
ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ 

 

 Днес, 01.11.2011 г., в град Гоце Делчев в 10.00 часа се състоя общо събрание на 

Сдружение с нестопанска цел в обществена полза  СНЦ “МИГ - Гоце Делчев”  

 

 Присъстваха следните участници в общото събрание: 

1. Георги Момчилов Темелков, ЕГН ********, л.к. № **********, изд. на 

*******, от МВР *******, живущ в гр. Гоце Делчев, ул. *********. 

2.  “Иликс” ЕООД, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията, с  

ЕИК 101020213, със седалище гр. Гоце Делчев, бул. Гоце Делчев, №29, вх.Д, ет.6, 

ап.17, представлявано на настоящото събрание от Илия Костадинов Сулев, ЕГН 

********. 

3.  ЕТ “Иван Ежков”,  вписано в търговския регистър  на Агенция по 

вписванията, с ЕИК 101070999,  със седалище гр.Гоце Делчев, ул. Драма №51, бл.1, 

ет.5, ап.13, представлявано на настоящото събрание от Иван Илиев Ежков, ЕГН 

*********. 

4. “Гама Комерс” ООД, вписано в търговския регистър на Агенция по 

вписванията, ЕИК 811200024, със седалище гр. Гоце Делчев, ул. “Христо Силянов” №3, 

представлявано на настоящото събрание от Иван Тодоров Геров, ЕГН **********. 

5. “БИЛТА” ООД, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията, 

ЕИК 101557366, със седалище гр.Гоце Делчев, ул. Александър Стамболийски №4, 

представлявано на настоящото събрание от Иван Георгиев Биларев, ЕГН *********, 

л.к. **********, изд.на *********** г., адрес гр.Гоце Делчев, ул.************** 

6. “Сградостроител” АД, вписано в търговския регистър на Агенция по 

вписванията, с ЕИК 101004974, със седалище гр.Гоце Делчев, ул. Бяло море №13, 

представлявано на настоящото събрание от Тодор Борисов Радулов, ЕГН *********, 

л.к. № **********, изд. на *********, от МВР ***********., живущ в гр.Гоце Делчев, 

ул. ****** 

7.  “Народно читалище Просвета - 1865”, вписано в регистъра на 

юридическите лица с нестопанска цел на Благоевградски окръжен съд по ф.д. 466 по 

описа за 1997 година, със седалище гр. Гоце Делчев, пл. Гоце Делчев 1, представлявано 

на настоящото събрание от Костадин Иванов Кобаков, ЕГН *******. 

8. „Стройметал” ООД,  вписано в търговския регистър  на  Агенция по 

вписванията, ЕИК 101784937, със седалище гр.Гоце Делчев, ул. Паул Ленц №2, 

представлявано на настоящото събрание от Георги Живков Грачанлиев., ЕГН 

************. 

9. Маргарита Петкова Енчева, ЕГН *******, л.к. № ********, изд. на *******, 

от МВР ******, живуща в гр.Гоце Делчев, ул. *********. 

10. „ВИВА 2008” ЕООД,  вписано в търговския регистър  на  Агенция по 

вписванията, с ЕИК 101798146,  със седалище община Гоце Делчев, с Делчево, 

Шапкова къща №1, представлявано на настоящото събрание от Тодор Николов 

Тодориев, ЕГН *******. 

11. Сдружение „Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, център за подпомагане на 

предприемачеството”, вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска 

цел на Благоевградски окръжен съд по ф.д. 1174/1999 година, със седалище гр. Гоце 

Делчев, ул. Скопие №4, представлявано на настоящото събрание от Снежана Петрова 

Джугданова, ЕГН *******.  

12. Община Гоце Делчев, със седалище гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” №2, 

с ЕИК 000024745 представлявано от Ангел Иванов Плевнелиев, общински съветник, 

ЕГН *********. 

13. Ловно–рибарско сдружение „Сокол”, вписано в регистъра на юридическите 

лица с нестопанска цел на Благоевградски окръжен съд по ф.д. 1115/1995 година, със 



седалище гр. Гоце Делчев, ул. Александър Стамболийски №13, представлявано на 

настоящото събрание от Иван Димитров Горанов, ЕГН *********. 

14. Иван Борисов Ботушев, ЕГН ********, л.к. № *******, изд. на *******, от 

МВР Благоевград, живущ в гр.Гоце Делчев, ул. ************* 

15. Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев, вписано в регистъра на 

юридическите лица с нестопанска цел на Благоевградски окръжен съд по ф.д. 

412/2006 година, със седалище гр. Гоце Делчев, ул. Александър Стамболийски №11/А, 

представлявано на настоящото събрание от Димитър Стойнов Христов, ЕГН 

*********. 

16. Костадинка Иванова Хрисимова, ЕГН *********, л.к. № ********, изд. на 

*******, от МВР ********, живущ в община Гоце Делчев, с. Мусомища, ул.********.  

17. Орхиде Ибрахим Хаджиева, ЕГН **********, л.к. № ********, изд. на 

********, от МВР *******, живущ в община Гоце Делчев, с.Лъжница, 

ул.************* 

18. Надежда Петрова Халилова, ЕГН ************, л.к. ********, изд. на 

********, от МВР *********, живущ в гр.Гоце Делчев, ул.*********. 

19. Туристическо дружество “Момини двори” вписано в регистъра на 

юридическите лица с нестопанска цел на Благоевградски окръжен съд по ф.д. 

951/2002 година, със седалище гр. Гоце Делчев, ул. Солун №26, представлявано на 

настоящото събрание от Ангел Георгиев Башов, ЕГН *********. 

20. Георги Йорданов Смилев, ЕГН *********, л.к. № *********, изд. на 

*********, от МВР **********, живущ в гр.Гоце Делчев, ул. ************. 

 

На събранието присъстваха редовно поканени участници в общото събрание на 

сдружението, които са описани в настоящия протокол. Тъй като присъстват повече от 

половината от всички членовете общото събрание и е наличен кворум, на основание 

чл.29 от Устава на Сдружението общото събрание и взетите от него решения са 

законни. Неразделна част от протокола е списък на участниците в общото събрание с 

подписите им.   

Събранието бе открито от  господин Валери Сарандев – председател на УС на 

СНЦ “МИГ – Гоце Делчев”. 

Той разясни процедурата за провеждане и гласуване на събранието, като 

предложи в изпълнение на изискванията на закона да бъдат избрани председател на 

настоящото общо събрание, секретар на събранието, както и преброител при 

гласуването.  

Господин Сарандев предложи да бъдат избрани както следва: 

      1.  За Председател на общото събрание Надежда Халилова. 

       2.  За Секретар  и преброител на гласовете на общото събрание – Костадинка 

Хрисимова и Тереза Вакареева. 

    

  Общото събрание констатира, че други предложения за избор на 

председател, секретар и преброител на гласовете на събранието не са 

постъпили, след което с единодушие взе следното 

 

                           ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ: 

 

     1.  Избира за Председател на общото събрание – Надежда Халилова. 

     2.  Избира за Секретар на общото събрание – Костадинка Хрисимова. 

     3. Избира за преброител на гласовете на общото събрание – Тереза Вакареева.      

По-нататък Председателят на събранието  разясни на присъстващите, че съгласно 

действащото законодателство, общото събрание на СНЦ  “МИГ-Гоце Делчев” следва да 

се проведе по следния 



 

                              ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Обсъждане и приемане на актуализирана Стратегия за местно развитие (СМР); 

2. Обсъждане и приемане на актуализиран Процедурен наръчник на СНЦ “Местна 

инициативна група – Гоце Делчев” във връзка с промени в Наредба 23 на МЗХ и  

изискванията на чл.23, ал.2, т.6. 

 

Общото събрание констатира, че не са постъпили други предложения 

или запитвания във връзка с оповестения дневен ред, поради което с 

единодушие взе следното 

 

 

 

                           ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ: 

 

     Общото събрание на СНЦ “МИГ - Гоце Делчев” да се проведе съгласно така 

предложения дневен ред, както следва: 

 

1.Обсъждане и приемане на актуализирана Стратегия за местно развитие (СМР); 

2.Обсъждане и приемане на актуализиран Процедурен наръчник на СНЦ “Местна 

инициативна група – Гоце Делчев” във връзка с промени в Наредба 23 на МЗХ и  

изискванията на чл.23, ал.2, т.6. 

 

     По т. 1 от дневния ред Председателят на събранието представи на присъстващите 

предложението за актуализирана Стратегия за местно развитие (СМР). 

Актуализирането на Стратегията е във връзка с предстоящата покана на Министерство 

на земеделието и храните процедура за набиране на заявления за одобрение на МИГ по 

мярка 41 „Прилагане на стратегиите за местно развитие” от приоритетна ос 4 ЛИДЕР 

на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. , Финансова помощ по 

мярка 41 се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРС) – Европа инвестира в 

селските райони. 

 Всички писмени материали за провеждане на  Общото събрание бяха на 

разположение на всички поканени членове, като  срокът за изпращане на писмени 

коментари беше 27.10.2011 г., 17.00 ч.. В рамките на този срок коментари не постъпиха. 

 Председателят даде думата на присъстващите членове на общото събрание  да  

се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива предложения 

не постъпиха. 

 Председателят на общото събрание предложи да се премине 

към гласуване за приемане на актуализираната Стратегия за местно развитие.  За 

приемане на проекторешението е необходимо мнозинство от присъстващите на общото 

събрание. Предвид единодушното и приемане общото събрание взе следното 

 

                             РЕШЕНИЕ № 1: 

 

      Приема без възражения актуализираната Стратегия за местно развитие, която да 

бъде внесена за финансиране в Министерство на земеделието и храните по процедура 

за набиране на заявления за одобрение на МИГ по мярка 41 „Прилагане на стратегиите 

за местно развитие” от приоритетна ос 4 ЛИДЕР на Програмата за развитие на селските 

райони 2007 – 2013 г. , Финансова помощ по мярка 41 се реализира с финансовата 

подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на 

селските райони (ЕЗФРС) – Европа инвестира в селските райони. 



Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение 20 броя членове 

на общото събрание. 

 Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение - няма. 

 Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" относно предложеното проекторешение – няма. 

 

По т. 2 от дневния ред Председателят на събранието представи на 

присъстващите за обсъждане и приемане на актуализиран Процедурен наръчник на 

СНЦ “Местна инициативна група – Гоце Делчев” във връзка с промени в Наредба 23 на 

МЗХ съгласно изискванията на чл.23, ал.2, т.6, а именно за изпълнение на Стратегията 

за местно развитие МИГ е длъжна да извършва проверка за основателността на 

предложените разходи, липса на двойно финансиране и изкуствено създадени условия 

/промени в ДВ, бр. 38 от 2010 г./. Във връзка с промените в Наредба 23 на МЗХ и  

изискванията на чл.23, ал.2, т.6 е актуализиран Процедурен наръчник на СНЦ “Местна 

инициативна група – Гоце Делчев”, като е създадена нова Процедура №17 за проверка 

основателността на предложените разходи, липса на двойно финансиране и изкуствено 

създадени условия. На Заседание на 26.09.2011 г. УС на СНЦ “МИГ - Гоце Делчев” е 

прието допълнението на Процедурен наръчник. Председателят даде думата на 

присъстващите членове на общото събрание  да  се изкажат, зададат въпроси и 

направят предложения по същество. Такива предложения не постъпиха. За приемане на 

проекторешението е необходимо мнозинство от присъстващите на общото събрание. 

Предвид единодушното му приемане общото събрание взе следното 

 

 

 

                             РЕШЕНИЕ № 2: 

 

         Приема без възражения актуализирания Процедурен наръчник на СНЦ 

“Местна инициативна група – Гоце Делчев”. 

 

      Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение 20 броя членове 

на общото събрание. 

     Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение - няма. 

     Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" относно предложеното проекторешение – няма. 

 

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

Делчев”  бе закрито. 

     

 

 

 



СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ «МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ» НА ДАТА 01.11.2011 Г.  

Място на провеждане на Общото събрание: ул. Пейо Яворов №1, гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград.  

 

№ Име Презиме Фамилия Представлява  Подпис 

1. Георги Момчилов  Темелков   

П 

2. Веселин Асенов Камбуров   

отсъства 

3. Илия  Костадинов Сулев „ИЛИКС” ЕООД    

П 

4. Иван  Илиев  Ежков ЕТ „Иван Ежков”  

П 

5.  Иван  Тодоров  Геров “Гама Комерс” ООД  

П 

6. Иван  Георгиев  Биларев “БИЛТА” ООД,    

П 

7. Тодор  Борисов  Радулов “Сградостроител” АД  

П 

8. Ибраим Ахмед Даракчи   

отсъства 

9. Костадин Иванов Кобаков “Народно читалище 

Просвета - 1865” 
 

П 

10. Георги Живков Грачанлиев „Стройметал” ООД  

П 

11. Николина  Иванова  Чакардъкова   

отсъства 

12. Маргарита  Петкова  Енчева   

П 

13. Илия  Атанасов  Петков „Динамо-АД” АД  

отсъства 

14. Благой  Иванов Андонов   

отсъства 

15. Тодор  Николов  Тодориев „ВИВА 2008” ЕООД П 



 

16. Снежана  Петрова  Джугданова Сдружение „Бизнес 

инкубатор – Гоце Делчев, 

център за подпомагане на 

предприемачеството” 

 

 

П 

17. Ангел  Иванов  Плевнелиев Община Гоце Делчев  

П 

18. Ангел  Стоянов Тунчев „ИЗОГРУП” ЕООД  

отсъства 

19. Иван  Димитров  Горанов Ловно - рибарско 

сдружение „Сокол” 
П 

20. Иван  Борисов  Ботушев   

П 

21. Димитър Стойнов Христов Сдружение на 

предприемачите регион 

Гоце Делчев 

 

П 

22.  Ангел  Георгиев Башов ТД „Момини двори  

П 

23. Надежда  Петрова Халилова   

П 

24. Костадинка Иванова Хрисимова   

П 

25 Орхиде Ибрахим Хаджиева   

П 

26 Георги  Йорданов Смилев  П 

 

 

Председател на общото събрание: Надежда Халилова  П     Преброител:    Тереза Вакареева П 

     …………………….................................         …………………..……………………. 

                                                                /подпис/                                                               /подпис/ 

              

Секретар на общото събрание: Костадинка Хрисимова П 

                                                           …………………................................ 

                                 /подпис/ 

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


