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П Р О Т О К О Л 
 

ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ 

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ГЪРМЕН - 

ХАДЖИДИМОВО“ 

 

Днес, 24.06.2022 г., 11:30 часа в гр. Гоце Делчев, ул. „Александър Стамболийски“ 

№13, в зала в сградата на Ловно - рибарско сдружение „Сокол“, се проведе Общо 

събрание на членовете на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група - 

Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово”. 

Заседанието е свикано по реда на чл. 28 от Устава на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев - 

Гърмен - Хаджидимово“, по инициатива на Управителния съвет. 

Констатира се, че всички членове на Сдружението са редовно поканени за 

настоящото общо събрание, съгласно устава и закона.  

  

При проверката на кворума, към 11:30 ч. в залата от общо 49, по последен 

актуален списък, присъстват 28 от членовете на Сдружението, като двама от тях се 

представляват от пълномощници. На основание на чл. 30 от Устава е налице необходимия 

кворум за провеждане на събранието (кворум за провеждане на събранието - 50%+1 от 

членовете или минимум 26 от членовете на Сдружението).  

 

Събранието се откри от г-жа Марина Герова - Председател на Управителния съвет 

на МИГ, която информира присъстващите, че същото е свикано по инициатива на 

Управителния съвет, с решение от 03.06.2022 г., на основание чл. 28, ал. 1 от Устава на 

Сдружението, чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Спазени са 

изискванията на чл. 28 от Устава относно реда за свикване на общото събрание: 

- изготвена е покана за провеждане на събранието, която съдържа дневен ред, 

датата, часа и мястото за провеждането му; 

- поканата е изпратена на членовете на Сдружението при спазване на срока, 

определен в Устава; 

- поканата е публикувана и на интернет страницата на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев - 

Гърмен - Хаджидимово“ - http://mig-gotsedelchev.com; 

- материалите по дневния ред са били на разположение в офиса на МИГ. Същите 

са изпратени, като приложения към поканата са свикване на общото събрание на 

електронните адреси на всички членове на Сдружението. 

Присъстващите членовете на Сдружението са отразени (срещу подпис) в Списък 

на присъстващите членове на Сдружението - физически лица, респ. представляващи 

членовете - юридически лица, или техните пълномощници, изготвен на основание чл.29 от 

Устава - неразделна част от настоящия протокол. В залата присъстват и персонала на 

МИГ, нает за изпълнение на СВОМР - г-жа Тереза Вакареева - изпълнителен директор, г-н 

Ибраим Пачеджиев и г-н Крум Стамболиев - експерти по прилагане на Стратегията за 

Водено от общностите местно развитие, и г-жа Илиана Чолакова - счетоводител. 
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Г-жа Герова информира, че към настоящият момент членовете на Сдружението са 

49, разпределени по сектори, както следва: 

- представители на публичния сектор -  3-ма (6,12 %); 

- представители на стопански сектор  - 23 (46.94 %); 

- представители на нестопански сектор  - 23 (46.94 %). 

Спазено е изискването делът на всеки един от представителите на публичния, 

стопанския и нестопанския сектор да не превишава 49%. 

 

Г-жа Герова разясни процедурата за провеждане и гласуване, съгласно Устава на 

СНЦ „МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“ и предложи в изпълнение на чл. 33, 

ал. 1 от Устава да бъдат избрани председател и секретар който да води протокола от 

събранието.  

 

Пристъпи се към избор на председател и секретар на събранието: 

Постъпиха предложения за председател и секретар на събранието да бъдат 

избрани съответно г-жа Анна Михова Донкова и г-н Атанас Стоянов Каракиев. Други 

предложения не постъпиха. Пристъпи се към гласуване. 

След проведеното гласуване, с: 26 гласа „ЗА“, 0 - „ПРОТИВ“ и 2 - 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ (предложените за председател и секретар на събранието) 

 

Се ВЗЕ следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 1 

 

1. За председател на събранието се избира  г-жа Анна Михова Донкова. 

2. За секретар на събранието се избира г-н Атанас Стоянов Каракиев. 

 

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

събрание, председателят на събранието пристъпи към обсъждане и приемане на 

предложения дневен ред, обявен в поканата. Предложения относно неговата промяна не 

постъпиха. Пристъпи се към приемане на дневния ред за провеждане на общото събрание, 

в съответствие с предварително обявения такъв. 

 

След проведеното гласуване, с: 28 гласа „ЗА“, 0 - „ПРОТИВ“ и 0 - 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“  

 

Се ВЗЕ следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 2 

 

Събранието ще протече по обявения в Поканата дневен ред: 

1. Приемане на Отчет за дейността на Управителния съвет за 2021 г. 

2. Приемане на Доклад за дейността и Годишен финансов отчет за 2021 г. 

3. Определяне на размера на дължимия членски внос за 2022 г. 

4. Приемане на Програма за осъществяване на дейността и бюджет на СНЦ „МИГ - 

Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово” за 2022 г. 

5. Вземане на решение за кандидатстване за подготвителни дейности по процедура 

№ BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 

19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 

2014 – 2020 и даване на съгласие за реализиране на проекта. 

6. Други. 

 



По точка 1 от дневния ред:   

Председателстващата събранието запозна присъстващите, че на основание чл. 27, 

ал. 1, т. 10 от Устава, Управителният съвет на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - 

Хаджидимово“ има задължение да изготви ежегодно отчет за дейността си и да го внесе за 

одобрение от общото събрание. Думата беше дадена на г-жа Марина Герова, която в 

качеството си на Председател на Управителния съвет представи отчет за дейността му за 

2021 г. 

Присъстващите бяха приканени да изразят мнения по представения отчет. Тъй 

като такива не постъпиха се пристъпи към приемането му.  

 

След проведеното гласуване, с: 28 гласа „ЗА“, „ПРОТИВ“ - 0 и 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 0  

 

Се ВЗЕ следното РЕШЕНИЕ № 1 

 

На основание чл. 27, ал. 1, т. 10 от Устава, общото събрание приема Отчет за 

дейността на Управителния съвет на СНЦ „Местна инициативна група - Гоце Делчев - 

Гърмен - Хаджидимово“ за 2021 г. 

 

По точка 2 от дневния ред:   
 

Председателстващата събранието запозна присъстващите, че съгласно чл. 35, ал. 

1, т. 7, чл. 56, ал. 1 от Устава, чл. 12 от Вътрешният правилник и чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ, 

Управителния съвет изготвя ежегодно доклад за дейността на Сдружението. 

Думата беше дадена на г-жа Марина Герова – Председател на Управителния 

съвет, която представи Доклад за дейността на Сдружението  за 2021 г., отчет на бюджета 

за 2021 г., годишен финансов отчет и финансовия резултат на Сдружението за 2021 г. 

От страна на присъстващите не постъпиха мнения и възражения по съдържанието 

на представените доклад и  годишни финансови отчети и се премина към приемането им.  

След проведеното гласуване, с: 28 гласа „ЗА“, „ПРОТИВ“ - 0 и 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 0  

 

Се ВЗЕ следното РЕШЕНИЕ № 2 

 

На основание чл. 27, ал. 1, т. 9 от Устава, Общото събрание приема Доклад за 

дейността и финансов отчет на СНЦ „Местна инициативна група - Гоце Делчев - Гоце 

Делчев - Гърмен - Хаджидимово“ за 2021 г. и възлага на Изпълнителния директор на МИГ 

да предприеме действия за публикуването им в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ 

към Агенция по вписванията. 

 

По точка 3 от дневния ред:   
 

Председателстващата събранието запозна присъстващите, че съгласно актуалния 

устав на Сдружението,  размерът на членския внос за всяка календарна година се определя 

с решение на общото събрание. Думата беше дадена на г-жа Марина Герова, която 

представи предложението на Управителния съвет за размер на членския внос за 2022 г.: 
50,00 лева - за членове - физически лица, юридически лица с нестопанска цел, 

регистрирани по ЗЮЛНЦ и читалища, регистрирани по Закона за читалищата; 

100,00 лева - за членове юридически лица и еднолични търговци, регистрирани 

по Търговския закон; 



2 500,00 лева - за членове - общини от територията на МИГ (Община Гоце 

Делчев, Община Гърмен и Община Хаджидимово).  

 

Други предложения не постъпиха. Премина се към гласуване. 

 

След проведеното гласуване, с: 28 гласа „ЗА“, „ПРОТИВ“ - 0 и 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ -  0 

 

Се ВЗЕ следното РЕШЕНИЕ № 3 

 

На основание чл. 17, т. 4 и чл. 27, ал. 1, т. 13 от Устава на СНЦ „Местна 

инициативна група - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“ общото събрание приема за 

дължим размер на годишния членски внос от членовете на Сдружението за 2022 г.: 
50,00 лева - за членове - физически лица, юридически лица с нестопанска цел, 

регистрирани по ЗЮЛНЦ и читалища, регистрирани по Закона за читалищата; 

100,00 лева - за членове юридически лица и еднолични търговци, регистрирани 

по Търговския закон; 

2 500,00 лева - за членове - общини от територията на МИГ (Община Гоце 

Делчев, Община Гърмен и Община Хаджидимово).  

 

По точка 4 от дневния ред:   
 

Г-жа Донкова запозна присъстващите, че общото събрание ежегодно приема: 

- Програма за осъществяване на дейността на Сдружението (на основание чл. 27, 

ал. 1, т. 11 от Устава и чл.  6, ал. 12 от Вътрешния правилник); 

- Бюджет на Сдружението за календарната година (на основание чл. 27, ал. 1, т. 

12 от Устава и чл. 6, ал. 12 от Вътрешния правилник). 

 

Думата беше дадена на г-жа Тереза Вакареева - изпълнителен директор на МИГ, 

която представи Програма за осъществяване на дейността и проект на Бюджет на 

Сдружението за 2022 г.  

Г-жа Донкова покани присъстващите да представят своите мнения и предложения 

по представените документи. Такива не постъпиха.    

Пристъпи се към приемане на представените Програма и Бюджет на СНЦ „МИГ – 

Гоце Делчев - Гърмен – Хаджидимово“ за 2022 г.   

След проведеното гласуване, с 28 гласа „ЗА“, „ПРОТИВ“ - 0 и  

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 0  

 

Се ВЗЕ РЕШЕНИЕ № 4 

 

На основание чл. 27, ал. 1, т. 11 от Устава и чл. 6 ал. 12 от Вътрешния правилник, 

общото събрание приема Програма за осъществяване на дейността на Сдружение с 

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

2022 г. 

 

След проведеното гласуване, с: 28 гласа „ЗА“, „ПРОТИВ“ - 0 и 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 0  

 

 

 

 



 

Се ВЗЕ РЕШЕНИЕ № 5 

 

На основание чл. 27, ал. 1, т. 12 от Устава и чл. 6 ал. 12 от Вътрешния правилник, 

общото събрание приема Бюджет на СНЦ „Местна инициативна група - Гоце Делчев - 

Гърмен - Хаджидимово“ за 2022 г.  

 

По точка 5 от дневния ред:   
 

Г-жа Донкова даде думата на г-жа Тереза Вакареева, която представи информация 

относно публикуваните Насоки за кандидатстване за подготвителни дейности по 

процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни 

дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие 

на селските райони 2014 – 2020, с краен срок за подаване на проектни предложения  до 

31.07.2022 г. Г-жа Вакареева информира присъстващите, че за целите на кандидатстване 

по процедурата е  необходимо общото събрание да вземе решение за  кандидатстване с 

проект и даване на съгласие за реализиране на проекта. 

Г-жа Герова покани присъстващите да представят своите мнения и предложения. 

Такива не постъпиха. Пристъпи се към вземане на решение за кандидатстване с проект за 

подготвителни дейности по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 

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

развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 и даване на съгласие за 

реализиране на проекта. 

След проведеното гласуване, с 28 гласа „ЗА“, „ПРОТИВ“ - 0 и 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 0 

 

Се ВЗЕ РЕШЕНИЕ № 6 

 

На основание чл. 27, ал. 1, т. 17 от Устава, общото събрание взема решение СНЦ 

„Местна инициативна група - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“  да кандидатства с 

проект за подготвителни дейности по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 

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

развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 и дава съгласие за 

реализиране на проекта. 

 

Поради изчерпване на дневния ред общото събрание на СНЦ “МИГ - Гоце Делчев 

- Гърмен - Хаджидимово” бе закрито. 

 

 

Неразделна част от настоящия протокол са: 

1. Списък на присъствалите членове на Сдружение с нестопанска цел “Местна 

инициативна група - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово” на общото събрание от 

24.06.2022 г.; 

 2. Материали по дневния ред на общото събрание. 

 

 

 

Председател на общото събрание  - Анна Донкова ______П______ /подпис/ 

 

 

Секретар на общото събрание – Атанас Каракиев  ______П_____ /подпис/ 


