
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – 

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО” 
гр. Гоце Делчев,   тел: +359 893 661 767, е-поща: mig_gotsedelchev@abv.bg;  

ел. страница: http://mig-gotsedelchev.com, БУЛСТАТ 175886629 

 

П Р О Т О К ОЛ  
 

ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА 

ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО“ 

 

Днес, 29.08.2017 г., от 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 общо 

събрание 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“ и по инициатива на Управителния съвет. 

При проверката на кворума, се оказа че към 10.00 ч. в залата присъстват следните 

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

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

Гоце Делчев, ул. “Христо Силянов” № 3, Иван Тодоров Геров (управител на дружеството) – 

съгласно протокол от 05.04.2016 г. - като представител на стопански сектор; 

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

Делчев, ул. Царица Йоанна № 12, Иван Георгиев Биларев -  съгласно от протокол от 01.04.2016 

г. - като представител на стопански сектор; 

3. За Народно читалище „Просвета – 1865“, с БУЛСТАТ 000014459, с адрес гр. 

Гоце Делчев, площад Гоце Делчев № 1, регистрирано по ФД № 466/1997 г. по описа на ОС – 

Благоевград, Костадин Иванов Кобаков – Председател на Читалищното настоятелство, 

съгласно протокол от 01.04.2016 г. - като представител на нестопански сектор; 

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

Гоце Делчев, ул. Панаирски ливади, Илия Атанасов Петков – Изпълнителен директор, 

съгласно протокол №2/2016 г. -  като представител на стопански сектор; 

5. За „ВИВА 2008” ЕООД, с ЕИК 101798146, със седалище и адрес на управление с. 

Делчево, Шапкова къща № 1, община Гоце Делчев, област Благоевград, Тодор Николов 

Тодориев, съгласно протокол от 05.04.2016 г. и нотариално заверено пълномощно рег. № 

1558/2016 г., заверено от нотариус Алина Хаджиева, с рег. № 569 по регистъра на НК на РБ – 

като представител стопански сектор; 

6. За Сдружение с нестопанска цел „Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, център за 

подпомагане на предприемачеството”, с БУЛСТАТ 101159444, със седалище и адрес на 

управление гр. Гоце Делчев, ул. Скопие № 4, регистрирано по ФД  №  1174/1999 г. по описа на 

ОС – Благоевград, Росица Кирилова Джамбазова, съгласно протокол от 01.04.2016 г. – като 

представител на нестопански сектор; 

7. За Община Гоце Делчев, с БУЛСТАТ 000024745, с адрес гр. Гоце Делчев, ул. 

„Царица Йоанна” №2, Марина Дилиянова Герова, съгласно Решение № 271 от 23.02.2017 г. на 

Общински съвет – гр. Гоце Делчев – като представител на публичен сектор; 

8. За Ловно – рибарско сдружение „Сокол”, БУЛСТАТ 101149770, със седалище и 

адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. Александър Стамболийски № 13, регистрирано по 

ФД № 1115/1995г. по описа на ОС – Благоевград, Иван Димитров Горанов, съгласно протокол 

от 01.04.2016 г. – като представител на нестопански сектор; 

9. 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, регистрирано по ФД №  412/2006 г. по описа на ОС – Благоевград,  Галена 

Владимирова Велева, съгласно протокол от 05.12.2016 г. - като представител на стопански 

сектор; 
10. За СНЦ „Туристическо дружество – Момини двори“, с ЕИК по БУЛСТАТ 

101619978, със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. „Солун“ № 26, област 

Благоевград, регистрирано по ФД №951/2002 г. по описа на ОС – Благоевград, Ангел Георгиев 

Башов, съгласно протокол от 04.04.2016 г. – като представител на нестопански сектор; 

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

гр. Гоце Делчев, бул. Гоце Делчев № 29, вх. Д, ет. 6, ап. 17, Илия Костадинов Сулев 

(управител и едноличен собственик на капитала) – съгласно протокол от 05.04.2016 г. като 

представител на стопански сектор; 
12. За Народно читалище „Петко Рачев Славейков – 1938“, с БУЛСТАТ 

000014911, със седалище с. Брезница, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград, регистрирано по 

ФД № 1582/1997 г. по описа на ОС – Благоевград, Нафие Юсеин Косин, съгласно протокол от 

31.03.2016 г. -  като представител на нестопански сектор; 

13. За СНЦ „Баскетболен клуб Пирин – Гоце Делчев“, с БУЛСТАТ 101656567, 

със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. Криволак № 3, община Гоце Делчев, 

област Благоевград, регистрирано по ФД № 145/2004 г. по описа на ОС – Благоевград, Илия 

Петров Павлов, председател на УС, съгласно протокол от 01.04.2016 г. – като представител 

на нестопански сектор; 
14. Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров – 1927“, с БУЛСТАТ 

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

Благоевград, регистрирано по ФД № 1794/1997 г. по описа на ОС – Благоевград, Анна Михова 

Донкова – председател на читалищното настоятелство, съгласно протокол от 04.04.2016 г. -  

като представител на нестопански сектор; 
15. За Народно читалище „Изгрев – 1930“, с БУЛСТАТ 000014893, със седалище 

и адрес на управление с. Баничан, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград, регистрирано по ФД  

№  1639/1997 г. по описа на ОС – Благоевград,  Румяна Борисова Джибова, съгласно решение 

от 01.04.2016 г. - като представител на нестопански сектор; 

16. За Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров – 1927“, с БУЛСТАТ 

000014991, със седалище и адрес на управление с. Мусомище, ул. Юрий Гагарин № 1, община 

Гоце Делчев, област Благоевград, регистрирано по ФД № 1794/1997 г. по описа на ОС – 

Благоевград, Анна Михова Донкова, съгласно протокол от 04.04.2016 г. – като представител 

на нестопански сектор; 
17. За Община Хаджидимово, с БУЛСТАТ 000025014, с адрес - гр. Хаджидимово, 

ул. „Димо Хаджидимов“ № 46, община Хаджидимово, област Благоевград, Людмил Аспарухов 

Терзиев, съгласно решение №28.07.2017 г. на Общински съвет - гр. Хаджидимово -  като 

представител на публичен сектор; 

18. За Читалище „Яне Сандански - 1928”, с БУЛСТАТ 000016524, със седалище гр. 

Хаджидимово, ул. „Димо Хаджидимов“ № 44, община Хаджидимово, област Благоевград, 

регистрирано по ФД № 1729/1997 г. по описа на ОС – Благоевград, Кръстю Ангелов 

Воденичаров, съгласно протокол от 19.07.2017 г. – като представител на нестопански 

сектор; 

19. За Народно читалище “Прогрес - 1928“, с БУЛСТАТ 000015415, със седалище  

с. Ново Лески, община Хаджидимово, област Благоевград, регистрирано по ФД  №  1731/1997 

г. по описа на ОС – Благоевград, Величка Василева Топалова, съгласно протокол от 24.03.2016 

г. - като представител на нестопански сектор; 

20. За Народно читалище “Възраждане - 1927“, с БУЛСТАТ 000015380, със 

седалище с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград, регистрирано по ФД  №  

1733/1997 г. по описа на ОС – Благоевград, Мария Ангелова Чорлева, съгласно протокол от 

24.03.2016 г. - като представител на нестопански сектор; 



21. За „Копривлен - Мрамор” ЕООД, с ЕИК 811141501, със седалище и адрес на 

управление с. Копривлен, община Хаджидимово, Област Благоевград, Иван Сотиров Кацилов 

– управител, съгласно протокол от 22.03.2016 г. като представител на стопански сектор; 

22. Мюхтерем Джевджет Имам, с ЕГН **********, като земеделски стопанин, с 

постоянен адрес с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград – лично, като 

представител на стопански сектор; 
23. За „АРНО - АС" ЕООД, ЕИК 200456632, със седалище и адрес на управление  с. 

Теплен, община Хаджидимово, област Благоевград, Албен Северинов Арнаудов – управител и 

едноличен собственик на капитала – съгласно протокол от 22.03.2016 г. като представител 

на стопански сектор; 

24. За Община Гърмен, с ЕИК по БУЛСТАТ 000024752, с адрес с. Гърмен, ул. Първа 

№ 35, община Гърмен, област Благоевград, Минка Сабриева Капитанова, съгласно протокол 

№ 6 от 25.03.2016 г., - като представител на публичния сектор; 

25. За ЕТ „Сузана Сариева“, с ЕИК 200643070, със седалище и адрес на управление 

с. Дебрен, ул. Първа № 7, община Гърмен, област Благоевград, Сузана Мирославова Сариева – 

лично – като представител на стопанския сектор; 

26. За СНЦ "НЕВРОКОП", с ЕИК по БУЛСТАТ 101153637, със седалище и адрес на 

управление с. Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, регистрирано по ФД  №  

756/1999 г. по описа на ОС – Благоевград,  Рахим Хасанов Арнаудов, съгласно протокол от 

02.04.2016 г. -  като представител на нестопански сектор; 

27. За Народно читалище „Асен Златаров – 1924“, с ЕИК по БУЛСТАТ 000015899, 

със седалище и адрес на управление с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград, 

регистрирано по ФД  №  1634/1997 г. по описа на ОС – Благоевград,  Вихра Евтимова Илчева, 

съгласно протокол от 23.03.2016 г. -  като представител на нестопански сектор; 

28. За Анушка Захариева Куйбишева, ЕГН **********, с постоянен адрес с. 

Скребатно, община Гърмен, област Благоевград, земеделски стопанин – лично, като 

представител на стопански сектор; 

29. За „ВАНИТА - 2“ ЕООД, с ЕИК 201804166, със седалище и адрес на управление 

с. Балдево, община Гърмен, област Благоевград, Иван Илиев Ежков – управител и едноличен 

собственик на капитал, съгласно протокол от 18.04.2016 г., като  представител на 

стопански сектор; 

30. За Сдружение с нестопанска цел "Консултантски, образователен и научен 

център по европейски практики, технологии и иновации", с БУЛСТАТ 176432953, със 

седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. „Дунав“ №22, регистрирано по ФД  №  

74/2012 г. по описа на ОС – Благоевград,  Георги Момчилов Темелков – изпълнителен 

директор, съгласно протокол от 20.04.2016 г., като представител на нестопански сектор; 

31. За Сдружение „Спортен клуб по тенис на маса Неврокоп - ТМ“, с БУЛСТАТ 

176254237, със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. Бяло море № 13, ет.1, 

общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград, регистрирано по ФД  №  82/2011 г. по описа на ОС – 

Благоевград, Георги Йорданов Смилев, съгласно решение от 20.04.2016 г. - като представител 

на нестопански сектор; 
32. За Народно читалище „Яне Сандански - 1978“, с БУЛСТАТ 000014982, с адрес 

с. Лъжница, Пощенски код 2971, регистрирано по ФД №1636/1997 г. по описа на ОС – 

Благоевград,  Орхиде Ибрахим Хаджиева, съгласно протокол от 20.04.2016 г. - като 

представител на нестопански сектор; 

              33. Кенан Рамизов Тюмбелекчиев, ЕГН **********, с постоянен адрес гр. Гоце 

Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, лично, като представител на нестопански 

сектор; 
               34. За СНЦ „Обществен съвет по образование в община Гоце Делчев“, с ЕИК по 

БУЛСТАТ 101686126, със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. Христо Ботев 

№ 21 Б, община Гоце Делчев, област Благоевград, регистрирано по ФД № 884/2005 г. по описа 



на ОС – Благоевград, Анета Димитрова Георгиева, съгласно протокол от 15.04.2016 г., като 

представител на нестопански сектор; 
               35. За Ангел Василев Воденичаров, ЕГН **********, с постоянен адрес с. Дъбница, 

община Гърмен, област Благоевград, лично, като представител на стопански сектор, 

земеделски производител; 

               36. За Ибрахим Ибрахимов Кичуков, ЕГН **********, с постоянен адрес с. 

Рибново, община Гърмен, област Благоевград, лично, като представител на стопански 

сектор, земеделски производител; 

               37. Венцислав Маринов Соленков, ЕГН **********, с постоянен адрес с. Осиково, 

община Гърмен, област Благоевград, земеделски стопанин, лично  - като представител на 

стопански сектор; 

               38. Михаил Андреев Михайлов, ЕГН **********, с постоянен адрес с. Огняново, 

община Гърмен, област Благоевград, земеделски стопанин, лично - като представител на 

стопански сектор; 

               39. За „Нетис“ ЕООД, с ЕИК 204083102, със седалище и адрес на управление гр. 

Гоце Делчев, ул. „Стефан Стамболов“ № 4, вх. А, община Гоце Делчев, област Благоевград, 

Бойка Иванова Темелкова,  управител и едноличен собственик на капитал, съгласно протокол 

от 20.12.2016 г., като представител на стопански сектор; 

               40. За Сдружение „Бъдеще за младите“, с БУЛСТАТ 177083127, със седалище и 

адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. „ул. Юрий Гагарин“ № 20, вх. А, община Гоце 

Делчев, област Благоевград, регистрирано по ФД  №  62/2016 г. по описа на ОС – Благоевград,  

Александър Георгиев Милев, съгласно протокол от 04.12.2016 г., като представител на 

нестопански сектор; 

               41. За „Балтаджиев“ ЕООД, с ЕИК 101747223, със седалище и адрес на управление 

гр. Гоце Делчев, ул. „Средна“ №11, община Гоце Делчев, област Благоевград,  Димитър 

Костадинов Балтаджиев - управител и едноличен собственик на капитала, съгласно 

протокол от 29.12.2016 г., като представител на стопански сектор; 

                

 

             Събранието се откри от Председателя на Управителния съвет на Сдружение с 

нестопанска цел “Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“, който 

благодари на всички присъстващи за отделеното време и съобщи, че същото е свикано по 

инициатива на Управителния съвет,  на основание чл. 28, ал. 1 от Устава на сдружението, чл. 

26 от Закона за юридическите лица с нестопанска  цел и Решение на управителния съвет по 

протокол от 21.07.2017 г. 

Спазени са изискванията на чл. 28 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/връчени 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 налични в офиса на Сдружението и са били на 

разположение на членовете на сдружението.  

 

В рамките на определения във вътрешния правилник срок не са постъпили мнения и 

предложения по точките, включени в дневния ред на общото събрание.  

От общо 57 редовно поканени членове на сдружението,  на заседанието присъстват 

41 (четиридесет и един) члена – представлявани лично или от законните им представители,  

представлявани от упълномощени лица – няма.  

http://mig-gotsedelchev.com/


 

Присъстващите членовете на Сдружението са отразени /срещу подпис/ в Списък на 

присъстващите членове, изготвен на основание чл. 29 от Устава – неразделна част от 

настоящия протокол.  

 

При проверка на наличния кворум се установи, че на събранието присъстват лично 

или чрез пълномощник повече от половината от всички членове на общото събрание и на 

основание на чл. 30 от Устава на Сдружението  събранието е законно.  

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

„МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“:  

• Всеки член на общото събрание има право на един глас, който упражнява лично 

или чрез пълномощника си; 

•  Член на общото събрание няма права на глас при решаването на въпроси, 

отнасящи се до свързани с него лица, по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на 

Търговския закон. 

• Решенията на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от 

присъстващите /т.е. 50 + 1 от присъстващите на събранието/, като решенията  свързани с 

устава на сдружението – с неговото изменение или допълнение, както и преобразуване на 

сдружението се вземат с квалифицирано мнозинство от всички членове, т.е. най – малко 2/3 от 

списъчния състав.  

• По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да 

се вземат решения. 

 

Г-жа Герова предложи на присъстващите членове на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев –  

Гърмен - Хаджидимово“ да  допуснат в залата служителите на МИГ, наети за изпълнение на 

СВОМР – г- жа Тереза Тодорова Вакареева – изпълнителен директор, г-н Ибраим Джевдетов 

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

Водено от общностите местно развитие, които не са членове на Сдружението, както и Илиана 

Георгиева Чолакова – счетоводител на МИГ. 

 

След проведеното гласуване, с: 41 гласа „ЗА“, ПРОТИВ  - 0 и  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  

- 0  

 

Се ВЗЕ следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 1 

 

Допускат се да присъстват и да вземат участие в общото събрание г–жа Тереза 

Тодорова Вакареева – изпълнителен директор, г-н Ибраим Джевдетов Пачеджиев – 

експерт по прилагане на Стратегията за Водено от общностите местно развитие 

/СВОМР/, г-н Крум Костадинов Стамболиев  - експерт по прилагане на СВОМР и г-жа 

Илиана Чолакова - счетоводител. 

 

  

Г-жа Герова предложи в изпълнение на чл. 33, ал.1 от Устава  да бъдат избрани 

председател и секретар на събранието, който да води протокола от събранието.  

Пристъпи се към избор на председател на събранието: 

Постъпи предложение за председател на събранието за бъде избран г-жа Марина 

Дилиянова Герова. Предвид това, че други предложения не постъпиха се пристъпи към 

гласуване. 

 

След проведеното гласуване, с: 40  гласа „ЗА“, ПРОТИВ  0 и  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  1  

 



Се ВЗЕ следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 2 

 

За председател на събранието се избира  Марина Дилиянова Герова 

 

Пристъпи се към избор на секретар на събранието: 

 

За секретар на събранието беше предложена  г-жа Бойка Иванова Темелкова. 

 

Тъй като други предложения не постъпиха се пристъпи към гласуване.  

 

След проведеното гласуване, с: 40 гласа „ЗА“, ПРОТИВ  0 и  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 1  

 

Се ВЗЕ следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 3 

 

За секретар на събранието  се избира г-жа Бойка Иванова Темелкова.  

 

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

събрание, избраният председател на събранието пристъпи към обсъждане и приемане на 

предложения дневен ред, обявен в поканата:   

Г-жа Марина Герова представи дневния ред, съгласно поканата и прикани 

присъстващите да изразят мнение по съдържанието му.  

Г-жа Герова обяви, че в срока за предложения за нови точки в дневния ред не са 

постъпили – и събранието следва да се проведе по обявения от УС дневен ред – отразен и в 

поканата за свикване то му. 

 

Пристъпи се към приемане на дневен ред за провеждане на общото събрание. 

 

След проведеното гласуване, с: 41 ласа „ЗА“, ПРОТИВ  0 и  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  0  

 

Се ВЗЕ следното РЕШЕНИЕ № 4 

 

Събранието  ще прочете по обявеният в Поканата дневен ред:  

 

1. Промяна в Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ   – Гоце 

Делчев – Гърмен - Хаджидимово. 

2. Промени в управителния съвет на Сдружението. 

3. Обсъждане и приемане на изменения в Устава и Вътрешния правилник за дейността 

на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“ . 

4.  Други.  

 

Председателстващата събранието пристъпи към изпълнение на дневния ред: 

 

По точка 1 от дневния ред: 

 

Г–жа Марина Герова запозна присъстващите, че се налага да се пристъпи към 

промяна на СВОМР на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“, които са 

свързани предимно с промени в Нормативна уредба, публикувани Указания на 

Управляващите органи на финансиращите СВОМР и  отстраняване на установени очевидни 

грешки. 

Г-жа Герова даде думата на Тереза Вакареева – изпълнителен директор на МИГ. 

Г- жа Вакареева информира присъстващите, че  промените в СВОМР са свързани с: 



- Отразяване на относимата актуална нормативна уреда, приета във връзка със 

прилагане на ЗУСЕСИФ  след датата на подаване на СВОМР: 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 189 на МС от 28.07.2016 г. за определяне на 

национални правила за допустимост на разходите по програмите, 

съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за 

програмен период 2014 - 2020 г..,  

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 на МС от 05.07.2016 г. за определяне на детайлни 

правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, 

финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за 

периода 2014 - 2020 г.; 

  ПМС 161 на МС от 04.07.2016 г. за определяне на правила за координация 

между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и 

местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на Подхода 

„Водено от общностите местно развитие" за периода 2014 - 2020 г. 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160 на МС от 01.07.2016 г. за определяне правилата за 

разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в 

процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна 

финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове 

- Промяна в 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./ от дата 25.08.2017 г. ; 

- Редакции на текстове, които са актуализирани, съгласно указания на УО на 

финансиращите програми по чл. 37 от ПМС 161/2016 г.; 

- Отстраняване на очевидни технически грешки в общите и специфични индикатори в  

СВОМР. 

Промените, които са направени са свързани с: 

- Отразяване на приложимата актуална нормативна уредба; 

- Осигуряване на допустимост на територията на гр. Гоце Делчев, за финансиране 

от ОПРЧР и ОПИК, във връзка с промяна в Наредба № 22 и синхронизирането и с ПМС №161, 

чл. 5, ал. 5 „Подходът не се прилага за населени места, за дейности, които не са включени в 

инвестиционните програми по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ 

на Оперативна програма „Региони в растеж“; 

- Отразяване на актуалните критерии за подбор на проекти, одобрени от Комитета 

за наблюдение на ОПРЧР 2014 – 2020г.  и ОПИК 2014 -2020г. ; 

- Прегрупиране на критериите за оценка по мярка М 4 "Подкрепа за разработване и 

внедряване на иновации в МСП" и мярка М 5 "Технологично обновление и внедряване 

на стандарти в МСП" от СВОМР, във връзка с посочването на специфични критерии при 

подготовката на СВОМР, които в последствие са определени като общи и одобрени от 

Комитета за наблюдение на ОПИК 2014 -2020 г.  

- Редакции на текстове в Мярка 11 от  СВОМР, финансирана от ОПРЧР, предвид 

това, че целия планиран ресурс от 293 375,00 лв.  ще бъде използван само за дейности по СЦ 1 

„Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за 

самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване”  и отпадане на дейности, 

определени от УО на ОПРЧР, като недопустими. Това са дейностите свързани със: 

- СЦ 2: Намаляване броя на възрастните и хората с увреждания, настанени в 

институции чрез предоставяне на социални и здравни услуги в общността, включително 

услуги за дългосрочна грижа  

И 



- СЦ 3: Намаляване броя на децата и младежите, настанени в институции чрез 

предоставяне на социални и здравни услуги в общността /съгласно изпратено писмо до УО 

на ОПРЧР в отговор на писмо с изх. № РД 50 -197/10 от 08.06.2017 г./  

- Редакции на текстове в мярка 8 „Повишаване  достъпа до заетост на безработни 

лица, вкл. лица с увреждания  и адаптиране на работещите спрямо нуждите на бизнеса“ от 

СВОМР, финансирана от ОПРЧР във връзка съгласувано с УО относно обявяване на отделни 

процедури за кандидатстване за всеки от трите компонента на мярката: 

- По КОМПОНЕНТ 1 – Обучение на безработни лица (ПО1) – обучение и заетост на 

безработни или неактивни лица над 30-годишна възраст и  икономически неактивните 

младежи извън образование и обучение на възраст до 29 г. вкл.;  

- По КОМПОНЕНТ 2 – Обучение на заети лица (ПО1) - Увеличаване броя на заетите 

лица, придобили нови знания и умения; 

- По КОМПОНЕНТ 3 – Обучения на уязвими групи и мерки за интеграцията на пазара 

на труда  - насърчаване на равните възможности за заетост и интеграция на пазара на труда на 

лицата, полагащи грижи за зависими членове или на хората с увреждания чрез предоставяне 

на обучения и осигуряване на заетост и улесняване достъпа до заетост на лица с увреждания и 

членове на семейства с деца, включително и чрез предоставяне на социални и здравни услуги; 

- Отпадане на дейности, които трудно биха се реализирали на местно ниво и биха 

могли да се изпълняват от бенефициентите на национално ниво, като и дейности свързани с 

обучения по предприемачество да бъдат допустими само по Мярка 9 „Подкрепа за развитието 

на предприемачески идеи на територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово” 

 

Г-жа Герова прикани присъстващите да изразят мнение по представените промени.  

 

Тъй като не постъпиха такива, тя предложи общото събрание да приеме следните 

решения: 

1. Да одобри предложените промени в СВОМР на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово. 

2. В случай, че постъпят забележки от страна на УО на финансиращите програми, 

същите да бъдат отразени от екипа на МИГ /персонала/ и представени на 

Управителния съвет за окончателно съгласуване и одобрение и изпратени на 

членовете на общото събрание по електронна поща /ако е приложимо/. 

Предложенията бяха подложено на  гласуване. 

След проведеното гласуване, с: 41 гласа „ЗА“, ПРОТИВ  0 и  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  0  

 

Се ВЗЕ следното РЕШЕНИЕ № 5: 

 

5.1.  Одобряват се предложените промени в СВОМР на СНЦ „МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – Хаджидимово“; 

5.2. В случай, че постъпят забележки от страна на УО на финансиращите 

програми, същите да бъдат отразени от екипа на МИГ /персонала/ и представени на 

Управителния съвет за окончателно съгласуване и одобрение. Същите да бъдат 

изпратени на членовете на общото събрание по електронна поща /ако е приложимо/. 

 

 

По точка 2 от дневния ред: Промени в управителния съвет на Сдружението. 

 

Председателстващата събранието запозна присъстващите с постъпили заявления от 

членове на Управителния съвет с искане за бъдат освободени като членове на управителния 

орган. Такива заявления са постъпили от: 



1. „Копривлен мрамор“ ЕООД – представлявано от Иван Сотиров Кацилов – 

представител на стопански сектор; 

2. СНЦ „Неврокоп“ – представлявано от Рахим Хасанов Арнаудов – представител 

на нестопански сектор;  

 

Г - жа Герова предложи на основание чл. 42, ал. 2 от Устава,  Общото събрание да 

гласува освобождаването им като членове на УС, които са  заявили писмено желанието си за 

това, като първо бъдат освободени от длъжност и от отговорност.   

 

Предложението беше подложено на гласуване 

 

След проведеното гласуване, с: 39  гласа „ЗА“, ПРОТИВ  0 и  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  2 

 

Се ВЗЕ следното РЕШЕНИЕ № 6 

 

На основание чл. 27, ал. 1, т. 4 от Устава, Общото събрание освобождава от  

длъжност и от отговорност членовете на Управителния съвет на Сдружение с 

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

 

1. „Копривлен - Мрамор” ЕООД, с ЕИК 811141501, със седалище и адрес на 

управление с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград, представлявано от 

Иван Сотиров Кацилов – управител,  като представител на стопански сектор;  

2. СНЦ "НЕВРОКОП", с ЕИК по БУЛСТАТ 101153637, със седалище и адрес на 

управление с. Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, регистрирано по ФД № 

756/1999 г. по описа на ОС – Благоевград, представлявано от Рахим Хасанов Арнаудов – 

председател на УС, -  като представител на нестопански сектор; 

 

 

Г-жа Герова информира присъстващите, че след направено обсъждане от 

Управителния съвет се прави предложение да не бъдат избирани нови членове на мястото на 

освободените, а да се пристъпи съм промяна на устава с цел намаляване на Управителния 

съвет от 9 на 7 човека. Предложението е продиктувано от това да се намали 

административната тежест на МИГ във връзка с представяне на документи пред ДФЗ. 

 

В случай, че няма възражения от страна на присъстващите г-жа Герова предложи да 

се премине към следващата точка от дневния ред, свързана с промяна на Устава.  

 

По точка 3 от дневния ред: 

 

Председателстващата събранието информира присъстващите, че заедно с поканата  за 

свикване на общо събрание са разполагали с предложението за промени в Устава и Вътрешния 

правилник за дейността. На днешното заседание бяха представени и мотивите, на които се 

основават направените предложения.   

Прочетоха се следните предложенията за промени в Устава и Вътрешния правилник 

за дейността: 

§1. В Устава СНЦ „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен - 

Хаджидимово“ се правят следните изменения: 

 

1. Член 6, ал. 2 се изменя, както следва: 



„Чл.6. (2) (Изм. – 29.08.2017 г.)  Сдружението е доброволно, независимо, непартийно 

и неправителствено обединение на физически и юридически лица, представители на 

публичния, стопанския и нестопанския сектор от територията на общините Гоце Делчев, 

Гърмен и Хаджидимово. Членовете на Сдружението приемат устава и имат за цел 

разработване и реализиране на стратегия за Водено от общностите местно развитите на 

територия на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово, която се основава на 

принципите на равенството и взаимопомощта.“ 

2. Член 25, ал. 3 се изменя, както следва: 

„Чл. 25 (3) (Изм. – 29.08.2017 г.)  Делът на представителите на публичния сектор, на 

представителите на стопанския сектор и на представителите на нестопанския сектор в 

колективния управителен орган и в колективния върховен орган следва да не превишава 49 

процента на сто от имащите право на глас съгласно чл. 28, ал. 1 от Закона за юридическите 

лица с нестопанска цел.“ 

3. Член 26, ал. 1 и ал.2 се изменят, както следва: 

„Чл. 26. (1) (Изм. – 29.08.2017 г.) Членовете на Сдружението – физически лица 

участват лично в общото събрание. Те могат да бъдат представлявани от упълномощено 

лице с изрично пълномощно. 

(2) (Изм. – 29.08.2017г.)  Членовете на Сдружението – юридически лица участват в общото 

събрание чрез своите представляващи по закон или пълномощие или от упълномощено за 

участие в общото събраниe лице, представило изрично пълномощно.“ 

4. Член 27, ал. 1, т. 8 се отменя.  

5. Член 28, ал. 3 се изменя , както следва: 

„Чл. 28. (3) (Изм. – 29.08.2017г.) Свикването на Общото събрание става чрез 

поставяне на поканата по ал.2 на мястото за обявления в сградата, където се намира офиса 

на Сдружението и публикуването и на интернет страницата на Сдружението, най-малко 

10 дни преди датата на насрочения ден на заседанието, както и изпращане на писмената 

покана до всички членове на общото събрание по един от следните начини - по пощата с 

обратна разписка, или чрез куриер, на електронен адрес  или доставена лично до адреса на 

всеки член на Сдружението най - късно до една седмица преди събитието.“ 

6. Член 32, ал. 2 се изменя, както следва: 

„Чл. 32.  (2) (Изм. – 29.08.2017г.) Решенията по чл. 27, ал.1, т.1 и 7 от този устав се 

вземат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите. 

7. Член 34, ал. 1 и ал.3 се изменят, както следва: 

„ Чл. 34. (1) (Изм. – 29.08.2017 г.) Управителният съвет се състои от 7 /седем/ лица – 

членове на Сдружението. 

……………………………………… 

 (3) (Изм. – 29.08.2017 г.) При избора на членове на УС, трябва да се следват следните 

условия: 

1. (Изм. –29.08.2017 г.) Делът на представителите на публичния сектор, на 

представителите на стопанския сектор и на представителите на нестопанския сектор в 

колективния управителен орган – Управителния съвет на Сдружението следва да не 

превишава 49 процента от членовете на Управителния съвет. 

2. (Отм. – 29.08.2017 г.) Отменя се. 

3. (Отм. – 29.08.2017 г.)  Отменя се. 

4. (Отм. – 29.08.2017 г.) Отменя се.  

8. Чл.35, ал.1, т.1, т.2, т.12 и т.13 се изменят както следва: 

„ Чл. 35. (1) (Изм. – 29.08.2017 г.) Управителният съвет: 

1. Представлява Сдружението  и определя обема на представителната власт 

на отделни негови членове;  

………………………………….. 

2. Ръководи дейността на Сдружението. 



……………………………………………………………. 

  12. (Изм. – 29.08.2017 г.) Отговаря за процеса на подготовка и последващо 

управление на интегрирана Стратегия за Водено от общностите местно развитие в 

съответствие с изискванията на мярка 19 “Водено от общностите местно  развитие” и 

изискванията на финансиращите програми. 

  13. (Изм. – 29.08.2017 г.) Отговаря за:  

  13.1. Одобряване на Индикативна годишна работна програма за всяка 

календарна година от изпълнение на СВОМР, както и за нейното актуализиране; 

  13.2. Одобряване на процедури за подбор и ред за оценка на проектни 

предложения; 

  13.3. Утвърждаване на Насоки и други документи по реда на чл.26, ал.1 от 

Закона за финансово управление на средствата от Европейския съюз. 

  13.4. Утвърждаване Условия за кандидатстване с проектни предложения за 

изпълнение на стратегията, в т.ч. специфичните критерии, предвидени от МИГ в 

одобрената стратегия за ВОМР, в съответствие с указанията на УО за всяка процедура за 

подбор на проекти. 

  13.5. Одобряване на оценителен доклад от работата на комисията за подбор 

на проектни предложения/оценителната комисия по обявени процедури за подбор на проекти 

по мерки от СВОМР на МИГ и взема решение за финансиране на одобрени проекти. 

  13.6. Одобрява проект на бюджета на МИГ по подмярка 19.4 „Текущи разходи 

и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 

„Водено от общностите местно развитие" преди представянето му за одобрение от УО на 

ПРСР 2014 – 2020 г. 

  13.7. Одобрява годишните доклади за изпълнение на СВОМР по подмярка 19.2 

„Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно 

развитие" и и подмярка 19.4 Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от 

общностите местно развитие"; 

9. Чл.35, ал.2 Специфични функции на Управителния съвет се отменят точки 1, 4, 

5 и 6. 

10. В Чл.38, ал.1 се изменя, както следва:  

„Чл. 38. (1) (Изм. – 29.08.2017 г.)  Председателят на управителния съвет се избира 

измежду неговите членове и има следните правомощия и задължения:“ 

11. Чл.38, ал.1, т.11 се отменя. 

12. В Чл.41, ал.1 се изменя, както следва:  

„Чл. 41. (1) (Изм. – 29.08.2017 г.) Изпълнителният директор се назначава с решение на 

Управителния съвет на Сдружението.“ 

13. В  РАЗДЕЛ ІХ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ, чл.62, ал.1 

се изменя,  както следва: 

„Чл. 62. (1) (Изм. –29.08.2017г.) Настоящият устав е приет на общо събрание, 

състояло се на 12 април 2016 г. в град Гоце Делчев, област Благоевград, и изменен с решения  

от общо събрание, проведено на 23.01.2017 г.,  както и с решения от общо събрание, 

проведено на 29.08.2017 г.“ 

 

§2. Във ВЪТРЕШНИЯ ПРАВИЛНИК за дейността на Сдружение с нестопанска 

цел СНЦ “МИГ - Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово” се правят следните изменения: 

1. Член 6, ал.4 се изменя така: 

„(4) (Изм. – 29.08.2017г.) Свикването на Общото събрание става чрез поставяне на 

поканата по ал.3 на мястото за обявления в сградата, където се намира офисът на 

Сдружението и публикуването й на интернет страницата на Сдружението, най-малко 10 

дни преди датата на насрочения ден на заседанието, както и изпращане на писмената 

покана до всички членове на общото събрание по един от следните начини – по пощата с 



обратна разписка, чрез куриер, на електронен адрес  или доставена лично до адреса на всеки 

член на Сдружението най - късно до една седмица преди събитието.“ 

2. Член 8, ал.1 се изменя така: 

Чл.8 (1) (Изм. – 29.08.2017г.) Членовете на Управителния съвет са 7 (седем) лица, 

избрани от Общото събрание, които отговарят на изискванията на чл. 34, ал. 3, т. 5 и 6 от 

Устава на Сдружението. Съответствието на членовете на УС с изискванията на Устава се 

удостоверява с декларации от физическите лица и от представляващите юридическите 

лица.“ 

3. Член 16 ал.2 и ал.3 се изменят така: 

„(2) (Изм. – 29.08.2017г.) Комисиите за подбор на проектни предложения 

(КППП/Оценителни комисии) към СВОМР се назначават със заповед, издадена от 

председателят на Управителния съвет.  

(3) Работата на комисиите по ал.2  се осъществява по разработени от Управителния 

съвет вътрешни правила за функционирането им, в които са  определени принципите, 

изискванията и процедурите за извършване на оценка и подбор на проектни предложения към 

Стратегия за водено от общностите местно развитие.“ 

4. Член 19 ал.1 се изменя така: 

„Чл. 19. (1) (Изм. – 29.08.2017г.) Договори с външни за Сдружението фирми, лица и 

организации могат да се сключват, както следва: 

1. (Изм. – 29.08.2017г.) За обща сума до 5000 лева без ДДС – по решение на 

Изпълнителния директор; 

2. (Изм. – 29.08.2017г.) За обща сума до 30 000 лева без ДДС – с решение на 

Управителния съвет и в съответствие с изискванията на нормативната уредба в Република 

България. 

5. Член 26, т.1, точка „в“ се изменя така: 

„в) (Изм. – 29.08.2017 г.) други разходи по осъществяването на организацията и 

административното управление на дейността на юридическото лице с нестопанска цел, 

включително разходи по организацията и провеждането на Общо Събрание на сдружението, 

разходи по организацията и провеждането на заседанията на Управителния съвет, разходи за 

изпълнение на задачите, възложени на комисиите за подбор на проектни предложения;“ 

6. Член 29, ал. 1 се изменя така: 

„Чл.29. (1) (Изм. – 29.08.2017 г.) Воденето, съхраняването и картотекирането на 

документацията на Сдружението се извършва по ред, утвърден с инструкция, изготвена от 

Изпълнителния директор и одобрена от Управителния съвет.“ 

7. В § 4. от т.VІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ, се изменя така: 

„§4. (§ 4. (1) (Изм. – 29.08 .2017г.) Правилникът е приет от общо събрание на 

Сдружението на 12 април 2016 г., изменен на общи събрания от 23.01.2017 г. и 29.08.2017 г.” 

 

Председателстващият припомни, че за приемане на промени в Устава на Сдружението 

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

мнозинство от всички членове.  (т.е следа да гласуват най – малко 39 от общо 57 от 

членовете на сдружението)  

 

Тъй като няма постъпили предложения по проекта на промени в двата документа, 

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

Не постъпиха възражения срещу предложението и се пристъпи към гласуване. 

След проведеното гласуване, с: 41 гласа „ЗА“, ПРОТИВ  0 и  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  0 

   

Се ВЗЕ следното РЕШЕНИЕ № 8 



 

На основание чл.27, ал.1, т.1 и т.2 от Устава се приемат промени Устава и 

Вътрешния правилник на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – 

Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“, както следва: 

 

 

§1. В Устава СНЦ „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен - 

Хаджидимово“ се правят следните изменения: 

 

1. Член 6, ал. 2 се изменя, както следва: 

„Чл.6. (2) (Изм. – 29.08.2017 г.)  Сдружението е доброволно, независимо, непартийно 

и неправителствено обединение на физически и юридически лица, представители на 

публичния, стопанския и нестопанския сектор от територията на общините Гоце Делчев, 

Гърмен и Хаджидимово. Членовете на Сдружението приемат устава и имат за цел 

разработване и реализиране на стратегия за Водено от общностите местно развитите на 

територия на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово, която се основава на 

принципите на равенството и взаимопомощта.“ 

2. Член 25, ал. 3 се изменя, както следва: 

„Чл. 25 (3) (Изм. – 29.08.2017 г.)  Делът на представителите на публичния сектор, на 

представителите на стопанския сектор и на представителите на нестопанския сектор в 

колективния управителен орган и в колективния върховен орган следва да не превишава 49 

процента на сто от имащите право на глас съгласно чл. 28, ал. 1 от Закона за юридическите 

лица с нестопанска цел.“ 

3. Член 26, ал. 1 и ал.2 се изменят, както следва: 

„Чл. 26. (1) (Изм. – 29.08.2017 г.) Членовете на Сдружението – физически лица 

участват лично в общото събрание. Те могат да бъдат представлявани от упълномощено 

лице с изрично пълномощно. 

(2) (Изм. – 29.08.2017г.)  Членовете на Сдружението – юридически лица участват в общото 

събрание чрез своите представляващи по закон или пълномощие или от упълномощено за 

участие в общото събраниe лице, представило изрично пълномощно.“ 

4. Член 27, ал. 1, т. 8 се отменя.  

5. Член 28, ал. 3 се изменя , както следва: 

„Чл. 28. (3) (Изм. – 29.08.2017г.) Свикването на Общото събрание става чрез 

поставяне на поканата по ал.2 на мястото за обявления в сградата, където се намира офиса 

на Сдружението и публикуването и на интернет страницата на Сдружението, най-малко 

10 дни преди датата на насрочения ден на заседанието, както и изпращане на писмената 

покана до всички членове на общото събрание по един от следните начини - по пощата с 

обратна разписка, или чрез куриер, на електронен адрес  или доставена лично до адреса на 

всеки член на Сдружението най - късно до една седмица преди събитието.“ 

6. Член 32, ал. 2 се изменя, както следва: 

„Чл. 32.  (2) (Изм. – 29.08.2017г.) Решенията по чл. 27, ал.1, т.1 и 7 от този устав се 

вземат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите. 

7. Член 34, ал. 1 и ал.3 се изменят, както следва: 

„ Чл. 34. (1) (Изм. – 29.08.2017 г.) Управителният съвет се състои от 7 /седем/ лица – 

членове на Сдружението. 

……………………………………… 

 (3) (Изм. – 29.08.2017 г.) При избора на членове на УС, трябва да се следват следните 

условия: 

1. (Изм. –29.08.2017 г.) Делът на представителите на публичния сектор, на 

представителите на стопанския сектор и на представителите на нестопанския сектор в 



колективния управителен орган – Управителния съвет на Сдружението следва да не 

превишава 49 процента от членовете на Управителния съвет. 

2. (Отм. – 29.08.2017 г.) Отменя се. 

3. (Отм. – 29.08.2017 г.)  Отменя се. 

4. (Отм. – 29.08.2017 г.) Отменя се.  

8. Чл.35, ал.1, т.1, т.2, т.12 и т.13 се изменят както следва: 

„ Чл. 35. (1) (Изм. – 29.08.2017 г.) Управителният съвет: 

1. Представлява Сдружението  и определя обема на представителната власт 

на отделни негови членове;  

………………………………….. 

2. Ръководи дейността на Сдружението. 

……………………………………………………………. 

  12. (Изм. – 29.08.2017 г.) Отговаря за процеса на подготовка и последващо 

управление на интегрирана Стратегия за Водено от общностите местно развитие в 

съответствие с изискванията на мярка 19 “Водено от общностите местно  развитие” и 

изискванията на финансиращите програми. 

  13. (Изм. – 29.08.2017 г.) Отговаря за:  

  13.1. Одобряване на Индикативна годишна работна програма за всяка 

календарна година от изпълнение на СВОМР, както и за нейното актуализиране; 

  13.2. Одобряване на процедури за подбор и ред за оценка на проектни 

предложения; 

  13.3. Утвърждаване на Насоки и други документи по реда на чл.26, ал.1 от 

Закона за финансово управление на средствата от Европейския съюз. 

  13.4. Утвърждаване Условия за кандидатстване с проектни предложения за 

изпълнение на стратегията, в т.ч. специфичните критерии, предвидени от МИГ в 

одобрената стратегия за ВОМР, в съответствие с указанията на УО за всяка процедура за 

подбор на проекти. 

  13.5. Одобряване на оценителен доклад от работата на комисията за подбор 

на проектни предложения/оценителната комисия по обявени процедури за подбор на проекти 

по мерки от СВОМР на МИГ и взема решение за финансиране на одобрени проекти. 

  13.6. Одобрява проект на бюджета на МИГ по подмярка 19.4 „Текущи разходи 

и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 

„Водено от общностите местно развитие" преди представянето му за одобрение от УО на 

ПРСР 2014 – 2020 г. 

  13.7. Одобрява годишните доклади за изпълнение на СВОМР по подмярка 19.2 

„Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно 

развитие" и и подмярка 19.4 Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от 

общностите местно развитие"; 

9. Чл.35, ал.2 Специфични функции на Управителния съвет се отменят точки 1, 4, 

5 и 6. 

10. В Чл.38, ал.1 се изменя, както следва:  

„Чл. 38. (1) (Изм. – 29.08.2017 г.)  Председателят на управителния съвет се избира 

измежду неговите членове и има следните правомощия и задължения:“ 

11. Чл.38, ал.1, т.11 се отменя. 

12. В Чл.41, ал.1 се изменя, както следва:  

„Чл. 41. (1) (Изм. – 29.08.2017 г.) Изпълнителният директор се назначава с решение на 

Управителния съвет на Сдружението.“ 

 

13. В  РАЗДЕЛ ІХ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ, чл.62, ал.1 

се изменя,  както следва: 



„Чл. 62. (1) (Изм. –29.08.2017г.) Настоящият устав е приет на общо събрание, 

състояло се на 12 април 2016 г. в град Гоце Делчев, област Благоевград, и изменен с решения  

от общо събрание, проведено на 23.01.2017 г.,  както и с решения от общо събрание, 

проведено на 29.08.2017 г.“ 

 

 

§2. Във ВЪТРЕШНИЯ ПРАВИЛНИК за дейността на Сдружение с нестопанска 

цел СНЦ “МИГ - Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово” се правят следните изменения: 

 

8. Член 6, ал.4 се изменя така: 

„(4) (Изм. – 29.08.2017г.) Свикването на Общото събрание става чрез поставяне на 

поканата по ал.3 на мястото за обявления в сградата, където се намира офисът на 

Сдружението и публикуването й на интернет страницата на Сдружението, най-малко 10 

дни преди датата на насрочения ден на заседанието, както и изпращане на писмената 

покана до всички членове на общото събрание по един от следните начини – по пощата с 

обратна разписка, чрез куриер, на електронен адрес  или доставена лично до адреса на всеки 

член на Сдружението най - късно до една седмица преди събитието.“ 

 

9. Член 8, ал.1 се изменя така: 

Чл.8 (1) (Изм. – 29.08.2017г.) Членовете на Управителния съвет са 7 (седем) лица, 

избрани от Общото събрание, които отговарят на изискванията на чл. 34, ал. 3, т. 5 и 6 от 

Устава на Сдружението. Съответствието на членовете на УС с изискванията на Устава се 

удостоверява с декларации от физическите лица и от представляващите юридическите 

лица.“ 

 

10. Член 16 ал.2 и ал.3 се изменят така: 

„(2) (Изм. – 29.08.2017г.) Комисиите за подбор на проектни предложения 

(КППП/Оценителни комисии) към СВОМР се назначават със заповед, издадена от 

председателят на Управителния съвет.  

(3) Работата на комисиите по ал.2  се осъществява по разработени от Управителния 

съвет вътрешни правила за функционирането им, в които са  определени принципите, 

изискванията и процедурите за извършване на оценка и подбор на проектни предложения към 

Стратегия за водено от общностите местно развитие.“ 

 

11. Член 19 ал.1 се изменя така: 

„Чл. 19. (1) (Изм. – 29.08.2017г.) Договори с външни за Сдружението фирми, лица и 

организации могат да се сключват, както следва: 

1. (Изм. – 29.08.2017г.) За обща сума до 5000 лева без ДДС – по решение на 

Изпълнителния директор; 

2. (Изм. – 29.08.2017г.) За обща сума до 30 000 лева без ДДС – с решение на 

Управителния съвет и в съответствие с изискванията на нормативната уредба в Република 

България. 

 

12. Член 26, т.1, точка „в“ се изменя така: 

„в) (Изм. – 29.08.2017 г.) други разходи по осъществяването на организацията и 

административното управление на дейността на юридическото лице с нестопанска цел, 

включително разходи по организацията и провеждането на Общо Събрание на сдружението, 

разходи по организацията и провеждането на заседанията на Управителния съвет, разходи за 

изпълнение на задачите, възложени на комисиите за подбор на проектни предложения;“ 

 

13. Член 29, ал. 1 се изменя така: 



„Чл.29. (1) (Изм. – 29.08.2017 г.) Воденето, съхраняването и картотекирането на 

документацията на Сдружението се извършва по ред, утвърден с инструкция, изготвена от 

Изпълнителния директор и одобрена от Управителния съвет.“ 

 

14. В § 4. от т.VІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ, се изменя така: 

 

            „§4. (§ 4. (1) (Изм. – 29.08 .2017г.) Правилникът е приет от общо събрание на 

Сдружението на 12 април 2016 г., изменен на общи събрания от 23.01.2017 г. и 29.08.2017 г.” 

 

 

По точка 4 от дневния ред: 

 

 Г-жа Герова даде думата на г-жа Тереза Вакареева, която представи Актуализираната 

индикативна годишна работна програма 2017 г.  и проекта на ИГРП за 2018 г. 

 

 

Г-жа Герова информира присъстващите относно следните въпроси: 

 

1. Предстои да бъдат подадени документи за кредит в размер на 80 000 лв. като кредитна 

линия /овърдрафт/  за обезпечаване на текущи разходи., тъй като ДФЗ ще осигурява 

като авансово плащане само 50% от годишните бюджети на МИГ. 

 

2. Все още малка част от членовете на МИГ са платили членския си внос за 2017 г. На 

всички, които дължат суми за членски внос ще бъдат изпратени писма. 

 

3. На  електронната поща на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово е полученото 

писмо и въпросник от експерт, ангажиран от Европейската комисия във връзка с 

проучване на програмирането по подхода „Водено от общностите местно развитие“  за 

периода 2014- 2020 г. Експертът ще проучи 10 СВОМР в Европа, които включват 

финансиране от  ЕФРР и ЕСФ в България. От българска страна СВОМР на МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – Хаджидимово е определена от УО на финансиращите програми, 

като стратегия, която следва да отговори на структуриран въпросник относно 

приоритети, цели, мерки от СВОМР, информация относно предизвикателствата при 

изготвянето и изпълнението и. МИГ отговори в определения срок. 

 

Актуалният Устав и Вътрешният правилник на Сдружение с нестопанска цел  

„Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“ стават приложение 

към настоящия протокол. 

 

 Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на Сдружение с нестопанска 

цел  “МИГ – Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово”  бе закрито. 

 

Неразделна част от настоящия протокол е Проект на изменения на СВОМР на 

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

Хаджидимово” в режим на „проследяване на промените“, приет от общото събрание на 

29.08.2017 г. 

 

 

 

 



 

                 Неразделна част от настоящия протокол е Списък на присъствалите членове на 

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

Хаджидимово” на общото събрание 29.08.2017 г. 

 

 

 

Председател на общото събрание ______________П_________________ /подпис/ 

 

 

Секретар на общото събрание ________________П_______________ /подпис/ 

 

 

Председател на Управителния съвет______________П_________________/подпис/



 

 

 

 

 

 

  


