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СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ    
“МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА –   ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”  

 
гр. Гоце Делчев, ул. Пейо Яворов, №1  тел: +359 893 661 767, е-поща: mig_gotsedelchev@abv.bg;  

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

 

П Р О Т О К ОЛ  
ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА  

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ 

 
Днес, 12.04.2016 г., от 09.00 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”. 

Заседанието  е свикано по реда на чл. 27 от Устава на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев“ и по 

инициатива на Управителния съвет. 

Към 09.00 ч. на събранието присъстваха следните членове на сдружение с нестопанска цел 

„Местна инициативна група – Гоце Делчев“: 

1. 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, регистрирано по ФД № 1174/1999 г. по 

описа на ОС – Благоевград,  Росица Кирилова Джамбазова - председател на УС, съгласно 

протокол от 01.04.2016 г. – като представител на нестопански сектор;  

2. 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 – като 

представител на стопански сектор;  

3. За 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, съгласно протокол 

от 01.04.2016 г. – като представител на нестопански сектор;   

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

Делчев, ул. „Царица Йоанна” №2, представлявана от Валери Александров Сарандев, съгласно 

Решение № 93 от 31.03.2016 г. на Общински съвет – гр. Гоце Делчев – като представител на 

публичен 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, представлявано от Тодор 

Николов Тодориев, съгласно протокол от 05.04.2016 г. и нотариално заверено пълномощно  рег. № 
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1558/2016 година, заверено от нотариус Алина Хаджиева, с рег. № 569 по регистъра на НК на РБ – 

като представител стопански сектор;  

6. За Народно читалище „Отец Паисий – 1931“, с. Корница, с БУЛСТАТ 000014975, с 

адрес с. Корница, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград, регистрирано по ФД № 1697/1997 г. 

представлявано от Мустафа Мустафа Велишав – председател на читалищното настоятелство, 

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

7. За „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, Илия Костадинов Сулев  - управител и 

едноличен собственик на капитала, представляван от Йордан Сашов Геров - пълномощник,  с 

нотариално заверено пълномощно  рег. № 1227/08.04.2016 година, заверено от нотариус Елена 

Ласина, с рег. №1227 по регистъра на НК на РБ – като представител стопански сектор;  

8. 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 ф.д. № 412/2006 г. по описа на ОС – Благоевград,  Галена Владимирова Велева 

– пълномощник, с нотариално заверено пълномощно  рег. № 2631/12.04.2016 година, заверено от 

нотариус Цвета Дечева, с рег. № 633 по регистъра на НК на РБ – като представител стопански 

сектор;  

9. За 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. № 1794/1997г. по описа на ОС – Благоевград,  Анна Михова 

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

като представител на нестопански сектор; 

10. За „ТАЛАНТ - АЙ“ ЕООД, с ЕИК 203031017, със седалище и адрес на управление гр. 

Гоце Делчев, ул. „Дунав“ № 5, Георги Момчилов Темелков – управител  и едноличен собственик на 

капитала - като представител на стопански сектор; 

11. 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. 

от заседание на Съвета на Директорите  - като представител на стопански сектор;; 

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

адрес гр. Гоце Делчев, площад Гоце Делчев № 1, регистрирано по ф.д. №  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; 

13. Орхиде Ибрахим Хаджиева, с ЕГН **********, от  ************* – лично, като 

представител на нестопански сектор; 

14. За 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 г. по описа на ОС – Благоевград, Илия Петров Павлов – председател на Управителния 

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

15. За ЕТ „Иван Ежков“, с ЕИК 101070999, със седалище и адрес на управление гр. Гоце 

Делчев, ул. Драма № 51, бл. 1, ет. 5, ап. 13, Иван Илиев Ежков – собственик и представляващ, 

като представител на стопански сектор; 

16. За 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,  Маргарита Петкова Енчева – Председател на УС, съгласно протокол от 

01.04.2016 - като представител на нестопански сектор; 
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17. 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 от 2/2016 г. -  като представител на стопански сектор; 

18. За 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 г. по описа на ОС – Благоевград,  представлявано от Румяна Борисова 

Джибова, съгласно решение на читалищното настоятелство по протокол от 01.04.2016 г. - като 

представител на нестопански сектор; 

19. Георги Йорданов Смилев, с ЕГН *********, с постоянен адрес - *********** – 

лично, като представител на нестопански сектор;; 

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

Гоце Делчев, ул. Паул Ленц № 2, Кирил Георгиев Падарски – управител и едноличен собственик 

на капитала -  като представител на стопански сектор;   

21. За „Изогруп“ ЕООД, с ЕИК 101670410, със седалище и адрес на управление гр. Гоце 

Делчев, ул. Гоце Делчев № 50, Ангел Стоянов Тунчев – управител и едноличен собственик на 

капитала - като представител на стопански сектор; 

22. За 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 г. по описа на ОС – Благоевград, Петър Благоев Смилянов  -  Член на УС, съгласно 

протокол от 04.04.2016 г. и пълномощно - като представител на нестопански сектор; 

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

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

регистрирано по ф.д. № 1582/1997 г. по описа на ОС – Благоевград, Нафие Юсеин Косин, съгласно 

решение на  читалищното настоятелство по протокол от31.03.2016 г. -  като представител на 

нестопански сектор; 

24. За „ПИБИЕС“ ЕООД, ЕИК 101681983, седалище и адрес на управление гр. Гоце 

Делчев, ул. „Полковник Борис Дрангов“  №34, вх. Г, Иван Борисов Ботушев – управител и 

едноличен собственик на капитала -  като представител на стопански сектор. 

В залата присъстват 100% от членовете  на СНЦ „МИГ- Хаджидимово – 2016“, както и 

участниците в Местно партньорство – Гърмен:   

1.  За Община Гърмен, ЕИК по БУЛСТАТ 000024752, със седалище с. Гърмен, ул. „Първа“ 

№35, община Гърмен, област Благоевград, представлявана от Минка Сабриева Капитанова, 

съгласно Решение №91 от 25.03.2016 г. на Общински съвет – Гърмен -  като представител на 

публичен сектор;  
2. За ЕТ „Сузана Сариева“, ЕИК 200643070, със седалище и адрес на управление с. 

Дебрен,  ул. „Първа“ №7, община Гърмен, област Благоевград, представляван от Сузана 

Мирославова Сариева – като представител на стопански сектор; 

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

управление с. Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, представляван от Рахим 

Хасанов Арнаудов, съгласно протокол от 02.04.2016 г. -  като представител на нестопански 

сектор,  

заявили желание за членство в СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“.   
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Присъстват и лица, подали заявления за членство в СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово“: 

 1. За Народно читалище "Асен Златаров - 1924", с. Огняново, ЕИК по БУЛСТАТ  

000015899, със седалище село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, рег. ф.д. № 

1634/1997г., представлявано от Вихра Евтимова Илчева, съгласно решение на читалищното 

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

 2. Анушка Захариева Куйбишева, ЕГН **********, с постоянен адрес ********, 

земеделски стопанин – лично, като представител на стопански сектор; 

 3. За ГРАМАТИКОВ - ИНТЕРГРУП“ ЕООД, ЕИК 1017149671, със седалище и адрес 

на управление гр. Гоце Делчев, ул. „Драмски път“ №22,   община Гоце Делчев, област 

Благоевград, представлявано Румен Тодоров Граматиков - управител и и едноличен собственик 

на капитала -  като представител на стопански сектор.  

  

 Събранието се откри от Председателя на Управителния съвет на Сдружение с 

нестопанска цел “Местна инициативна група – Гоце Делчев“ –  г-н Валери Сарандев, който 

поздрави  присъстващите и благодари за отделеното време. 

 

Г-н Сарандев съобщи, че събранието се провежда на основание чл. 27, ал. 1 от Устава на 

СНЦ „МИГ- Гоце Делчев“, чл. 26 от ЗЮЛНЦ и Решение за свикване на Общо събрание, взето на 

заседание на Управителния съвет от 25.03.2016 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 връчени на членовете на общото 

събрание, при спазване на срока, определен в Устава на Сдружението. 

- поканата е публикувана в електронното издание на вестник „Хроника“ на 30.03.2016 г.; 

- поканата и материалите по дневния ред са публикувани на интернет страницата на СНЦ 

„МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ - http://mig-gotsedelchev.com. 
 

За СНЦ „МИГ – Гоце Делчев“  на заседанието присъстват лично, законните представители 

и/или пълномощници на 24 от общо 27 членния състав на Сдружението.  

 

За СНЦ „МИГ – Хаджидимово – 2016“  на заседанието присъстват лично, законни 

представители и/или пълномощници  всички от 15 членен състав на Сдружението.  

 

На събранието присъстват лично или по пълномощие повече от половината от всички 

членовете на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев“, на основание на чл. 29 от Устава на МИГ – Гоце Делчев, 

събранието е законно и може да бъде проведено.  

 

От страна на присъстващите не постъпиха възражения за начина на свикване на общото 

събрание, начина на уведомяване на членовете за датата, часа, мястото на провеждане и дневния 

ред.  

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

„МИГ – Гоце Делчев“ и разпоредбите на закона:  
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1. Всеки член на общото събрание има право на един глас, който упражнява лично или 

чрез пълномощника си;  

2. Член на общото събрание няма права на глас при решаването на въпроси, отнасящи се 

до: 

-   Него, неговия съпруг/а/ или роднини по права линия - без ограничение, по 

съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен 

включително; 

-   Юридически лица, в които той е управител или може да наложи или 

възпрепятства вземането на решения. 

3. Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите, а Решенията 

по чл. 26, ал.1 от ЗЮЛНЦ свързани с приемане на Устав и преобразуване на 

Сдружението се вземат с квалифицирано мнозинство от всички членове. 

4. По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се 

вземат решения. 

 

Даде обяснение също така, че съгласно поканата за свикване на общо събрание, 

гласуването по точките от дневния ред ще бъде както следва:  

1.  По точки  1, 2 и 3 от дневния ред гласуват само членовете на  Сдружение с 

нестопанска цел „Местна инициативна група – Гоце Делчев“. 

2. След вземане на решения по точки 1, 2 и 3 от дневния ред  ще бъде извършена проверка 

на кворума – като се извърши проверка на присъстващите членове на  СНЦ „МИГ – Гоце Делчев“ 

и СНЦ „МИГ –Хаджидимово - 2016“, тъй като по  точка 4 от дневния ред гласуват само 

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

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

3. По точка 5  от дневния ред гласуват членовете на  Сдружение с нестопанска цел 

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

инициативна група – Хаджидимово - 2016“, Община Гърмен, ЕТ „Сузана Сариева“ и Сдружение 

„Неврокоп“. 

4. По точки 6 - 8 /включително/ от дневния ред гласуват членовете на  Сдружение с 

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

„Местна инициативна група – Хаджидимово - 2016“, Община Гърмен, ЕТ „Сузана Сариева“ и 

Сдружение „Неврокоп“, както и новоприетите членове в Сдружение с нестопанска цел „Местна 

инициативна група - Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“.  

 

Г-н Сарандев предложи на присъстващите на събранието да бъде гласувано допускането на 

г-жа Тереза Вакареева и г-н Ибраим Пачеджиев – координатори по проекта на СНЦ „МИГ – Гоце 

Делчев“, адвокат Мария Икономова – юридически консултант на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев“ и г- 

жа Цветомира Спасова – експерт от  екипа на консултанта, ангажиран с изготвяне на Стратегията 

на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев –Гърмен – Хаджидимово, членовете на СНЦ „МИГ – Хаджидимово 

– 2016“, участниците в Местно партньорство – Гърмен, лица с подадени заявления за членство в 

МИГ от община Гоце Делчев и от община Гърмен, да присъстват на събранието предвид 

решенията, които следва да се вземат от събранието.   

 

Г-н Сарандев покани присъстващите членове на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев“  да гласуват 

лицата, които не са членове на МИГ – Гоце Делчев да останат в залата и да вземат участие в 

събранието.  

 

След проведеното гласуване, с: 24 гласа „ЗА“, ПРОТИВ  0 и  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  0  

http://www.eufunds.bg/


------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 
 

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. 

 

 

 

 

Се ВЗЕ следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 1 

 

Г-жа Тереза Вакареева, г-н Ибраим Пачеджиев, адвокат Мария Икономова и г-жа 

Цветомира Спасова, членовете на СНЦ „МИГ – Хаджидимово – 2016“, членовете на Местна 

партньорство – Гърмен, лицата с подадени заявления за членство в МИГ от община Гоце Делчев и 

община Гърмен  се допускат да присъстват и да вземат участие в събранието.  

 
Г-н Сарандев предложи в изпълнение на чл. 32, ал.1 от Устава  да бъдат избрани 

председател на събранието, секретар и преброител при гласуването.  

Пристъпи се към избор на председател на събранието: 

Г-жа  Росица Джамбазова предложи за председател на събранието за бъде избран г-н  

Валери Александров Сарандев. 

Тъй като други предложения не постъпиха се пристъпи към гласуване, в което участват 

само членовете на МИГ -  Гоце Делчев. 

 

След проведеното гласуване, с: 23 гласа „ЗА“, ПРОТИВ  0 и  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  1  

 

Се ВЗЕ следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 2 

 

За председател на събранието се избира  Валери Александров Сарандев. 

 

 

Пристъпи се към избор на секретар на събранието: 

Г-жа  Маргарита Енчева предложи за секретар на събранието за бъде избран г-на  Галена 

Велева. 

Тъй като други предложения не постъпиха се пристъпи към гласуване, в което участват 

само членовете на МИГ -  Гоце Делчев. 

 

След проведеното гласуване, с: 23 гласа „ЗА“, ПРОТИВ  0 и  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 1  

 

Се ВЗЕ следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 3 

 

За секретар на събранието  се избира Галена Владимирова Велева. 

 

 

Пристъпи се към избор на преброител на събранието за гласовете на присъстващите 

членове на МИГ от община Гоце Делчев: 

Г-жа  Маргарита Енчева предложи за преброител на събранието за бъде избран г-н Иван 

Геров. 

Тъй като други предложения не постъпиха се пристъпи към гласуване, в което участват 

само членовете на МИГ -  Гоце Делчев. 

 

След проведеното гласуване, с: 23 гласа „ЗА“, ПРОТИВ  0 и  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 1  

 

Се ВЗЕ следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 4 

 

За преброител на гласовете на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев“ се избира Иван Тодоров Геров. 
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След приемане на процедурните решения, свързани с начина работа на общото събрание, 

председателстващият събранието пристъпи към обсъждане и приемане на предложения дневен 

ред, обявен в поканата:   

Г- н Сарандев представи дневния ред, съгласно поканата и 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 от членовете на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев“; 

.  

След проведеното гласуване, с: 24 гласа „ЗА“, ПРОТИВ  0 и  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  0  

 

Се ВЗЕ следното РЕШЕНИЕ № 5 

 

Събранието  ще прочете по обявеният в Поканата дневен ред:  

 

1. Вземане на решение за вливане на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна 

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

Делчев“. 

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

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

3. Освобождаване на членове от стопански и нестопански сектор от територията на община 

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

„Местна инициативна група – Гоце Делчев“. 

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

Делчев – Гърмен – Хаджидимово“, съгласно подписано партньорско споразумение по проект, 

финансиран с Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД–50-194/07.12.2015 г.  на членовете 

на местно партньорство Гърмен: Община Гърмен, ЕТ „Сузана Сариева“ и Сдружение „Неврокоп“. 

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

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

– Гърмен – Хаджидимово, след подадени заявления.  

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

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

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

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

Хаджидимово“. 

8. Други. 

 

 

Председателят на събранието пристъпи към изпълнение на дневния ред: 

 

     По точка 1 от дневния ред: 

 

Председателстващият на заседанието запозна присъстващите с причините, които налагат 

разширяване на територията на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев“, а именно:  
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На 07.12.2015г. СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” сключи 

Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД–50-194 за финансиране 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.  

Партньори на МИГ – Гоце Делчев при изпълнението на проекта са МИГ - Хаджидимово – 

2016“  (като правоприемник на Фондация „МИГ - Хаджидимово) и местно партньорство – 

Гърмен. Срокът за изпълнение на проекта е 6 месеца. В рамките на този срок следва да бъде 

разработена стратегия за Водено от общността местно развитие, съгласно изискванията на 

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

развитие”, която да обхваща общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово и всички населените 

места на територията им, както и да бъде извършена промяна в СНЦ „Местна инициативна група -  

Гоце Делчев“, като се премине през процедури на преобразуване (вливане) по чл. 12 от Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел на партньорите по проекта.  

На 29.12.2015 г. Министерството на земеделието и храните обяви 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. Периодът за прием на 

заявления е 15 февруари - 31 май 2016 г. За да се кандидатства за финансиране на изготвената 

Стратегия за местно развитие на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово е необходимо до 

подаване на Заявление в МЗХ, на територията на трите общини да има една МИГ, която да 

отговаря на изискванията на подмярка 19.2. За тази цел е необходимо да бъдат предприети 

поредица от последователни и взаимосвързани действия. 

Г-н Сарандев покани адвокат Икономова да представи процедурата по вливане на 

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

нестопанска цел „Местна инициативна група – Гоце Делчев“. 

Адвокат Икономова подробно разясни процедурата по преобразуване чрез вливане на  

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

нестопанска цел „Местна инициативна група – Гоце Делчев“. 

Г-н Сарандев информира, че проектът на решения, които трябва да бъдат взети по точка 1 

от дневния ред бяха предварително публикувани в поканата за свикване на общо събрание на 

членове на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев“. Също така информира, че членовете на СНЦ „МИГ – 

Хаджидимово – 2016“ вече взеха на свое заседание от 28.03.2016 г. съответните решения във 

връзка с вливане на Сдружението в СНЦ „МИГ – Гоце Делчев“ и изцяло са „ЗА“ извършване на 

вливането.  

Г-н Сарандев  предложи да се пристъпи към гласуване за приемане на проекта на решения 

по точка 1 „ан блок“, така както са обявени в проекта на поканата за свикване на общото 

събрание, а именно: 

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

нестопанска цел „Местна инициативна група – Гоце Делчев“: 

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

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

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

на управление гр. Хаджидимово, ул. „Димо Хаджидимов“ № 44, община Хаджидимово, област 

Благоевград в Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Гоце Делчев“, с 
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ЕИК по БУЛСТАТ 175886629, вписана в регистър на Окръжен съд гр. Благоевград по фирмено 

дело № 48/2010 г., със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. „Пейо Яворов“ № 1, 

община Гоце Делчев, област Благоевград. 

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

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

група - Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“, като се запази ЕИК по БУЛСТАТ 175886629 и 

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

Делчев, област Благоевград. 

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

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

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

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

правоприемник на Сдружение с наименование „Местна инициативна група – Хаджидимово - 

2016“. 

 

Предложението беше подложено на гласуване, в което участват само членовете на СНЦ 

„МИГ – Гоце Делчев“. 

 

След проведеното гласуване, с: 24 гласа „ЗА“, ПРОТИВ  0 и  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  0  

Се ВЗЕХА следните РЕШЕНИЯ: 

 

РЕШЕНИЕ № 5.1: 

 

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

цел „Местна инициативна група – Гоце Делчев“ одобрява извършване на процедура по 

вливане на Сдружение с  нестопанска цел  „Местна инициативна група – Хаджидимово - 

2016“, с ЕИК по БУЛСТАТ 175863979,  вписана в регистър на Окръжен съд гр. Благоевград 

по фирмено дело № 31/2010 г, със седалище и адрес на управление гр. Хаджидимово, ул. 

„Димо Хаджидимов“ № 44, община Хаджидимово, област Благоевград в Сдружение с 

нестопанска цел „Местна инициативна група – Гоце Делчев“, с ЕИК по БУЛСТАТ 

175886629, вписана в регистър на Окръжен съд гр. Благоевград по фирмено дело № 48/2010 

г., със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. „Пейо Яворов“ № 1, община Гоце 

Делчев, област Благоевград. 

 

РЕШЕНИЕ № 5.2: 

 

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

цел „Местна инициативна група – Гоце Делчев“ одобрява промяна на наименованието от 

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

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

се запази ЕИК по БУЛСТАТ 175886629 и седалището и адреса на управление - гр. Гоце 

Делчев, ул. „Пейо Яворов“ № 1, община Гоце Делчев, област Благоевград. 
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РЕШЕНИЕ №5.3: 

 

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

цел „Местна инициативна група – Гоце Делчев“  одобрява Сдружение с наименование 

„Местна инициативна група - Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ с ЕИК по БУЛСТАТ 

175886629, вписана в регистър на Окръжен съд гр. Благоевград по фирмено дело № 48/2010 г, 

със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. „Пейо Яворов“ №1, община Гоце 

Делчев, област Благоевград да стане универсален правоприемник на Сдружение с 

наименование „Местна инициативна група – Хаджидимово - 2016“. 

 

 

По точка 2 от дневния ред: 

 

Г-н Сарандев предложи да се пристъпи към освобождаване от длъжност и от отговорност 

на членовете на Управителния и Контролния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна 

инициативна група – Гоце Делчев“, тъй като предстои приемане на нов устав на СНЦ „МИГ – 

Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“, на нови управителни и контролни органи.  

Г-н Сарандев предложи да бъдат взети две решения – едно за освобождаване от длъжност и 

от отговорност на членовете на Управителния съвет и второ решение за освобождаване от 

длъжност и от отговорност на членовете на  Контролния съвет. Не постъпиха възражения срещу 

предложението.. 

 

Предложенията бяха подложени на гласуване от членовете на СНЦ  „МИГ – Гоце Делчев“. 

 

След проведеното гласуване, с:  19 гласа „ЗА“,  ПРОТИВ  0 и   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ   5   

 

Се ВЗЕ следното РЕШЕНИЕ: 

 

РЕШЕНИЕ № 6.1: 

 

На основание чл.26, ал.1, т.3 от Устава общото събрание освобождава  длъжност и от 

отговорност на членовете на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев“. 

 

 

 

След проведеното гласуване, с:  21 гласа „ЗА“,  ПРОТИВ  0 и   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ   3   

 

Се ВЗЕ следното РЕШЕНИЕ: 

 

РЕШЕНИЕ № 6.2: 

 

На основание чл.26, ал.1, т.3 от Устава общото събрание освобождава от длъжност и от 

отговорност на членовете на Контролния съвет на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев“. 
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По точка 3 от дневния ред:  

 

Пристъпи се към освобождаване на членове от стопански и нестопански сектор от 

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

нестопанска цел „Местна инициативна група – Гоце Делчев“. 

 

Г-н Сарандев информира присъстващите, че от “Сградостроител“ АД, с ЕИК 101004974 е 

подадено заявление  за прекратяване на членство в Сдружение с нестопанска цел „Местна 

инициативна група – Гоце Делчев“ и предложи искането на дружеството да бъде прието от общото 

събрание. 

Предложението беше подложено на  гласуване от членовете на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев“. 

 

След проведеното гласуване, с:  24 гласа „ЗА“,  ПРОТИВ  0 и   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  0   

 

Се ВЗЕ следното РЕШЕНИЕ: 

 

РЕШЕНИЕ № 7: 

 

Освобождава се като член на СНЦ „Местна инициативна Група – Гоце Делчев“  

“Сградостроител“ АД, с ЕИК 101004974. 

 

 

По точка 4 от дневния ред: 

 

Преди да се пристъпи към разглеждане и вземане на решение по т.4 от дневния ред 

председателстващият събранието обяви, че в залата присъстват всички членове на Сдружение с 

нестопанска цел „Местна инициативна група – Хаджидимово - 2016“ – вливащо се сдружение в 

СНЦ „МИГ – Гоце Делчев“. Същите са заявили желание да станат членове на СНЦ „Местна 

инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“. На всички тях са връчени покани за 

участие в настоящото общо събрание, тъй като част от точките от дневния ред касаят вземането на 

решения относно СНЦ „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“: 

 

От страна на СНЦ „МИГ – Хаджидимово – 2016“ присъстват: 

1. За Община Хаджидимово, ЕИК по БУЛСТАТ 000025014, със седалище гр. 

Хаджидимово, ул. «Димо Хаджидимов» №46, община Хаджидимово, представлявана от Рамиз 

Рамизов Метушев, определен с решение №92/2016 г. на Общински съвет - гр. Хаджидимово -  

като представител на публичен сектор;  

2. За Читалище „Яне Сандански”, ЕИК по БУЛСТАТ 000016524, рег. ф.д. №1729/1997г. 

на Благоевградски окръжен съд, със седалище гр. Хаджидимово, ул. „Димо Хаджидимов“, община 

Хаджидимово, област Благоевград, представлявано от Кръстю Ангелов Воденичаров – 

пълномощник, с нотариално заверено пълномощно  рег. № 322/07.04.2016 година, заверено от 

Тодор Тодоров – секретар на общ. Хаджидимово – като представител нестопански сектор;  

3.  За Фондация „Туристически фонд – Пирин - Хаджидимово”, с ЕИК по БУЛСТАТ 

1016436300015, рег. ф.д. №2133/2007 г. на Благоевградски окръжен съд,  със седалище гр. 
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Хаджидимово, ул. „Младост“ №17, представлявана от Стефка Атанасова Дюлгерова, съгласно 

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

4. За Народно читалище „Просвета - 1940“, с. Абланица, с ЕИК по БУЛСТАТ 000015080, 

рег. ф.д. №1638/1997г. със седалище с. Абланица, община  Хаджидимово, област Благоевград, 

представлявано от Илвие Ибраимова Мейзинева, съгласно протокол от 24.03.2016 г - като 

представител на нестопански сектор;  

5. За Народно читалище “Прогрес -1928“, с. Ново Лески , с ЕИК по БУЛСТАТ 000015415, 

рег. ф.д.№1731/1997 г. на Благоевградски окръжен съд, със седалище  с. Ново Лески, община 

Хаджидимово, област Благоевград, представлявано от Величка Василева Топалова, съгласно 

протокол от 24.03.2016 г. - като представител на нестопански сектор;  

6. За Народно читалище “Възраждане - 1927“, с. Копривлен, с ЕИК по БУЛСТАТ 

000015380, рег. ф.д.1733/1997г. на Благоевградски окръжен съд, със седалище с. Копривлен, 

община Хаджидимово, област Благоевград, представлявано от Мария Ангелова Чорлева, съгласно 

протокол от 24.03.2016  г. - като представител на нестопански сектор;  

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

управление с. Копривлен, община Хаджидимово, Област Благоевград, представлявана от Иван 

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

8.  За „Паст Трейд” ООД,  ЕИК 101657103, със седалище и адрес на управление гр. 

Хаджидимово, ул. „Отец Паисий” № 11, община Хаджидимово, област Благоевград,  

представлявано от Иван Благоев Пасков  - управител,  - като представител на стопански 

сектор;  

9.  Мюхтерем Джевджет Имам, ЕГН – ********, като земеделски стопанин, с постоянен 

адрес ************** – лично, като представител на стопански сектор;  

10. За “НД 59" ЕООД,  с ЕИК 202682313, със седалище и адрес на управление 

гр.Хаджидимово, 2933, ул." Победа № 4, община Хаджидимово, област Благоевград, 

представляван от Атанас Николов Кюмурджиев – пълномощник, съгласно пълномощно 

№338/12.04.2016г., заверено от Тодор Тодоров – секретар на общ. Хаджидимово - като 

представител на стопански сектор;  

11. За Читалище "Съзнание", с. Садово, ЕИК по БУЛСТАТ 000015447, рег. ф.д. 

1842/1997 г. на Благоевградски окръжен съд, със седалище: с. Садово, община Хаджидимово, 

област Благоевград, представлявано от Георги Стоянов Парасков, съгласно протокол от 

24.03.2016  г. - като представител на нестопански сектор;  

12. За Сдружение "Бъдеще за Тешово", ЕИК по БУЛСТАТ 176412655, рег. ф.д. №24/2011 

г. на Благоевградски окръжен съд, със седалище и адрес на управление с. Тешово, община 

Хаджидимово, област Благоевград, представлявано от Дамян Александров Хаджиев – 

пълномощник, с нотариално заверено пълномощно  рег. № 1226/08.04.2016 година, заверено от 

нотариус Елена Ласина, с рег. №137 по регистъра на НК на РБ – като представител нестопански 

сектор;  
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13. За "АРНО - АС" ЕООД, ЕИК 200456632, със седалище и адрес на управление  област 

Благоевград, община Хаджидимово, с. Теплен, представлявано от Албен Северинов Арнаудов – 

управител и едноличен собственик на капитала - като представител на стопански сектор;  

14. „ЕКОДИН" ЕООД, с ЕИК 202027635, със седалище и адрес на управление област 

Благоевград, община Хаджидимово, с. Копривлен, ул. „Мрамора“ №14, представлявано от 

Костадин Георгиев Чакалов – управител и ЕСК -  като представител на стопански сектор; 

15. Джемиле Асанова Чинарска, с ЕГН -***********, с постоянен адрес *************, 

земеделски стопанин, представлявана от Джейхан Исметов Чинарски – пълномощник, 

съгласно пълномощно №20/08.04.2016 г., заверено  от кмет на кметство Блатска -  като  

представител на стопански сектор; 

Председателят на събранието предложи да се извърши се проверка на наличния кворум – 

присъстващите в залата членове на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев“ и СНЦ „МИГ – Хаджидимово - 

2016“, които вече са взели решение да станат членове на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово“, тъй като решенията по следващите точки от дневния ред следва да се вземат с 

мнозинство от сбора на членовете на двете сдружения.  

Към този момент в залата присъстват 39  лично, законни представители и/или 

пълномощници на двете сдружения от  41 членния състав на сдруженията, от които: 

- 24 от членовете на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев“  от общо 26  членния състав; 

- 15 от членовете на  СНЦ „МИГ – Хаджидимово – 2016“ от общо 15 членния състав.  

 

От страна на членовете на СНЦ „МИГ – Хаджидимово - 2016“, които са заявили писмено 

желанието си да бъдат членове на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“ не 

постъпиха възражения за начина на свикване на общото събрание, начина на уведомяването им за 

датата, часа, мястото на провеждане и дневния ред.  

 

Налице е кворум, присъстват повече от половината от членовете на СНЦ „МИГ – Гърмен - 

Хаджидимово“, заседанието е законно и може да продължи с вземане на решения по следващите 

точки от дневния ред- т.3 и т.4. 

 

 Г-н  Сарандев предложи да се вземе процедурно решение, свързано с избор на втори 

преброител на гласовете на СНЦ „МИГ – Хаджидимово – 2016“, предвид нарастване на броя на 

лицата, които ще гласуват. 

Постъпи следното предложение - г–н Рамиз Рамизов Метушев да бъде избран за втори 

преброител.  

 

Премина се към гласуване на процедурното предложение 

 

След проведеното гласуване, с:  38 гласа „ЗА“,  ПРОТИВ  0 и   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 1   

 

Се ВЗЕ следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ: 

 

                          ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 8  

 

За Втори преброител  при вземане на решения от т. 4 до т. 8 от дневния ред на общото 

събрание се избира г –н Рамиз Рамизов Метушев  - като преброител на гласовете на членовете на 

общото събрание от СНЦ „МИГ – Хаджидимово - 2016“. 
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Г- н Сарандев информира, че в изпълнение на поети ангажименти по партньорско 

споразумение от 31.08.2015 г. по проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на 

мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програмата за развитие на селските райони 

за периода 2014 – 2020 г., са постъпили заявления от членовете на Местно партньорство  – 

Гърмен, с искане да станат членове на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ 

(правоприемник на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев) от:   

1.  Община Гърмен, ЕИК по БУЛСТАТ 000024752, със седалище с. Гърмен, ул. „Първа“ 

№35, община Гърмен, област Благоевград -  като представител на публичен сектор;  

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

ул. „Първа“ №7, община Гърмен, област Благоевград – като представител на стопански сектор; 

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

управление с. Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград -  като представител на 

нестопански сектор;  

 

Председателстващият предложи членовете на местно партньорство да бъдат приети за 

членове на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ и прикани да се гласува за 

приемането им  „ан блок“. Не постъпиха възражения срещу направеното и се премина към 

гласуване. 

 

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

 

Се ВЗЕ следното РЕШЕНИЕ: 

 

РЕШЕНИЕ № 9: 

 

 Приемат за членове на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев -  Гърмен – Хаджидимово: 

 

1.  Община Гърмен, ЕИК по БУЛСТАТ 000024752, със седалище с. Гърмен, ул. „Първа“ 

№35, община Гърмен, област Благоевград   – като представител на публичен сектор;  

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

ул. „Първа“ №7, община Гърмен, област Благоевград – като представител на стопански сектор;. 

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

управление с. Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград - като представител на 

нестопански сектор;  

 

 

По точка 5 от дневния ред: 

 

Преди да се пристъпи към разглеждане и вземане на решение по т.5 от дневния ред 

председателстващият събранието предложи да  се извърши се проверка на наличния кворум на 

СНЦ „МИГ – Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“ (правоприемник на СНЦ „МИГ – Гоце 

Делчев“ и влялото се в него СНЦ „МИГ – Хаджидимово - 2016“), в което са включени членовете 

на двете сдружения и участниците в МП – Гърмен.  

Към този момент присъстват 42  лично, чрез законни представители и/или пълномощници“, 

от общо 44 членове на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев -  Гърмен – Хаджидимово“, от които: 

- 24 от членовете на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев“ от общо 26 членния състав; 

- 15 от членовете на  СНЦ „МИГ – Хаджидимово – 2016“ от общо 15 членния състав; 
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- 3  - участници от Местно партньорство - Гърмен.  

 

От страна на новоприетите участниците в МП – Гърмен (Община Гърмен, ЕТ „Сузана 

Сариева“ и СНЦ „Неврокоп“), които станаха членове на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев - Гърмен - 

Хаджидимово“ не постъпиха възражения за начина на свикване на общото събрание, начина на 

уведомяването им за датата, часа, мястото на провеждане и дневния ред.  

 

Председателстващият информира, че присъстват повече от половината от членовете на 

СНЦ „МИГ – Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“, налице е  кворум, събранието е законно и 

може да продължи с вземане на решения по следващите точки от дневния ред. 

 

Г-н  Сарандев предложи да се вземе процедурно решение, свързано с избор на трети  

преброител за гласовете на бившите представители на МП - Гърмен. 

Постъпи предложение г-н Рахим Хасанов Арнаудов да бъде избран за преброител на 

гласовете на представителите от община Гърмен. 

 

Премина се към гласуване на процедурното предложение 

 

След проведеното гласуване, с: 41 гласа „ЗА“,  ПРОТИВ  0 и   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 1   

 

Се ВЗЕ следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ: 

 

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 10  

 

За преброител на гласовете на представителите от община Гърмен при вземане на решения 

от т. 5 до т.8 от дневния ред на заседанието се избира г-н Рахим Хасанов Арнаудов. 

 

Пристъпи се към приемане на нови членове от стопански и нестопански сектор в СНЦ 

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

 

Г-н Сарандев информира, че заявления с искане за членство в СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – 

Гърмен – Хаджидимово“ са постъпили от: 

  

 1. Народно Читалище "Асен Златаров - 1924", с. Огняново, ЕИК по БУЛСТАТ  

000015899, със седалище село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, рег. ф.д. № 

1634/1997 г. – като представител на нестопански сектор; 

 2. Анушка Захариева Куйбишева, ЕГН *********, с постоянен адрес **********, 

земеделски стопанин - като представител на стопански сектор. 

 3. „ГРАМАТИКОВ - ИНТЕРГРУП“ ЕООД, ЕИК 1017149671, със седалище и адрес на 

управление гр. Гоце Делчев, ул. „Драмски път“ №22,   община Гоце Делчев, област Благоевград, - 

като представител на стопански сектор.  
  

Г-н Сарандев предложи искането на лицата за членство в СНЦ „МИГ – Гоце Делчев - 

Гърмен - Хаджидимово“  да бъде одобрено и предложи  да се премине гласуване „ан блок“. Други 

предложения не постъпиха и се премина съм гласуване. 

 

След проведеното гласуване, с:  42 гласа „ЗА“,  ПРОТИВ  0 и   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  0   

 

Се ВЗЕ следното РЕШЕНИЕ: 
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РЕШЕНИЕ № 11: 

 

Приемат за членове на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев -  Гърмен – Хаджидимово“: 

 1. Народно Читалище "Асен Златаров - 1924", с. Огняново, ЕИК по БУЛСТАТ  

000015899, със седалище село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, рег. ф.д. № 

1634/1997 г. –  като представител на нестопански сектор; 

 2. Анушка Захариева Куйбишева, ЕГН ********, с постоянен адрес***********, 

земеделски стопанин - като представител на стопански сектор; 

 3. „ГРАМАТИКОВ - ИНТЕРГРУП“ ЕООД, ЕИК 1017149671, със седалище и адрес на 

управление гр. Гоце Делчев, ул. „Драмски път“ №22,   община Гоце Делчев, област Благоевград  - 

като представител на стопански сектор.  

 

 

По точка 6 от дневния ред: 

 

Преди да се пристъпи към разглеждане и вземане на решение по т. 6 от дневния ред 

председателстващият събранието предложи да се извърши се проверка на наличния кворум на 

СНЦ „МИГ – Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“, с включени членове на СНЦ „МИГ – Гоце 

Делчев“, СНЦ „МИГ – Хаджидимово - 2016“, участници в МП – Гърмен и новоприетите членове. 

 

Към този момент присъстват 45 законни представители и/или пълномощници“, от общо 47 

членове на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев -  Гърмен – Хаджидимово“, от които: 

- 24 от членовете на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев“ от общо 26 членния състав; 

- 15 от членовете на  СНЦ „МИГ – Хаджидимово – 2016“ от общо 15 членния състав; 

- 3  - участници от Местно партньорство - Гърмен.  

- 3  - новоприети членове на СНЦ „МИГ- Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“; 

 

От страна на новоприетите членове на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“ 

не постъпиха възражения за начина на свикване на общото събрание, начина на уведомяването им 

за датата, часа, мястото на провеждане и дневния ред.  

 

Г-н Сарандев информира присъстващите, че общият брой на членовете на СНЦ „МИГ – 

Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“ към настоящия момент е  47, от тях: 

- Представители на публичен сектор са 3 – ма - Община Гоце Делчев, Община Гърмен и 

Община Хаджидимово; 

- Представители на стопански сектор – 22 физически и юридически лица; 

- Представители на нестопански сектор  - 22 физически и юридически лица. 

 

След направените промени /прием на нови членове/ съставът на Сдружението е в 

съответствие с разпоредбите на &1, т.1 от Доп. разпоредби на Наредба №16 от 30 юли 2015 г., а 

именно СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“, представлява публично-частно 

партньорство, учредено и регистрирано по ЗЮЛНЦ, определено за извършване на 

общественополезна дейност, имащо за цел да разработи, осигури капацитет и реализира 

стратегия за ВОМР /Водено от Общностите Местно Развитие/, в което делът на представителите 

на публичния сектор, на представителите на стопанския сектор и на представителите на 

нестопанския сектор в колективния върховен орган – общото събрание, не превишава 49 

процента.  
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Тъй като присъстват повече от половината от членовете на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев - 

Гърмен - Хаджидимово“ е налице кворум, събранието е законно и може да продължи с вземане на 

решения по следващите точки от дневния ред.   

Също така присъстват и повече от 2/3 от членовете на Сдружението,  и могат да бъдат 

вземани решения, свързани с приемане на устав на Сдружението. 

Г- н Сарандев информира присъстващите, че следва да се пристъпи към приемане на Устав 

и Вътрешен правилник за дейността на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна 

група - Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“. Проектът на тези два документа бяха 

предоставени на всички присъстващи като приложение към поканата за свикване на общо 

събрание. 

До момента на провеждане на общото събрание не са постъпили предложения за промени в 

текстовете и на двата документа.  

Г-н Сарандев покани присъстващите да направят предложения за промени или изменения в 

Устава и Вътрешният правилник за дейността на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово“.  

Тъй като предложения не постъпиха, проектите на Устава и Вътрешен правилник за 

дейността на сдружението следва да бъдат приети и утвърдени като такива. 

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

че за приемане на Устава на Сдружението е необходимо решение на общото събрание, което да 

бъде взето с квалифицирано мнозинство от всички членове.  /2/3 от 47 =32/ 

Председателстващият предложи да се пристъпи към гласуване „ан блок“ на двата 

документа. Възражения не постъпиха и се премина към гласуване. 

 

След проведеното гласуване, с:  45 гласа „ЗА“,  ПРОТИВ  0 и   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  0   

 

Се ВЗЕ следното РЕШЕНИЕ: 

 

РЕШЕНИЕ №12: 

 

Приемат Устав и Вътрешен правилник за дейността на СНЦ „Местна инициативна 

група – Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“.   

  

 

 По точка 7 от дневния ред  

Председателстващият събранието информира, че следва да пристъпи към избор на 

Управителен и Контролен съвет, Председател на управителния и контролния съвет на Сдружение 

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

Председателстващият събрание покани адвокат Икономова да представи изискванията, на 

които следва да отговаря Управителния на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“, 

както и изискванията към членовете на този орган. 

  

Г- н Сарандев покани присъстващите да представят своите предложения за УС на СНЦ 

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

 Постъпиха следните предложения за 9 – членния Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – Хаджидимово“: 
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 I. За представители на публичния сектор – местната власт /общините/, постъпиха 

предложения в УС да бъдат включени трите общини, участници в Сдружението: 

 

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

ул. „Царица Йоанна” №2,  

2. Община Хаджидимово, ЕИК по БУЛСТАТ 000025014, със седалище гр. Хаджидимово, 

ул. „Димо Хаджидимов“ №46, община Хаджидимово,  

3. Община Гърмен, ЕИК по БУЛСТАТ 000024752, със седалище с. Гърмен, ул. „Първа“ 

№35, община Гърмен, област Благоевград,   

 

II. За представители на стопанския сектор в девет - членния УС, бяха предложение: 

 

1. 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, рег. по ф.д. № 412/2006 г. по описа на ОС – Благоевград; 

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

с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград; 

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

ул. „Първа“ №7, община Гърмен, област Благоевград,  

 

 III. За представители на нестопанския сектор в девет - членния УС, бяха предложени:  

 

1. 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, област Благоевград, рег. 

по ф.д. №  1174/1999 г. на Благоевградски окръжен съд; 

2. Народно читалище “Възраждане - 1927“, с ЕИК по БУЛСТАТ 000015380, със седалище 

с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград, рег. ф.д.1733/1997 г. на Благоевградски 

окръжен съд. 

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

управление с. Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, рег. по ф.д. №756/1999 г.        

на Благоевградски окръжен съд;  

 

Други предложения не постъпиха. 

  

Тъй като постъпилите предложения съответстват на числеността и структурата на УС, 

съгласно приетия Устав на СНЦ „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово, г- н Сарандев предложи да се пристъпи гласуване „ан блок“   

 

След проведеното гласуване, с:  36 гласа „ЗА“,  ПРОТИВ  0 и   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  9 –   

                                                                                                                         всички предложени  

за членове на УС 

 

Се ВЗЕ следното РЕШЕНИЕ: 

 

 

РЕШЕНИЕ №13: 
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На основание чл.27, ал.1, т., чл. 34, ал. 1 от Устава на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово“ и чл. 30, ал. 1 от ЗЮЛНЦ се избира 9 -  членен Управителен съвет за срок от 5 /пет/ 

години, в състав: 

 

I. За публичния сектор: 

 

1. Община Гоце Делчев, с ЕИК по БУЛСТАТ 000024745, с адрес гр. Гоце Делчев, ул. 

„Царица Йоанна” №2,  

2. Община Хаджидимово, ЕИК по БУЛСТАТ 000025014, с адрес гр. Хаджидимово, ул. 

«Димо Хаджидимов» №46, община Хаджидимово,  

3. Община Гърмен, ЕИК по БУЛСТАТ 000024752, с адрес с. Гърмен, ул. „Първа“ №35, 

община Гърмен, област Благоевград,   

 

II. За стопанския сектор: 

 

1. 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, рег. по ф.д. № 412/2006 г. по описа на ОС – Благоевград; 

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

с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград; 

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

ул. „Първа“ №7, община Гърмен, област Благоевград,  

 

III. За нестопански сектор: 

 

1. 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, област Благоевград, рег. 

по ф.д. №  1174/1999 г. на Благоевградски окръжен съд; 

2. Народно читалище “Възраждане - 1927“, с ЕИК по БУЛСТАТ 000015380, със седалище 

с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград, рег. ф.д.1733/1997 г. на Благоевградски 

окръжен съд. 

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

управление с. Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, рег. по ф.д. №756/1999 г.        

на Благоевградски окръжен съд;  

 

Председателстващият  на събранието предложи да премине към избор на Председател на 

Управителния съвет. 

Постъпи предложение за председател на управителния съвет да бъде избрана Община Гоце 

Делчев, с ЕИК по БУЛСТАТ 000024745, със седалище гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” №2,  

Тъй като други предложения не постъпиха се пристъпи към гласуване. 

 

 

След проведеното гласуване, с:  44 гласа „ЗА“,  ПРОТИВ  0 и   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  1   

 

Се ВЗЕ следното РЕШЕНИЕ: 
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РЕШЕНИЕ №14: 

 

На основание чл. 27, ал.1, т.3, чл. 38, ал. 1 от Устава на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен 

– Хаджидимово“ и чл. 30, ал. 2 от ЗЮЛНЦ се избира за Председател на Управителния съвет  - 

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

„Царица Йоанна” № 2. 

 

 

Г-н Сарандев прикани присъстващите да се пристъпи към избор на Контролен съвет на 

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

 

Председателстващият на събранието покани адвокат Икономова да представи изискванията 

към КС, определени в Устава на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“, както и 

изискванията, на които трябва да отговарят членовете на този орган. 

 

Г-н Сарандев покани присъстващите да представят своите предложения за КС на СНЦ 

„Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен Хаджидимово“, като се съобразят с 

изискванията, че в съставна контролния съвет следва са включат минимум по един представител 

на стопански и нестопански сектор. 

 

Постъпиха следните предложения: 

 

 1. 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,   - като представител на нестопански сектор; 

2. „ЕКОДИН" ЕООД, с ЕИК 202027635, със седалище и адрес на управление област 

Благоевград, община Хаджидимово, с. Копривлен, ул. „Мрамора“ №14, - като представител на 

стопански сектор; 

3. Анушка Захариева Куйбишева, ЕГН **********, с постоянен адрес***********, 

земеделски стопанин - като представител на стопански сектор. 

 

  

Тъй като постъпилите предложения съответстват на числеността и структурата на КС, 

съгласно приетия Устав на СНЦ „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово, г- н Сарандев предложи да се пристъпи гласуване „ан блок“   

 

 

След проведеното гласуване, с:  42 гласа „ЗА“,  ПРОТИВ  0 и   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  3 –   

                                                                                                                         всички предложени  

за членове на КС 

 

Се ВЗЕ следното РЕШЕНИЕ: 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №15: 
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На основание чл. 27, ал.1, т. 15 и 39, ал. 1 от Устава на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен 

– Хаджидимово“  се избира три членен Контролен съвет за срок от 5 /пет/ години, в състав: 

 1. 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 - като представител на нестопански сектор; 

2. „ЕКОДИН" ЕООД, с ЕИК 202027635, със седалище и адрес на управление област 

Благоевград, община Хаджидимово, с. Копривлен, ул. „Мрамора“ №14 - като представител на 

стопански сектор; 

3. Анушка Захариева Куйбишева, ЕГН********, с постоянен адрес***********, 

земеделски стопанин - като представител на стопански сектор. 

 

Председателстващият  на събранието предложи да премине към избор на Председател на 

КС. 

Постъпи предложение за Председател на контролния съвет да бъде избрано Сдружение 

„Хроника срещу рака", с БУЛСТАТ 175976902. 

Тъй като други предложения не постъпиха се пристъпи към гласуване: 

 

След проведеното гласуване, с:  44 гласа „ЗА“,  ПРОТИВ  0 и   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  1   

                                                                                                                          

Се ВЗЕ следното: 

 

РЕШЕНИЕ №16: 

 

На основание чл. 27, ал.1, т. 15 и 39, ал. 2 от Устава на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен 

– Хаджидимово“ за председател на Контролния съвет се избира 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. 

 

 

По точка 8 от дневния ред   
 

Председателстващият на събранието предложи да бъдат делегирани права на Председателя 

на УС на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен -  Хаджидимово“  Община Гоце Делчев, чрез 

нейния представляващ, за вписване на всички приети на общото събрание от 12.04.2016 г.  

решения в Благоевградски окръжен съд, Регистър БУЛСТАТ, Централния регистър на юридически 

лица с нестопанска цел в Министерството на правосъдието, ТД на НАП и ТД на НОИ. 

 

След проведеното гласуване, с:  45 гласа „ЗА“,  ПРОТИВ  0 и   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 0   

                                                                                                                          

Се ВЗЕ следното: 

 

 

РЕШЕНИЕ №17: 

 

Общото събрание възлага на Председателя на УС на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен 

и Хаджидимово“ - Община Гоце Делчев, чрез представляващия Валери Александров Сарандев,   

да представи необходимите документи за вписване на приетите на общото събрание от 12.04.2016 
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г. промени по партидата на сдружението в Благоевградски окръжен съд, Регистър БУЛСТАТ, 

Централния регистър на юридически лица с нестопанска цел в Министерството на правосъдието, 

ТД на НАП и ТД на НОИ. 

 

 

Председателстващият събранието обяви на всички членове присъствали на общото събрание, 

че откритата банкова сметка на СНЦ “МИГ – Гоце Делчев”,  ще стане банкова сметка на СНЦ 

„МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“, по която следва да се внася дължимия от всеки 

членски внос за 2015 г. и  2016 г. и  срока, в който това следва да бъде направено, съгласно Устава 

на сдружението.  

 

По т. 8. Други 

 

Председателстващият на събранието  даде думата на г – жа Цветомира Спасова – експерт от 

консултантски екип, изготвящ Стратегия за ВОМР на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово.  

Г-жа Спасова представи резултатите от проведеното анкетно проучване сред заинтересовани 

страни от общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово, както и предложение за мерки, които 

да бъдат включени в Стратегията за местно развитие. 

 

 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 СНЦ “МИГ –  Гоце Делчев – Гърмен - 

Хаджидимово”, правоприемник на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев“ и СНЦ „МИГ - 

Хаджидимово – 2016“ на общото събрание 12.04.2016 г. 

2.  Устав на СНЦ “МИГ –  Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово”; 

3. Вътрешен правилник за дейността на СНЦ “МИГ –  Гоце Делчев – Гърмен - 

Хаджидимово”; 
 

Председател на общото събрание _______________П________________ /подпис/ 

/Валери Сарандев/ 

Секретар на общото събрание ___________________П____________     /подпис/ 

/Галена Велева/ 

Преброител на общото събрание _________________П______________ /подпис/ 

/Иван Геров/ 

Преброител на общото събрание __________________П_____________ /подпис/ 

/Рамиз Метушев/ 

Преброител на общото събрание ____________________П___________ /подпис/ 

/Рахим Арнаудов/ 

*ЗАЛИЧЕНИ ПО СИЛАТА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 
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