
------------------------------------------------------ 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. 

 

 

 

                                        

              

 
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ    

“МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – 

ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО” 
 

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

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

 

П Р О Т О К ОЛ  
ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ  

 

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ГОЦЕ 

ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО“ 

 

Днес, 27.05.2016 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 – 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. 

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

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

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

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

управление гр. Гоце Делчев, ул. Скопие № 4, Росица Кирилова Джамбазова, съгласно протокол от 

01.04.2016 г. – като представител на нестопански сектор;  

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

седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. Александър Стамболийски № 13, Иван 

Димитров Горанов, съгласно протокол от 01.04.2016 г. – като представител на нестопански 

сектор; 

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

Делчев, ул. „Царица Йоанна” №2, Тереза Тодорова Вакареева – пълномощник, с нотариално 

заверено пълномощно  рег. № 1911/26.05.2016 година, заверено от нотариус Елена Ласина, с рег. 

№ 137 по регистъра на НК на РБ – като представител на публичен сектор; 

4. 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 година, 

заверено от нотариус Алина Хаджиева, с рег. № 569 по регистъра на НК на РБ – като 

представител стопански сектор;  
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5. 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 – като представител стопански сектор;  

6. 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,   

Галена Владимирова Велева – пълномощник, с нотариално заверено пълномощно  рег. № 

948/25.05.2016 година, заверено от нотариус Марианна Иванова - Боянова, с рег. № 102 по 

регистъра на НК на РБ – като представител стопански сектор;  

7. 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, Анна Михова Донкова, съгласно протокол от 04.04.2016 г. -  като представител 

на нестопански сектор; 

8. 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; 

9. За Сдружение „Хроника срещу рака", с БУЛСТАТ 175976902, със седалище и адрес на 

управление гр. Гоце Делчев, ул. Паул Ленц № 2, Елена Петкова Ласина, съгласно протокол от 

12.04.2016 - като представител на нестопански сектор; 

10. 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; 

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

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

Борисова Джибова, съгласно решение от 01.04.2016 г. - като представител на нестопански 

сектор; 

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

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

Ибраим Буковян, съгласно с нотариално заверено пълномощно  рег. № 799/26.05.2016 година, 

заверено от Иса Сакали – Кмет на с. Брезница -  като представител на нестопански сектор; 

13. 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; 

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

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

Благоевград, Румен Тодоров Граматиков - управител и и едноличен собственик на капитала -  

като представител на стопански сектор; 

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

Хаджидимово, ул. «Димо Хаджидимов» №46, община Хаджидимово, Рамиз Рамизов Метушев, 

съгласно решение №92/2016 г. на Общински съвет - гр. Хаджидимово -  като представител на 

публичен сектор;  

16. За Читалище „Яне Сандански -1928”, ЕИК по БУЛСТАТ 000016524, със седалище гр. 

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

Калинка Пейкова Гайтанинчева, съгласно решение от 24.03.2016 г. – като представител 

нестопански сектор; 
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17.  За Фондация „Туристически фонд – Пирин - Хаджидимово”, с ЕИК по БУЛСТАТ 

1016436300015, със седалище гр. Хаджидимово, ул. „Младост“ №17, Стефка Атанасова 

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

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

000015080, със седалище с. Абланица, община  Хаджидимово, област Благоевград, Илвие 

Ибраимова Мейзинева, съгласно протокол от 24.03.2016 г. - като представител на нестопански 

сектор;  

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

000015415, със седалище  с. Ново Лески, община Хаджидимово, област Благоевград, Величка 

Василева Топалова, съгласно протокол от 24.03.2016 г. - като представител на нестопански 

сектор;  

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

000015380, със седалище с. Копривлен, община Хаджидимово, област 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 – 

управите - като представител на стопански сектор;  

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

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

Пасков  - управител,  - като представител на стопански сектор;  

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

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

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

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

Николов Кюмурджиев – пълномощник, съгласно пълномощно №597/27.05.2016 г., заверено от 

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

25. За Читалище "Съзнание", с. Садово, ЕИК по БУЛСТАТ 000015447, със седалище: с. 

Садово, община Хаджидимово, област Благоевград, Георги Стоянов Парасков, съгласно протокол 

от 24.03.2016  г. - като представител на нестопански сектор;  

26. За Сдружение "Бъдеще за Тешово", ЕИК по БУЛСТАТ 176412655, със седалище и 

адрес на управление с. Тешово, община Хаджидимово, област Благоевград, Богомил Георгиев 

Янев, съгласно протокол от 24.03.2016 г. - като представител нестопански сектор;  

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

Благоевград, община Хаджидимово, с. Теплен, Албен Северинов Арнаудов – управител и едноличен 

собственик на капитала - като представител на стопански сектор;  
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28. „ЕКОДИН" ЕООД, с ЕИК 202027635, със седалище и адрес на управление област 

Благоевград, община Хаджидимово, с. Копривлен, ул. „Мрамора“ №14, Костадин Георгиев 

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

29.  За Община Гърмен, ЕИК по БУЛСТАТ 000024752, със седалище с. Гърмен, ул. 

„Първа“ №35, община Гърмен, област Благоевград, Минка Сабриева Капитанова, съгласно 

решение №91 от 25.03.2016 г. на Общински съвет – Гърмен -  като представител на публичен 

сектор;  

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

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

като представител на стопански сектор; 

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

управление с. Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, Рахим Хасанов Арнаудов, 

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

          32. Анушка Захариева Куйбишева, ЕГН******, с постоянен адрес*********, земеделски 

стопанин – лично, като представител на стопански сектор; 

33.  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 - като  представител на стопански сектор; 

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

по европейски практики, технологии и иновации", ЕИК 176432953, със седалище и адрес на 

управление гр. Гоце Делчев, ул. „Дунав“ №22, Георги Момчилов Темелков – изпълнителен 

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

35. За Сдружение "Спортен клуб по тенис на маса Неврокоп - ТМ"  с ЕИК по 

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

ет.1,  община Гоце Делчев, област Благоевград,  Георги Йорданов Смилев, съгласно протокол от 

20.04.2016 г. - като представител на нестопански сектор;  

 36. Кенан Рамизов Тюмбелекчиев, ЕГН********, с постоянен адрес********, лично, 

като представител на нестопански сектор; 

37. За Сдружение с нестопанска цел "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, Анета Димитрова Георгиева, 

съгласно протокол от 15.04.2016 г. - като представител на нестопански сектор; 

 38. Ангел Василев Воденичаров, ЕГН********, с постоянен адрес*********, земеделски 

стопанин, лично - като представител на стопански сектор; 

 39. Ибрахим Ибрахимов Кичуков, ЕГН*********, с постоянен адрес********, 

земеделски стопанин, лично - като представител на стопански сектор; 

  40. Венцислав Маринов Соленков, ЕГН********, с постоянен адрес*********, 

земеделски стопанин, лично  - като представител на стопански сектор; 
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 41.  Михаил Андреев Михайлов, ЕГН*********, с постоянен адрес*********, 

земеделски стопанин, лично - като представител на стопански сектор; 

 42. За СНЦ „Общинска организация на инвалидите „Всички заедно“, с ЕИК по 

БУЛСТАТ 101784556, рег. по ФД №1906/2007 на БлОС, със седалище и адрес на управление гр. 

Гоце Делчев, ул. Илинден №1, община Гоце Делчев, област Благоевград, област Благоевград, 

Росица Миленова Трендафилова - като представител на нестопански сектор; 

 43. За „СТИВ М“ ЕООД, ЕИК 101730786, със седалище и адрес на управление гр. Гоце 

Делчев, ул. Вихрен №5, вх. Б, ап.3, община Гоце Делчев, област Благоевград, Стефан Стоянов 

Марков, управител и едноличен собственик на капитал - като представител на стопански 

сектор; 

Събранието се откри от Тереза Вакареева, в качеството и на пълномощник на Председателя 

на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група – Гоце 

Делчев“ - Валери Сарандев, която поздрави  присъстващите и благодари за отделеното време. 

Г-жа Вакареева запозна присъстващите, че събранието се провежда на основание чл. 28, ал. 

1 от Устава на СНЦ „МИГ- Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“, чл. 26 от ЗЮЛНЦ и Решение 

за свикване на Общо събрание, взето на заседание на Управителния съвет от 16.05.2016 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 връчени на членовете на общото 

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

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

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

- материалите по дневния ред са били на разположение и в офиса на Сдружението и в 

общинските администрации на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово. 

 

На заседанието присъстват лично, законните представители и/или пълномощници на 43 от 

общо 55 членния състав на Сдружението.  

 

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

„МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ и разпоредбите на закона:  

 

• 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. 
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Г-жа Вакареева предложи на присъстващите членове на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев –  

Гърмен - Хаджидимово“  да  допуснат в залата г-н Ибраим Пачеджиев – координатор по проекта 

на МИГ, който не е член на Сдружението. 

 

След проведеното гласуване, с: 43 гласа „ЗА“, ПРОТИВ  0 и  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  0  

 

Се ВЗЕ следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 1 

 

Г-н Ибраим Пачеджиев   се допуска да присъства и да вземе участие в събранието.  

 

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

председател и секретар на събранието.  

Пристъпи се към избор на председател на събранието: 

Г-жа Елена Ласина предложи за председател на събранието за бъде избрана г-жа Тереза 

Вакареева. 

Тъй като други предложения не постъпиха се пристъпи към гласуване. 

 

След проведеното гласуване, с: 42 гласа „ЗА“, ПРОТИВ  0 и  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  1  

 

Се ВЗЕ следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 2 

 

За председател на събранието се избира  Тереза Тодорова Вакареева. 

 

Пристъпи се към избор на секретар на събранието: 

Г-н Иван Биларев предложи за секретар на събранието за бъде избрана г-жа Галена Велева. 

Тъй като други предложения не постъпиха се пристъпи към гласуване.  

 

След проведеното гласуване, с: 42 гласа „ЗА“, ПРОТИВ  0 и  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 1  

 

Се ВЗЕ следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 3 

 

За секретар на събранието  се избира Галена Владимирова Велева. 

 

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

председателстващата събранието пристъпи към обсъждане и приемане на предложения дневен 

ред, обявен в поканата:   

Г- жа Вакареева 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. 

 

 

След проведеното гласуване, с: 43 гласа „ЗА“, ПРОТИВ  0 и  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  0  

 

Се ВЗЕ следното РЕШЕНИЕ № 4 

 

Събранието  ще прочете по обявеният в Поканата дневен ред:  
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1. Информиране на членовете на общото събрание за приети и освободени от Управителния 

съвет членове на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово. 

2. Вземане на решение за одобрение на Стратегията за ВОМР на МИГ – Гоце Делчев – 

Гърмен - Хаджидимово. 

3. Вземане на решение за кандидатстване на СНЦ „МИГ  - Гоце Делчев – Гърмен - 

Хаджидимово“ по обявената първа покана за прием на стратегии по реда на Наредба 

№22/14.05.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии 

за ВОМР на мярка 19 „ВОМР“ от ПРСР за периода 2014-2020 г., с краен срок 31.05.2016 г. 

4. Други. 

 

Председателят на събранието пристъпи към изпълнение на дневния ред: 

 

     По точка 1 от дневния ред: 

 

Г- жа Вакареева информира присъстващите, че на проведеното на 03.05.2016 г. заседание на 

УС на СНЦ  „МИГ - Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“, са освободени като членове и приети 

за членове на Сдружението следните физически и юридически лица, подали заявления: 

 А. ФЛ/ЮЛ С ПРЕКРАТЕНО ЧЛЕНСТВО В СНЦ „МИГ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН 

– ХАДЖИДИМОВО“: 

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

Делчев, ул. Драма № 51, бл. 1, ет. 5, ап. 13, представлявано от собственика Иван Илиев Ежков. 

2. Николина Иванова Чакардъкова, ЕГН *********, адрес*************; 

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

Делчев, ул. „Дунав“ № 5, представлявано от Георги Момчилов Темелков – управител  и едноличен 

собственик на капитала; 

4. Благой Иванов Андонов, ЕГН*********, с постоянен адрес*********; 

5. Георги Йорданов Смилев, с ЕГН*********, ************, физическо лице, 

самоопределило се като представител на нестопански сектор; 

6. Орхиде Ибрахим Хаджиева, с ЕГН********, с адрес *********- физическо лице, 

самоопределило се като представител на нестопански сектор; 

Б. ФЛ/ЮЛ ПРИЕТИ В СНЦ „МИГ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО“: 

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

Балдево, община Гърмен, област Благоевград, представлявано от Иван Илиев Ежков – управител и 

едноличен собственик на капитала, съгласно протокол от 18.04.2016 г.- като  представител на 

стопански сектор; 

2. ФОНДАЦИЯ "НИКОЛИНА ЧАКАРДЪКОВА", с ЕИК по БУЛСТАТ 101679637, рег. 

по ФД №338/2005 на БлОС, със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. Вихрен №5,  

община Гоце Делчев, област Благоевград, представлявана от Васил Запрянов Циров, съгласно 

протокол от 15.04.2016 г. - като  представител на нестопански сектор; 

3. Сдружение с нестопанска цел "Консултантски, образователен и научен център по 

европейски практики, технологии и иновации", ЕИК 176432953, със седалище и адрес на 

управление гр. „Гоце Делчев, ул. „Дунав“ №22, представлявано от Георги Момчилов Темелков – 

изпълнителен директор, съгласно протокол от 20.04.2016 г. - като представител на нестопански 

сектор; 

4. „ЛИМО БУЛС“ ЕООД, с ЕИК 202459876, със седалище и адрес на управление гр. Гоце 

Делчев, жк Дунав бл.18 ет.6 ап.16, община Гоце Делчев, област Благоевград, представлявано от 
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Благой Иванов Андонов - управител и едноличен собственик на капитала - като представител на 

стопански сектор; 

5. Сдружение "Спортен клуб по тенис на маса Неврокоп - ТМ"  с ЕИК по БУЛСТАТ 

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

Гоце Делчев, област Благоевград,  представлявано от Георги Йорданов Смилев, съгласно протокол 

от 20.04.2016 г. - като представител на нестопански сектор;  

6. Народно читалище "ЯНЕ САНДАНСКИ - 1978", с ЕИК по БУЛСТАТ 000014982, със 

седалище и адрес на управление село Лъжница, община Гоце Делчев, община Благоевград, 

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

представител на нестопански сектор; 

 7. Кенан Рамизов Тюмбелекчиев, ЕГН********, с постоянен адрес*********, здравен 

медиататор - като представител на нестопански сектор; 

8. Сдружение с нестопанска цел "Обществен съвет по образование в община Гоце 

Делчев",  с ЕИК по БУЛСТАТ 101686126, рег. по фд №884/2005 г. на БлОС, със седалище и адрес 

на управление гр. Гоце Делчев, ул. Христо Ботев №21 Б, община Гоце Делчев, област Благоевград, 

представлявано от Анета Димитрова Георгиева, съгласно протокол от 15.04.2016 г. - като 

представител на нестопански сектор; 

 9. Ангел Василев Воденичаров, ЕГН*********, с постоянен адрес*********, земеделски 

стопанин - като представител на стопански сектор; 

 10. Ибрахим Ибрахимов Кичуков, ЕГН********, с постоянен адрес*********, 

земеделски стопанин - като представител на стопански сектор; 

  11. Венцислав Маринов Соленков, ЕГН*********, с постоянен адрес*********, 

земеделски стопанин - като представител на стопански сектор; 

 12.  Михаил Андреев Михайлов, ЕГН********, с постоянен адрес********, земеделски 

стопанин - като представител на стопански сектор; 

 13. СНЦ „Общинска организация на инвалидите „Всички заедно“, с ЕИК по БУЛСТАТ 

101784556, рег. по ФД №1906/2007 на БлОС, със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, 

ул. Илинден №1, община Гоце Делчев, област Благоевград, област Благоевград, представлявана от  

Росица Миленова Трендафилова - като представител на нестопански сектор; 

 14. „СТИВ М“ ЕООД, ЕИК 101730786, със седалище и адрес на управление гр. Гоце 

Делчев, ул. Вихрен №5, вх. Б, ап.3, община Гоце Делчев, област Благоевград, представлявано от 

Стефан Стоянов Марков, управител и ЕСК - като представител на стопански сектор; 

 

След направените промени /освобождаване на членове на МИГ и прием на нови такива/ 

съставът на Сдружението е в съответствие с: 

- Чл. 25. Ал.2 и ал.3 от Устава на Сдружението, с чл.12, ал.1, т.5  - 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., както и в съответствие с &1, 

т.1 от Доп. разпоредби на Наредба №16 от 30 юли 2015 г., на наредбата по която изпълняваме 

проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“. 

 

Г-жа Вакареева информира, че тази точка от дневния ред е информативна и по нея не следва да 

се вземат решения по нея. 

 

По точка 2 от дневния ред: 

 

Г-н Вакареева предостави информация за изпълнявания от МИГ проект: 
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През месец декември 2015 г. Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – 

Гоце Делчев“ (МИГ – Гоце Делчев) подписа договор за предоставяне на  безвъзмездна 

финансова помощ № РД 50-194/07.12.2015 г. по под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни 

дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на 

селските райони 2014-2020 г. Партньори на МИГ – Гоце Делчев по проекта са МИГ - 

Хаджидимово и Местно партньорство - Гърмен.  

Проектът имаше за цел да се разработи Стратегия за Водено от общностите местно 

развитие, с териториален обхват включващ общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово и да 

се създаде нова Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, която да 

подаде за одобрение в Министерство на земеделието и храните (МЗХ) и впоследствие да изпълни 

Стратегията.  

На 31.05.2016 г. изтича крайния срок на обявената от МЗХ първа покана за подаване на 

Заявления за предоставяне на финансова помощ по процедура за подбор на МИГ и стратегии за 

ВОМР при условията и реда на Наредба № 22/14.12.2015 г. 

В периода м. февруари – м. май 2016 г. над 800 представители на местна общност от трите 

общини взеха участие в информационни и работни срещи за  запознаване с подхода Водено от 

общностите местно развитие и процеса на разработване на стратегия, обсъждане на програмите и  

мерките, които  могат да бъдат включени в Стратегията. 

На 18 април 2016 г. и 18 май над 200 представители на местна общност от трите общини 

взеха участие в проведените обществени обсъждания на разработваната Стратегия, на които се 

обсъдиха предложените мерки, техния обхват и финансово разпределение в рамките на бюджета, 

критериите за оценка на проекти и тяхната тежест. 

С решение на общото събрание от 12.04.2016 г. СНЦ „Местна инициативна група  - Гоце 

Делчев“ се преобразува в СНЦ „МИГ - Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“, като се извърши 

процедура на вливане на МИГ – Хаджидимово и приемане на партньорите от община Гърмен. 

Промените са вписани в Окръжен съд Благоевград на 20.05.2016 г., както и в  ЦРЮЛНЦ към 

Министерството на правосъдието и Регистър БУЛСТАТ.  

На 26 май 2016 г. Общинските съвети на общините Гоце Делчев, Гърмен  и Хаджидимово 

одобриха СВОМР и взеха решения  всяка от общините да предостави дългосрочен безлихвен 

заем за авансово финансиране на плащания по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране 

на стратегия за Водено от общностите местно развитие" в размер на 10 500,00 (десет хиляди и 

петстотин) лева,  при одобрение на СВОМР и сключване на Споразумение за  финансирането и.. 

Г- жа Вакареева информира, че на днешното общото събрание на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев 

– Гърмен – Хаджидимово“ следва да вземе решение за окончателното приемане на Стратегията 

за ВОМР. 

Г- жа Вакареева информира присъстващите, че Стратегията на МИГ – Гоце Делчев – 

Гърмен – Хаджидимово е разработена по подхода Водено от общностите местно развитие и се 

основава на характеристиките на територията, местните потребности и потенциал, както и в 

съответствие с политиките на национално, регионално и местно ниво, включително и с 

политиките по десегрегация и деинституционализация. Същата е разработена за период до 31 

декември 2020 г., като това е срокът за сключване на договори за предоставяне на финансова 

помощ на бенефициенти с проекти към стратегията. Крайният срок за изпълнение на дейностите 

по проектите към стратегията за ВОМР е до 30 юни 2023 г., като разходите за изпълнение на 

проектите ще се възстановяват до 31 декември 2023 г. Г-жа Вакареева извърши преглед на 

индикативното разпределение на средствата по програми, финансиращи фондове и мерки. 
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Председателстващата събранието припомни, че СВОМР беше предоставена на членовете на 

общото събрание. След изпращане на проекта на Стратегията и финансовата таблица за 

разпределение на средствата по Програми и мерки, не са получени предложения от членовете на  

общото събрание по предложените документи.  

Присъстващите бяха поканени за предложения и мнения  по проекта на СВОМР и тъй като 

такива не постъпиха, г-жа Вакареева предложи да се пристъпи към гласуване за одобрение на 

СВОМР на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово. 

Предложението бяха подложено на гласуване. 

 

След проведеното гласуване, с:  43 гласа „ЗА“,  ПРОТИВ  0 и   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ   0   

 

Се ВЗЕ следното РЕШЕНИЕ: 

 

РЕШЕНИЕ № 5: 

 

На основание чл.27, ал.1, т.11 от Устава се одобрява Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово. 

 

 

По точка 3 от дневния ред:  

 

По т. 3 от дневния ред  г- жа Вакареева предложи да се вземе решение СНЦ „МИГ  - Гоце 

Делчев – Гърмен - Хаджидимово“ да кандидатства по обявената първа покана за прием на 

стратегии по реда на Наредба №22/14.05.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за ВОМР на мярка 19 „ВОМР“ от ПРСР за периода 2014-2020 

г., с краен срок 31.05.2016 г. и да се възложи на Председателя на УС и екипа на МИГ да 

подготвят Заявлението за кандидатстване и необходимите документи за това. 

Други предложения не постъпиха и предложението на г-жа Вакареева  беше подложено на  

гласуване. 

 

След проведеното гласуване, с:  43 гласа „ЗА“,  ПРОТИВ  0 и   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  0   

 

 

 

 

 

Се ВЗЕХА следните РЕШЕНИЯ: 

 

РЕШЕНИЕ № 6.1: 

 

СНЦ „МИГ  - Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“ да кандидатства по обявената 

първа покана за прием на стратегии по реда на Наредба №22/14.05.2015 г. за прилагане на 

подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР на мярка 19 

„ВОМР“ от ПРСР за периода 2014-2020 г., с краен срок 31.05.2016 г. 

 

РЕШЕНИЕ № 6.2: 
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Възлага се на Председателя на УС и екипа на МИГ да подготвят Заявлението за 

кандидатстване и необходимите документи за това и да ги внесат е в срок в МЗХ. 

 

По точка 4 от дневния ред: 

 

Г- жа Вакареева информира присъстващите, че в Програма  на Сдружението за 2016 г. е 

заложено изработване лого и слоган на Сдружението, които  бъдат поставени на  интернет 

страницата, както и на всички документи, които МИГ изготвя. На ел. адреси на членовете на 

Сдружението ще бъдат изпратени предложенията за лого. УС ще очаква да получи на ел. адрес на 

МИГ и други мнения и предложения за лого, както и предложения за слоган на организацията. 

Всички предложения ще бъдат разгледани от УС, който ще вземе окончателно решение за 

възлагане на изработването им. 

 Г- жа Вакареева припомни, че съгласно Устава на МИГ на 30.06.2016 г. изтича  срока за 

внасяне на членски внос за 2016 г. На ел. адреси на членовете  на МИГ ще бъде изпратена банкова 

сметка на СНЦ “МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ и информация за дължимия 

членски внос. 

 На членовете бяха предложени декларациите за съгласие за публикуване на информация 

на интернет страницата на МИГ, свързана с дейността на УС и общото събрание на МИГ. 

 

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

- Хаджидимово”  бе закрито. 

 

Неразделна част от настоящия протокол са: 

 

1. Стратегия за Водено от общностите местно развитите на МИГ –  Гоце Делчев – Гърмен - 

Хаджидимово; 

2. Декларации от  членовете на МИГ за даване на съгласие за осигуряване на публичност на 

дейността на УС и общото събрание. 

 

 

Председател на общото събрание _____________**********____________ /подпис/ 

/Тереза Вакареева/ 

 

Секретар на общото събрание _______________********____________     /подпис/ 

/Галена Велева/ 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

*ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 
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