван Димитров Горанов;   

4. Община Гоце Делчев, с ЕИК по БУЛСТАТ 000024745, със седалище гр. Гоце 

Делчев, ул. „Царица Йоанна” №2, представлявана от Тереза Тодорова Вакареева съгласно 

Решение № 612 от 30.07.2015 г. на Общински съвет – гр. Гоце Делчев; 

5. „ВИВА 2008” ЕООД, с ЕИК 101798146, със седалище община Гоце Делчев, с. 

Делчево, Шапкова къща №1, , представлявано от Тодор Николов Тодориев; 

6.  „Иликс – 55“ ЕООД, с ЕИК 101681862, със седалище и адрес на управление гр. 

Гоце Делчев, ул. Гоце Делчев № 29, вх. Д, ет. 6, ап. 17, представлявано от Илия Костадинов 

Сулев  - управител и едноличен собственик на капитала;  

7. „Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев, с ЕИК по БУЛСТАТ 

101723507, със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. Ал. Стамболийски № 11 

А, регистрирано по ф.д. № 412/2006 г. по описа на ОС – Благоевград,  представлявано 

Димитър Стойнов Христов – Председател на УС, чрез пълномощника си Галева 

Владимирова Велева, съгласно нотариално заверено пълномощно № 1427/26.02.2016г.;  

8. Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров – 1927“, с. Мусомища, с ЕИК по  

БУЛСТАТ 000014991, със седалище и адрес на управление с. Мусомища, общ. Гоце Делчев, 

обл. Благоевградска, регистрирано по ф.д. № 1794/1997 г.  по описа на ОС – Благоевград,  

представлявано Анна Михова Донкова – председател на читалищното настоятелство; 

9. „Талант-Ай“ ЕООД, с ЕИК 203031017, със седалище и адрес на управление гр. 

Гоце Делчев, ул. Никола Вапцаров № 7, представлявано от  Георги Момчилов Темелков – 

управител  и едноличен собственик на капитала; 

10. “Сградостроител“ АД, с ЕИК 101004974,  със седалище и адрес на управление гр. 

Гоце Делчев, ул. Бяло море № 13, представлявано от Велика Тодорова Итева съгласно 

протокол 82 от 19.06.2015 г. на Съвета на Директорите; 



11. “БИЛТА“ ЕАД, с ЕИК 203401986, със седалище и адрес на управление гр. Гоце 

Делчев, ул. Царица Йоанна № 12, представлявано от Иван Георгиев Билярев съгласно 

протокол от 13.07.2015 г. на Съвета на Директорите; 

12. „Народно читалище просвета – 1865“, гр.Гоце Делчев, с БУЛСТАТ 000014459, с 

адрес гр. Гоце Делчев, площад Гоце Делчев № 1, представлявано от Костадин Иванов 

Кобаков – Председател на Читалищното настоятелство; 

13. Орхиде Ибрахим Хаджиева, с ЕГН ********, от  с. Лъжница, ул. ***********- 

лично; 

14. Сдружение „Баскетболен Клуб Пирин – Гоце Делчев“, с БУЛСТАТ 101656567, 

със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. Криволак № 3, регистрирано по ФД 

№ 145/2004 година по описа на ОС – Благоевград, представлявано от Илия Петров Павлов – 

председател на Управителния съвет; 

15. Сдружение „Хроника срещу рака", с БУЛСТАТ 175976902, със седалище и адрес 

на управление гр. Гоце Делчев, ул. Паул Ленц № 2, регистрирано по ФД № 70/2010 г. по 

описа на ОС – Благоевград,  представлявано от Маргарита Петкова Енчева – Председател на 

УС; 

16. „Динамо - АД” АД, с ЕИК 101014580, със седалище и адрес на управление гр. 

Гоце Делчев, ул. Панаирски ливади, представлявано от Илия Атанасов Петков – 

Изпълнителен директор;  

17. Народно читалище „Изгрев – 1930“, с. Баничан, с БУЛСТАТ 000014893, със 

седалище и адрес на управление с. Баничан, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевградска, 

регистрирано по ФД № 1639/1997 година по описа на ОС – Благоевград представлявано от 

Румяна Борисова Джибова, съгласно решение на читалищното настоятелство по протокол от 

01.06.2015 г.; 

18. Георги Йорданов Смилев, с ЕГН********, гр. Гоце Делчев, ул. *********** - 

лично; 

19. “Стройметал” ЕООД, ЕИК 101784937, със седалище и адрес на управление гр. 

Гоце Делчев, ул. Паул Ленц № 2, представлявано от Кирил Георгиев Падарски – управител и 

едноличен собственик на капитала;   

20. „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; 

21. Туристическо дружество “Момини двори”, с ЕИК по БУЛСТАТ 101619978, със 

седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. Солун № 26,  регистрирано по ф.д. № 

951/2002 година по описа на ОС – Благоевград, представлявано от Ангел Георгиев Башов -  

Председател на УС;  

22. Народно читалище „Петко Рачев Славейков – 1938“, с. Брезница, с ЕИК по 

БУЛСТАТ 000014911, със седалище и адрес на управление с. Брезница, общ. Гоце Делчев, 

обл. Благоевградска, регистрирано по ф.д. № 1152/1997 г. по описа на ОС – Благоевград, 

представлявано от Нафие Юсеин Косин съгласно решение на  читалищното настоятелство по 

протокол от 01.06.2015г.  

23.  „ПИ БИ ЕС“ ЕООД, ЕИК 101681983 Гр. Гоце Делчев, ул. Полковник Борис 

Дрангов  №34, вх. Г, представлявано от  Иван Борисов Ботушев – управител и едноличен 

собственик на капитала.  

На събранието присъства и г-н Валери Сарандев – представляващ Община Гоце в 

Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев“ и председател на Управителния съвет, 

който не е член на ОС на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група – Гоце 

Делчев“. 



Събранието се откри от Председателя на Управителния съвет на Сдружение с 

нестопанска цел “Местна инициативна група – Гоце Делчев“, който благодари на всички 

присъстващи за отделеното време и съобщи, че събранието се провежда на основание чл. 27, 

ал. 1 от Устава на сдружението, чл. 26 от ЗЮЛНЦ и Решение за свикване на Общо събрание, 

взето на заседание на Управителния съвет от 26.01.2016 г. Спазени са изискванията на чл. 27, 

ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Устава относно реда са свикване на общо 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 по електронна поща на 

членовете на общото събрание, един месец преди насрочения ден за провеждането му; 

- поканата е публикувана в електронното издание на вестник „Хроника“, един месец 

преди насрочения ден за провеждане на общото събрание; 

- на членовете на общото събрание е дадена възможност да представят предложения 

по проекта на документи по предварително обявения дневния ред до 12.00 часа на 

26.02.2016г. 

В рамките на определения срок не са постъпили мнения и предложения по 

материалите, включени в дневния ред на общото събрание.  

От общо 27 редовно покани членове на заседанието присъстват 23 (двадесет и три) 

члена на общото събрание, от тях 1 (един) е представен от упълномощено лице.  

Присъствието на членовете на Сдружението е отразено в Списък на присъстващите 

членове, изготвен на основание чл. 28 от Устава – неразделна част от настоящия протокол.  

При проверка на наличния кворум не постъпиха възражения за начина на свикване на 

общото събрание, начина на уведомяване на членовете за датата и дневния ред. На 

събранието присъстват лично или чрез пълномощник повече от половината от всички 

членове на общото събрание и на основание на чл. 29 от Устава на Сдружението  събранието 

е законно.  

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

Сдружението, след което предложи в изпълнение на чл. 32, ал.1 да бъдат избрани 

председател на събранието, секретар и преброител при гласуването. 

 

Избиране на Председател на събранието: 

 

Постъпи едно предложение, а именно председателстващ на днешното събрание да 

бъде г-жа Тереза Тодорова Вакареева. 

 

Гласува се с: 

 

ЗА  22         ПРОТИВ 0    ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 1 

 

ВЗЕ СЕ: 

 

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ №1 

 

Председател на събранието да бъде Тереза Тодорова Вакареева. 

 

Избиране на Секретар на събранието: 

 

Постъпи предложение за секретар на събранието да бъде избрана Галена Владимирова 

Велева. 

 

Гласува се с: 

ЗА  22           ПРОТИВ 0    ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 1 

 

 



ВЗЕ СЕ: 

 

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ №2: 

 

Секретар на събрание да бъде Галена Владимирова Велева. 

 

 

Избиране на преброител на събранието: 

 

Постъпи предложение Иван Тодоров Геров да бъде преброител на събранието. 

 

Гласува се с: 

 

ЗА  22            ПРОТИВ 0    ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 1 

 

ВЗЕ СЕ: 

 

  

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ №3: 

 

Преброител на събранието да бъде Иван Тодоров Геров. 

 

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

събрание, председателстващата събранието г-жа Вакареева пристъпи към обсъждане и 

приемане на предложения дневен ред, обявен в поканата: 

1. Представяне  на годишен доклад за дейността на СНЦ  „МИГ – Гоце Делчев“ за 

2015 г.    

2. Представяне на отчет за дейността на УС за 2015 г. 

3. Представяне на отчет за дейността на КС за 2015 г. 

4. Представяне и обсъждане на Програма за осъществяване на дейността на СНЦ 

„МИГ - Гоце Делчев” за 2016 г. 

5. Представяне  и обсъждане на проект на бюджет на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев” за 

2016 г. 

6. 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 № 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. 

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

дейността на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев“. 

8. 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.). 



9. 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.). 

10. Други. 

Г-жа Вакареева прикани присъстващите да изразят мнение по съдържанието на 

дневния ред. Не постъпиха предложения или запитвания във връзка с оповестения дневен 

ред и предложението беше подложено на  гласуване. 

Гласува се с: 

 

ЗА  23           ПРОТИВ 0    ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 0 

 

ВЗЕ СЕ: 

 

РЕШЕНИЕ №4: 

  

Общото събрание да протече при следния ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Представяне  на годишен доклад за дейността на СНЦ  „МИГ – Гоце Делчев“ за 2015 г.    

2. Представяне на отчет за дейността на УС за 2015 г. 

3. Представяне на отчет за дейността на КС за 2015 г. 

4. Представяне и обсъждане на Програма за осъществяване на дейността на СНЦ „МИГ - 

Гоце Делчев” за 2016 г. 

5. Представяне  и обсъждане на проект на бюджет на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев”за 2016 г. 

6. 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. 

7. Обсъждане на предложения за промени в Устава и Вътрешния правилник за дейността 

на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев“ . 

8. 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.). 

9. 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.). 

10. Други. 

 

 

 

 

 

 



Председателят на събранието пристъпи към изпълнение на дневния ред: 

 

     По точка 1 от дневния ред: 

 

Председателстващата събранието запозна присъстващите, че съгласно чл.35, т.6 и чл. 55, 

ал.1 от Устава, чл.12 от Вътрешен правилник и чл. 40, ал. 2 от Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел, Управителния съвет изготвя ежегодно доклад за дейността на Сдружение с 

нестопанска цел в обществена полза „Местна инициативна група –  Гоце Делчев“ и даде 

думата на председателя на УС на МИГ – Гоце Делчев – г-н Валери Сарендев за представяне 

на изготвения доклад за дейността на Сдружението за 2015г. 

Г-жа Вакареева прикани присъстващите да изразят мнение по съдържанието на 

представения доклад.  

Тъй като не постъпиха мнения и предложения, г-жа Вакареева предложи общото 

събрание да приеме представения Доклад за дейността на МИГ – Гоце Делчев за 2015 г.  и 

да бъде възложено на Председателя на УС да представи необходимите документи за 

публикуване на доклада пред Централния регистър на юридическите лица с нестопанска 

цел към Министерство на правосъдието. 

Предложението беше подложено на  гласуване. 

Гласува се с: 

 

ЗА  23           ПРОТИВ 0    ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 0 

 

ВЗЕ СЕ: 

 

РЕШЕНИЕ №5: 

 

На основание чл.56 от Устава общото събрание приема Доклад за дейността на  СНЦ 

„Местна инициативна Група – Гоце Делчев“ за 2015 г. 

 

Гласува се с: 

 

ЗА  23           ПРОТИВ 0    ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 0 

 

ВЗЕ СЕ: 

 

РЕШЕНИЕ №6: 

 

На основание чл.55, ал.2  от Устава и чл.46 от ЗЮЛНЦ общото събрание възлага на 

председателя на УС да представи пред Централния регистър на юридическите лица с 

нестопанска цел, изготвения Доклад за дейността на СНЦ „Местна инициативна Група – 

Гоце Делчев“  за 2015 г.   

 

 

По точка 2 от дневния ред: 

 

Председателстващата събранието запозна присъстващите, че Управителния съвет на СНЦ 

„МИГ – Гоце Делчев“  има задължение да изготвя ежегодно отчет за дейността си, който на 

основание чл.26, ал.1, т.13 от Устава се приема от общото събрание и даде думата на 

председателя на УС - г-н Валери Сарандев да представи изготвения отчет за дейността на 

УС. 

 



Г-жа Вакареева прикани присъстващите да изразят мнение по съдържанието на 

представения отчет. Тъй като не постъпиха такива, г-жа Вакареева предложи общото 

събрание да приеме представения Отчет за дейността на УС на МИГ – Гоце Делчев за 

2015г.   

Предложението беше подложено на  гласуване. 

Гласува се с: 

 

ЗА  23           ПРОТИВ 0    ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 0 

 

ВЗЕ СЕ: 

 

РЕШЕНИЕ №7: 

 

На основание чл.26, ал.1, т.13 от Устава общото събрание приема Отчет за дейността на 

Управителния съвет на  СНЦ „Местна инициативна Група – Гоце Делчев“ за 2015 г. 

 

 

По точка 3 от дневния ред: 

 

Председателстващата събранието запозна присъстващите, че на основание чл.40 от 

Устава на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев“, Контролния съвет на сдружението отчита за 

резултатите от своята дейност пред общото събрание. На основание чл.26, ал.1, т.13 от 

Устава общото събрание приема отчета на КС. Думата бе дадена на г-н Илия Петков – 

Председател на КС, за представяне на отчет за дейността на съвета. 

Г-жа Вакареева прикани присъстващите да изразят мнение по съдържанието на 

представения отчет и тъй такива не постъпиха се премина към приемане на представения 

Отчет за дейността на КС на МИГ – Гоце Делчев за 2015г.   

Предложението беше подложено на  гласуване. 

Гласува се с: 

 

ЗА  23           ПРОТИВ 0    ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 0 

 

ВЗЕ СЕ: 

 

РЕШЕНИЕ №8: 

 

На основание чл.26, ал.1, т.13 от Устава общото събрание приема Отчет за дейността на 

Контролния съвет на  СНЦ „Местна инициативна Група – Гоце Делчев“ за 2015 г. 

 

 

По точка 4 от дневния ред: 

 

Председателстващата събранието запозна присъстващите, че на основание чл. 6 ал. 7 

от Вътрешния правилник ежегодно се приема Програма за осъществяване на дейността на 

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

вниманието на присъстващите изготвената и приета на заседание на УС от 26.01.2016 г. 

Програма за 2016 г. 

 

Г-жа Вакареева прикани присъстващите да изразят мнение и предложения по 

представената Програма за осъществяване на дейността на Сдружение с нестопанска цел 

„Местна инициативна група – Гоце Делчев“ за 2016 г. Тъй като не постъпиха г-жа 



Вакареева предложи общото събрание да приеме представената Програма за дейността 

МИГ – Гоце Делчев за 2016 г.   

Предложението беше подложено на  гласуване. 

Гласува се с: 

 

ЗА  23           ПРОТИВ 0    ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 0 

 

ВЗЕ СЕ: 

 

РЕШЕНИЕ №9: 

 

На основание чл. 6 ал. 7 от Вътрешния правилник общото събрание приема Програма за 

осъществяване на дейността на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – 

Гоце Делчев“ за 2016 г. 

 

По точка 5 от дневния ред: 

 

Председателстващата събранието запозна присъстващите, че на основание чл. 26 ал. 1, 

т.11 от Устава ежегодно се приема бюджет на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев” и представи 

проект на бюджета за 2016 г. 

 

Присъстващите бяха покани да изразят мнения и предложения по представения бюджет 

за 2016 г. Тъй като не постъпиха мнения и предложения, г-жа Вакареева предложи общото 

събрание да приеме представения бюджет на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев” за 2016 г. 

Предложението беше подложено на  гласуване. 

Гласува се с: 

 

ЗА  23           ПРОТИВ 0    ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 0 

 

ВЗЕ СЕ: 

 

РЕШЕНИЕ №10: 

 

 

На основание чл.26 , ал. 1 от Устава общото събрание приема бюджет на Сдружение с 

нестопанска цел „Местна инициативна група – Гоце Делчев“ за 2016 г. 

 

По точка 6 от дневния ред: 

 

Председателстващата на събранието запозна присъстващите с необходимостта 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 внесените искания до Общинските съвети на общините 

Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово за осигуряване на безлихвени кредити за финансиране 

изпълнението на проектните дейности. И трите общински съвета одобриха отпускането на 

кредити а оборотни средства, както следва: 

1.  Общински съвет - Гоце Делчев  - 26 571,21 лв. или 55,57 % от общата стойност на 

проекта; 

2. Общински съвет -  Гърмен - 12 895,91 лв.  или 26,97 % от общата стойност на проекта;  

3. Общински съвет – Хаджидимово - 8 348,63 лв. или 17,46 %* от общата стойност на 

проекта. 



Подготвените споразумения за предоставяне на временен безлихвен заем за осигуряване 

на оборотни финансови средства за реализация на проекта между трите общини и СНЦ 

„МИГ – Гоце Делчев“, са одобрени от общинските съвети на трите общини и подписани от 

кметовете на общините. Проекта на споразуменията беше представен като част от 

материалите по дневния ред на всички членове на общото събрание на МИГ. 

Г-жа Вакареева представи и информация за напредъка на проектните дейности по 

мярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитите“ от Програмата за развитите  на селските райони 2014 -2020 г. 

Присъстващите бяха приканени да подкрепят сключването на 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 проектните дейности и изпълнение на бюджета на СНЦ 

„МИГ – Гоце Делчев“. 

Предложението беше подложено на  гласуване. 

Гласува се с: 

 

ЗА  23           ПРОТИВ 0    ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 0 

 

ВЗЕ СЕ: 

 

РЕШЕНИЕ №11: 

 

 

На основание чл.26, ал. 1, т. 11, във връзка с приетия бюджет на  Сдружение с 

нестопанска цел „Местна инициативна група – Гоце Делчев“, общото събрание подкрепя 

сключването на Споразумения за предоставяне на временен безлихвен заем за осигуряване 

на оборотни финансови средства между МИГ – Гоце Делчев и Общините Гоце Делчев, 

Гърмен и Хаджидимово за реализация на проектните дейности по мярка 19.1. „Помощ за 

подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитите“ от 

Програмата за развитите  на селските райони 2014 -2020 г., с размер на предоставените 

кредитни средства, както следва: 

 

1. Община Гоце Делчев  - 26 571,21 лв.; 

2. Община Гърмен - - 12 895,91 лв.; 

3. Община Хаджидимово - 8 348,63 лв. 

 

По точка 7 от дневния ред: 

Председателстващата на събранието представи на присъстващите предложените от УС на 

Сдружението промени в Устава и Вътрешния правилник за дейността, като направи 

разяснения, че краткия срок за изпълнение  на дейностите по проект по подмярка 19.1. 

„Помощ за подготвителни дейности“, финансиран с договор за безвъзмездна финансова 

помощ №РД-50-194/07.12.2015г. и решенията, които следва да се вземат по време на 

изпълнението на проекта, налагат ускоряване на процеса на вземане на решения. За целта УС 

на МИГ – Гоце Делчев предложи на общото събрание да бъдат приети 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 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. )” 

Председателстващата събранието предложи да се премине към гласуване, като припомни, 

че на основание на чл. 31, ал. 2 от Устава за приемане на промени и допълнения в Устава на 

Сдружението е необходимо решение на общото събрание, което да бъде взето с 

квалифицирано мнозинство от всички членове. Всеки от членовете на ОС разполагаше с 



предложените промени в Устава на сдружението, към материалите по дневния ред. Не 

постъпиха предложения по проекта на промени в двата документа. Председателстващата 

предложи всички изменения и допълнения да бъдат гласувани „анблок”. Не постъпиха 

възражения срещу предложението и се пристъпи към гласуване. 

Гласува се с: 

 

ЗА  23         ПРОТИВ 0    ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 0 

 

ВЗЕ СЕ: 

 

РЕШЕНИЕ №12: 

  

Приемат се промени в Устава и Вътрешния правилник на СНЦ „Местна инициативна 

група – Гоце Делчев“, както следва: 

 

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

2. Член 27, т. 3 се изменя, както следва: 
 „(3) (Изм. - 29.02.2016 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  - 29.02.2016 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  - 29.02.2016 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  - 29.02.2016 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.  – 29.02.2016 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 29.02.2016 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: 

3. Член 6, ал. 4 се изменя така: 
„(4) (Изм. - 29.02.2016 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. 10, ал. 2 се изменят, както следва: 
„(2) (Изм.  - 29.02.2016 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.” 

4. В § 4. от т.VІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ, се изменя така: 
„§ 4. (Изм.  – 29.02.2016 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 29.02.2016 г. )” 
 

Актуалният Устав и Вътрешният правилник на СНЦ „Местна инициативна група – 

Гоце Делчев“ стават приложение към настоящия протокол. 

 

 По точка 8 от дневния ред  

Председателстващата събранието представи на присъстващите публикуваната Покана 

на Министерството на земеделието и храните за обявяване на 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.). 

По точката не се взема Решение. 

  

По точка 9 от дневния ред   
 

Председателстващата събранието представи на присъстващите презентация за 

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.) и представи промените които предстоят в 

организационното развитие на МИГ – Гоце Делчев.  
 

По точката не се взема Решение. 

 

По точка 10 от дневен ред: Други 

 

Председателстващата на събранието предложи да бъдат делегирани права на 

Председателя на УС на СНЦ „МИГ – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ относно вписване на всички приети на 

заседание на общото събрание от 29.02.2016 г. документи и решения в Благоевградски 

окръжен съд и Централния регистър на юридически лица с нестопанска цел. 

Предложението се подложи на гласуване. 

 

 

 

 



 

 

 

Гласува се с: 

ЗА  23           ПРОТИВ 0    ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 0 

 

 

ВЗЕ СЕ: 

  

РЕШЕНИЕ №13: 

 

Общото събрание на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев“ възлага на председателя на УС на 

СНЦ „МИГ – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - Валери Александров Сарандев: 

1. Да представи необходимите документи за вписване на приетите на общото 

събрание от 29.02.2016 г. промени в Устава за СНЦ „МИГ – Гоце Делчев“  в Благоевградски 

окръжен съд и Централния регистър на юридически лица. 

 

На всички членове на общото събрание беше представена покана с информация за 

откритата банкова сметка на СНЦ “МИГ – Гоце Делчев”, по която членовете на общото 

събрание могат да внесат дължимия от тях членски внос за 2015 г.  и 2016 г. и срока, в които 

това следва да бъде направено, съгласно Устава на сдружението.  

 Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на СНЦ “МИГ – Гоце Делчев”  бе 

закрито. 

Неразделна част от настоящия протокол е Списък на присъствалите членове на 

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

събрание 29.02.2016 г. 

 

 

 

Председател на общото събрание: Тереза Вакареева ________П_______ /подпис/ 

 

 

Секретар на общото събрание: Галена Велева __________П____________ /подпис/ 

 

 

Преброител на общото събрание: Иван Тодоров Геров ________П__________ /подпис/ 

 

 

*ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО СИЛАТА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА 

ЛИЧНИТЕ ДАННИ  


