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Проект  по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие", финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

 

                              

 
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ   

“МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА –   ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ  –  ГЪРМЕН - 
ХАДЖИДИМОВО” 

 
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 – Гърмен - Хаджидимово” 

 
 Днес, 20.05.2016 г. от 14,30 часа, в офиса на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен - 
Хаджидимово” на адрес гр. Гоце Делчев, ул. Пейо Яворов“ №1, сграда на Младежки дом  
се проведе заседание на Управителния съвет (УС) на Сдружението. 

Заседанието е проведено съгласно решение на УС, взето на заседание от 
16.06.2016 г.  

Председател на заседанието е г-н Валери Сарандев. 
 
На заседанието присъстват следните членове на УС на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев –

Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“: 
I. За Публичен сектор: 
1. За Община Гоце Делчев, с ЕИК по БУЛСТАТ 000024745, с адрес гр. Гоце Делчев, 

ул. „Царица Йоанна” №2, Валери Александров Сарандев, съгласно Решение № 93 от 
31.03.2016 г. на Общински съвет – гр. Гоце Делчев; 

2. За Община Гърмен, ЕИК по БУЛСТАТ 000024752, с. Гърмен, ул. „Първа“ №35, 
община Гърмен, област Благоевград, Минка Сабриева Капитанова, определена с 
решение №91/2016 г. на Общински съвет - Гърмен;  

3. За Община Хаджидимово, ЕИК по БУЛСТАТ 000025014, с адрес с адрес гр. 
Хаджидимово, ул. «Димо Хаджидимов» №46, община Хаджидимово, Рамиз Рамизов 
Метушев, съгласно Решение №92 от 25.03.2016 г. на Общински съвет – гр. Хаджидимово; 

II. За стопанския сектор: 
4. За СНЦ „Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев“, с ЕИК по 

БУЛСТАТ 101723507, със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. „Илия 
Праматарски“ №8, община Гоце Делчев, област Благоевград, Димитър Стойнов 
Христов] 

5.  За „Копривлен - Мрамор” ЕООД, с ЕИК 811141501, със седалище и адрес на 
управление с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград, Иван Сотиров 
Кацилов; 
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6. За ЕТ „Сузана Сариева“, ЕИК 200643070, със седалище и адрес на управление с. 
Дебрен,  ул. „Първа“ №7, община Гърмен, област Благоевград -  Сузана Мирославова 
Сариева; 

III. За нестопански сектор: 
7. За СНЦ „Сдружение с нестопанска цел „Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, 

център за подпомагане на предприемачеството”, с ЕИК по БУЛСТАТ 101159444, със 
седалище и адрес на управление: адрес гр. Гоце Делчев, ул. Скопие № 4, община Гоце 
Делчев, Росица Кирилова Джамбазова - председател на УС; 

8. За Народно читалище “Възраждане - 1927“, с ЕИК по БУЛСТАТ 000015380, 
със седалище с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград, Мария Ангелова 
Чорлева; 

9. За СНЦ "НЕВРОКОП", с ЕИК по БУЛСТАТ 101153637, със седалище и адрес на 
управление с. Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, Рахим Хасанов 
Арнаудов; 

Съгласно взето решение на УС от 16.05.2016 г., предварително обявения дневен 
ред на заседанието е  както следва: 

1. Провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедурата за подбор 
на персонал. 

2. Определяне на лицата, с които да бъде сключено двустранно писмено 
споразумение за последващо наемане на трудов договор, в случай на одобрение на 
заявлението и подписване на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ между Министерство на земеделието и храните и СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – 
Гърмен-  Хаджидимово” по 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.  

На заседанието присъстват всички членове на УС, има необходимия кворум, 
заседанието може да се проведе и да взема решения.  

За протоколчик бе избрана г-жа Росица Джамбазова. 

По т.1 от дневния ред докладва г-н Валери Сарандев – председател на УС на 
Сдружението. 

Г-н Сарандев отново представи информация относно провежданата процедура за 
подбор на персонал. Съгласно решение на УС на МИГ, взето на 03.05.2016 г. на 
електронната страница на МИГ е обявена процедура за подбор на персонал във връзка с 
предстоящото кандидатстване  по процедура за подбор на подбор на МИГ и стратегии за 
ВОМР при условията и реда на Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. 

До определената дата и час за приемане на документи – 13.05.2016 г. - 17,00 часа  
са получени документи от седем лица: 

1. За позиция „Изпълнителен директор“  -  документи са представили Симана 
Здравкова Марковска и Тереза Тодорова Вакареева; 

2. За позиции „Експерт по прилагане на СВОМР“ – документи са представили 
Ибраим Джевдетов Пачеджиев, Атанас Стоянов Каракиев и Крум Костадинов 
Стамболиев; 
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3. За позиция „Счетоводител“  - Илиана Георгиева Чолакова и Георги Димитров 
Шарков; 

На заседание от 16.05.2016 г., УС разгледа представените документи от 
участниците, както извърши проверка за съответствие с поставените минимални 
изисквания за заемане на длъжностите и оценка на притежавания професионален опит, 
доказан от кандидатите. С решение на УС от 16.05.2016 г. до събеседване бяха допуснати 
всички кандидати, участващи в процедурата. Същите са информирани за предстоящото 
на това заседание събеседване. 

Пристъпи се към провеждане на събеседване за обявените позиции в следния 
ред: изпълнителен директор, експерт по прилагане на стратегията, счетоводител. 

След провеждане на събеседване с кандидатите в процедурата за подбор на 
персонал на МИГ, Управителният съвет взе следните решения: 

Гласували както следва:   8 - „ЗА“, 0  - „ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ /в 
гласуване не участва Валери Сарандев/. 

РЕШЕНИЕ №1: 
Класира участниците за  позиция „Изпълнителен директор“ , както следва: 
1. Симана Здравкова Марковска; 
2. Тереза Тодорова Вакареева; 

 
Гласували както следва:   8 - „ЗА“, 0  - „ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ “ /в 

гласуване не участва Валери Сарандев/. 
РЕШЕНИЕ №2: 

Класира участниците за  позиции „Експерт по прилагане на СВОМР“ , както 
следва: 

1. Ибраим Джевдетов Пачеджиев; 
2. Атанас Стоянов Каракиев; 
3. Крум Костадинов Стамболиев; 

 
Гласували както следва:   8 - „ЗА“, 0  - „ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ “ /в 

гласуване не участва Валери Сарандев/. 
РЕШЕНИЕ №3: 

Класира участниците за  позиция „Счетоводител“ , както следва: 
1. Илиана Георгиева Чолакова; 
2. Георги Димитров Шарков; 

По точка 2 от дневния ред: Определяне на лицата, с които да бъде сключено 
двустранно писмено споразумение за последващо наемане на трудов договор, в случай 
на одобрение на заявлението и подписване на Договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ между Министерство на земеделието и храните и СНЦ 
„МИГ – Гоце Делчев – Гърмен-  Хаджидимово” по 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. , 
членовете на УС взеха следните решения: 

Гласували както следва:   8 - „ЗА“, 0  - „ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ “ /в 
гласуване не участва Валери Сарандев/. 
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РЕШЕНИЕ №4 : 

Да бъде сключено споразумение за последващо наемане на работа за позиция 
„Изпълнителен директор“  със Симана Здравкова Марковска. 

РЕШЕНИЕ №5 : 

В случай, че Симана Здравкова Марковска откаже да сключи предварително 
споразумение и в последствие трудов договор за наемане на работа, при одобрение на 
СВОМР на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, да бъде предложено на Тереза 
Тодорова Вакареева заемане на позиция „Изпълнителен директор“. 

Гласували както следва:   8 - „ЗА“, 0  - „ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ “ /в 
гласуване не участва Валери Сарандев/. 

РЕШЕНИЕ №6 : 

Да бъде сключено споразумение за последващо наемане на работа за позиции 
„Експерт по прилагане на стратегията“ с Ибраим Джевдетов Пачеджиев и Атанас 
Стоянов Каракиев. 

РЕШЕНИЕ №7: 

В случай на отказ от страна на Ибраим Джевдетов Пачеджиев или от Атанас 
Стоянов Каракиев да сключат предварително споразумение и впоследствие трудов 
договор за наемане на работа, при одобрение на СВОМР на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен 
– Хаджидимово, да бъде предложено на Крум Костадинов Стамболиев за заеме позиция 
„Експерт по прилагане на СВОМР“. 

Гласували както следва:   8 - „ЗА“, 0  - „ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ /в 
гласуване не участва Валери Сарандев/. 

РЕШЕНИЕ №8 : 

Да бъде сключено споразумение за последващо наемане на работа за позиция 
„Счетоводител“  с Илиана Георгиева Чолакова. 

РЕШЕНИЕ №: 

В случай, че Илиана Чолакова откаже да сключи предварително споразумение 
или в последствие трудов договор за наемане на работа, при одобрение на СВОМР на 
МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, да бъде предложено на Георги Димитров 
Шарков заемане на позиция „Счетоводител“.  

По точка 3: Други  

Бяха обсъдени въпроси във връзка с предстоящото провеждане на общо 

събрание на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“  за окончателно 

приемане на СВОМР и внасянето на Заявление за одобрение 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.  

 

Изготвил протокола : ………………П……………………. – Росица Джамбазова 
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Присъствали заседанието на 20.05.2016 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  

Представител на 
юридическо лице - 

член на 
Управителния съвет 

на МИГ 

Позиция в  УС 
на МИГ 

Подпис 

1 Община Гоце Делчев, с 
ЕИК по БУЛСТАТ 
000024745 

Валери Александров 

Сарандев 

Председател на  
УС 

 
П 

2 Община Гърмен, ЕИК по 
БУЛСТАТ 000024752 

Минка Сабриева 

Капитанова 

Член на УС П 

3 Община Хаджидимово, 
ЕИК по БУЛСТАТ 
000025014 

Рамиз Рамизов Метушев Член на УС  
П 

 

4 СНЦ „Сдружение на 
предприемачите 
регион Гоце Делчев“, с 
ЕИК по БУЛСТАТ 
101723507 

Димитър Стойнов 

Христов 

Член на УС  
 

П 

5  „Копривлен - Мрамор” 
ЕООД, с ЕИК 811141501  

Иван Сотиров Кацилов  Член на УС  
П 

 
6 ЕТ „Сузана Сариева“, 

ЕИК 200643070  
Сузана Мирославова 

Сариева 

Член на УС  
П 

7 СНЦ „Сдружение с 
нестопанска цел 
„Бизнес инкубатор – 
Гоце Делчев, център за 
подпомагане на 
предприемачеството”, с 
ЕИК по БУЛСТАТ 
101159444 

Росица Кирилова 

Джамбазова  

Член на УС  
 
 

П 

8 Народно читалище 
“Възраждане - 1927“, с 
ЕИК по БУЛСТАТ 
000015380 

Мария Ангелова Чорлева Член на УС  
 

П 

9 СНЦ "НЕВРОКОП", с ЕИК 
по БУЛСТАТ 101153637 

Рахим Хасанов Арнаудов Член на УС  
П 

 

 

* ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО СИЛАТА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 
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