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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 

 
 

Протокол  
от заседание на Управителния съвет на  

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - 
Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово” 

 
 Днес, 03.05.2016 г., в 16,00 часа, в сградата на Община Гоце Делчев, ул. „Царица 
Йоанна“ №2, етаж 3, стая  № 303, на основание чл. 32 от Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел и чл. 36 от Устава на Сдружение с нестопанска цел "Местна 
инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово" (МИГ – Гоце Делчев – 
Гърмен - Хаджидимово), се проведе заседание на Управителния съвет (УС) на 
Сдружението. 

Заседанието е свикано по инициатива на председателя на УС – г-н Валери 
Сарандев (упълномощен представител на Община Гоце Делчев, съгласно Решение № 93 
от 31.03.2016 г. на Общински съвет – гр. Гоце Делчев.), който е и председател на 
заседанието. 

 
На заседанието присъстват следните членове на УС на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев –

Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“: 
 

I. За Публичен сектор: 
 

1. За Община Гоце Делчев, с ЕИК по БУЛСТАТ 000024745, с адрес гр. Гоце Делчев, 
ул. „Царица Йоанна” №2, Валери Александров Сарандев, съгласно Решение № 93 от 
31.03.2016 г. на Общински съвет – гр. Гоце Делчев; 

2. За Община Гърмен, ЕИК по БУЛСТАТ 000024752, с. Гърмен, ул. „Първа“ №35, 
община Гърмен, област Благоевград, Минка Сабриева Капитанова, определена  с 
решение №91/2016 г. на Общински съвет - Гърмен;  

3. За Община Хаджидимово, ЕИК по БУЛСТАТ 000025014, с адрес с адрес гр. 
Хаджидимово, ул. «Димо Хаджидимов» №46, община Хаджидимово, Рамиз Рамизов 
Метушев, съгласно Решение №92 от 25.03.2016 г. на Общински съвет – гр. Хаджидимово; 
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II. За стопанския сектор: 
 

4. 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, община Гоце Делчев, област Благоевград, рег. по ф.д. № 412/2006 г. 
по описа на ОС – Благоевград, Димитър Стойнов Христов, съгласно протокол от 
28.03.2016 г.  

5.  За „Копривлен - Мрамор” ЕООД, с ЕИК 811141501, със седалище и адрес на 
управление с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград, Иван Сотиров 
Кацилов - управител; 

6. За ЕТ „Сузана Сариева“, ЕИК 200643070, със седалище и адрес на управление с. 
Дебрен,  ул. „Първа“ №7, община Гърмен, област Благоевград -  Сузана Мирославова 
Сариева; 

 
III. За нестопански сектор: 

 
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, община Гоце 
Делчев, област Благоевград, рег. по ф.д. №  1174/1999 г. на Благоевградски окръжен съд, 
Росица Кирилова Джамбазова - председател на УС, съгласно протокол от 01.04.2016 г.; 

2. За 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, Мария Ангелова Чорлева, съгласно 
протокол от 24.03.2016  г.; 

3. За 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, Рахим Хасанов Арнаудов, съгласно 
протокол от 02.04.2016 г.; 
  

На основание чл. 39, ал. 2 от Устава на сдружението, на заседанието беше поканен 
и присъства,  председателят на Контролния съвет на сдружението – Елена Петкова 
Ласина, представляваща съгласно протокол от 12.04.2016 г. „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; 
  

На заседанието присъства и Тереза Вакареева – координатор по проекта на МИГ – 
Гоце Делчев, финансиран по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности” на 
мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2014 - 2020 г. Присъстващите определиха г-жа Вакареева да 
води протокол от заседанието, изготвян на основание чл.10, ал.3 от Вътрешен 
правилник за дейността на Сдружението. 

Съгласно изпратената покана до всички членове на УС, предварително обявения 
дневен ред на заседанието, е  както следва: 
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1. Обсъждане на текущи въпроси във връзка с изисквания за осигуряване на 
персонал за прилагане на стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) 
за територията на МИГ - Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово; 

2. Утвърждаване на  щатно разписание, съобразно изискванията на НАРЕДБА № 
22  от 14 декември 2015 г. на МЗХ за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за 
Водено от общностите местно развитие” за осигуряване на минимален капацитет за 
изпълнени на СВОМР; 

3. Утвърждаване на изисквания за заемане на длъжностите и начина за 
кандидатстване; 

4.  Утвърждаване на длъжностни характеристики; 

5. Утвърждаване начина за изпълнение на процедурата за подбор; 

6.  Утвърждаване обявата по процедурата за подбор на персонал; 

7. Утвърждаване на приложения: Длъжностни характеристики за четирите 
работни позиции; Автобиография – европейски формат (CV); Декларация от 
участниците в процедура за подбор на персонал на МИГ;   

8. Вземане на решение за събиране на оферти за наемане на офис за работа на 
екипа за прилагане на СВОМР; 

9. Освобождаване на членове на СНЦ „Местна инициативна група  Гоце Делчев – 
Гърмен – Хаджидимово, след подадени заявления.  

10. Приемане на нови членове от стопански и нестопански сектор в СНЦ „Местна 
инициативна група  Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово.  

11. Други. 

          Заседанието е свикано по инициатива на председателя на УС, който го откри и 
изложи и мотивите си свикването му:  необходимостта от подбор на персонал и наемане 
на офис във връзка с предстоящото кандидатстване  по процедура за подбор на 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”; освобождаване и приемане на нови членове на 
Сдружението. 

 На заседанието присъстват всички членове на УС, има необходимия кворум, 
заседанието може да се проведе и да взема решения.  

Г-н Сарандев припомни на присъстващите предварително обявения дневен ред.  

Не постъпиха възражения по свикването и провеждането на заседанието на УС, 
както и във връзка предложения дневен ред.   

По т.1 от дневния ред докладва г-н Валери Сарандев – председател на УС на 
Сдружението 

Г-н Сарандев запозна членовете, че е необходимо да се извърши  подбор на 
персонал във връзка с предстоящото кандидатстване  по процедура за подбор на подбор 
на МИГ и стратегии за ВОМР при условията и реда на Наредба № 22 от 14 декември 2015 
г. 
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След дискутиране на необходимостта от осигуряване на персонал  на МИГ във 
връзка с предстоящото предстоящо кандидатстване по подмярка 19.2, Управителният 
съвет взе следните решения: 

Гласували както следва:   9 - „ЗА“, 0  - „ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“  

 

РЕШЕНИЕ №1.1: 

На основание чл. 35, ал.2, т.2 и т.3 от Устава и чл. 18 от Вътрешния правилник за 
дейността на Сдружението да се предприеме провеждане на процедура по подбор на 
персонал във връзка с предстоящото кандидатстване на МИГ за одобрение на Стратегия 
за Водено от общностите местно развитие (СВОМР), която да  включа позициите  
Изпълнителен директор, двама експерти по прилагане на СВОМР и счетоводител на 
пълен работен ден. 

Гласували както следва:  9 - „ЗА“, 0  - „ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

 

РЕШЕНИЕ №: 1.2 

 

Възлага се на Председателя на УС да организира провеждането на процедура за 
подбор на персонал на МИГ - Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово. 

По т.2 от дневния ред докладва г-н Валери Сарандев – председател на УС на 
Сдружението, който предложи да бъде утвърдено щатно разписание, при съобразяване 
с изискванията на НАРЕДБА № 22  от 14 декември 2015 г. на МЗХ за условията и реда за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.2 за осигуряване на 
минимален капацитет на МИГ. 

В резултат на проведеното обсъждане и направените предложения Управителния 
съвет взе решение при гласували   9 - „ЗА“, 0  - „ПРОТИВ“ и 0 -  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

 

РЕШЕНИЕ №2 

На основание чл. 35, ал.2, т.2 и т.3 от Устава и чл. 18 от Вътрешния правилник за 
дейността на Сдружението се утвърждава щатно разписание на МИГ – Гоце Делчев – 
Гърмен – Хаджидимово, както следва: 

I. Изпълнителен директор  

II. Експерт по прилагане на Стратегията за Водено от общностите местно 
развитие; 

III. Експерт по прилагане на Стратегията за Водено от общностите местно 
развитие; 

IV. Счетоводител  

 

По т.3 от дневния ред докладва г-н Валери Сарандев – председател на УС на 
Сдружението.  
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Членовете на Управителния съвет обсъдиха изискванията за заемане на 
длъжностите от утвърденото щатно разписание на МИГ и взеха решение при гласували 
9 - „ЗА“, 0  - „ПРОТИВ“ и 0 -  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

 

РЕШЕНИЕ №3 

На основание чл. 35, ал.2, т. 2 и т.3 от Устава и чл. 18 от Вътрешния правилник за 
дейността се утвърждават изисквания за заемане на длъжностите, както следва: 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ И НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ: 

 І. Изпълнителен директор 

Минимални изисквания за заемане на длъжността: 

1. Завършено висше образование, най малко степен „бакалавър“; 
2. Професионален стаж най-малко 5 години; 
3. Управленски опит най-малко две години; 
4. Опит в реализиране на проект, програма или стратегия със стойност над 100 

хиляди лева, финансирани от ЕС или от други международни донори.  

До оценка на опита ще бъдат допускани единствено кандидати, които отговарят 
на посочените минимални изисквания. 

С предимство ще се ползват кандидати с: 

- Наличие на управленски опит за период над 5 години; 

- Наличие на управленски опит за период от 2 до 5 години; 

- Наличие на най-малко 1 г. опит в изпълнението на подхода ЛИДЕР; 

Наличието на някое от посочените по-горе предимства се оценява, както следва: 

- Наличие на управленски опит за период над 5 години – 5 точки; 

- Наличие на управленски опит за период от 2 до 5 години – 3 точки; 

- Наличие на най-малко 1 г. опит в изпълнението на подхода ЛИДЕР – 1 точка. 

Кандидатите, които отговарят на минималните изисквания, ще бъдат класирани 
след извършване на оценка на опита им, даващ предимство. На събеседване ще бъдат 
поканени първите трима класирани кандидати. При наличие на равен брой точки, ще 
бъдат поканени всички кандидати с равен брой точки, до трето място. 

 Допълнителни изисквания: 

1. Работа с MS Office, Word, Excel, електронна поща и Internet;  
2. Кандидатът да познава общинските планове за развитие на територията; 
3. Да може да работи на гъвкаво работно време; 
4. Да има възможност да участва в обучения и работни срещи в рамките на 

ненормирано работно време на територията на Община Хаджидимово и извън 
нея; 

5. Да познава добре изискванията на  ПРСР 2014-2020, подхода ВОМР и други 
оперативни програми на национално ниво, регламенти на ЕС, практики и 
процедури на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция;  

6. Свидетелство за управление на МПС. 
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7. Способност за планиране и организиране на дейността и осигуряване 
изпълнението на приоритетни задачи. 

8. Опит в областта на обществените поръчки; 

Наличието на допълнителните изисквания се установява чрез събеседване с 
допуснатите кандидати. 

Кандидатите следва да представят следните документи: 

1. Автобиография – европейски формат (CV); 

2. Копие от диплома за завършено образование и други документи, удостоверяващи 
допълнителни специализации и квалификации; 

3. Копие от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит; 

4. Копие от документи, удостоверяващи управленския опит и опит в реализиране на  
проекти/договори, финансирани от ЕС или други международни донори (минимални 
изисквания, и изисквания, даващи предимство на кандидата). 

5. Декларация за липса на обстоятелствата, посочени по-долу. 

 

ІІ.  Експерт по прилагане на стратегията за Водено от общностите местно 
развитие – 2 позиции 

Минимални изисквания за заемане на длъжността: 

1. завършено висше образование, най-малко степен „бакалавър";  
2. професионален стаж най-малко две години. 

До оценка на опита ще бъдат допускани единствено кандидати, които отговарят 
на посочените минимални изисквания. 

С предимство ще се ползват кандидати с: 

- Наличие на опит в реализиране на проекти/договори, финансирани от ЕС или 
други международни донори; 

- Наличие на най-малко 1 г. опит в изпълнението на подхода ЛИДЕР; 

Наличието на някое от посочените по-горе предимства се оценява, както следва: 

- Наличие на опит в реализиране на проекти/договори, финансирани от ЕС или 
други международни донори – 3 точки; 

- Наличие на най-малко 1 г. опит в изпълнението на подхода ЛИДЕР – 1 точка. 

Кандидатите, които отговарят на минималните изисквания, ще бъдат класирани 
след извършване на оценка на опита им, даващ предимство. На събеседване ще бъдат 
поканени първите трима класирани кандидати. При наличие на равен брой точки, ще 
бъдат поканени всички кандидати с равен брой точки, до трето място.  

Допълнителни изисквания: 

1. Работа с MS Office, Word, Excel, електронна поща и Internet;  

2. Да познава добре изискванията на  ПРСР 2014-2020, подхода ВОМР и други 
оперативни програми на национално ниво, регламенти на ЕС, практики и 
процедури на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция; 
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3. Да може да работи на гъвкаво работно време; 

4. Да има възможност да участва в обучения и работни срещи в рамките на 
ненормирано работно време на територията на общините Гоце Делчев, 
Гърмен и Хаджидимово и извън нея; 

5. Способност да анализира информация, да я синтезира и представя 
резултатите; 

6. Шофьорска книжка е предимство. 

Наличието на допълнителните изисквания се установява чрез събеседване с 
допуснатите кандидати. 

Кандидатите да представят следните документи: 

1. Автобиография – европейски формат (CV ); 
2. Копие от диплома за завършено образование и други документи, 

удостоверяващи допълнителни специализации и квалификации; 
3. Копие от документи, удостоверяващи професионален опит. 
4. Наличие на опит в реализиране на проекти/договори, финансирани от ЕС или 

други международни донори (минимални изисквания, и изисквания, даващи 
предимство на кандидата). 

5. Декларация за липса на обстоятелствата, посочени по-долу. 

 

ІIІ. Счетоводител 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:  

Кандидатът следва да: 

А. Притежава:  

1. Завършено висше счетоводно-икономическо образование и стаж в областта на 
счетоводството, външния, вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните 
ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол, съответно: 

а) при магистърска степен - 2 г.; 

б) при бакалавърска степен - 3 г.; 

в) при степен "специалист" - 4 г.; 

2.  друго висше икономическо образование и 5 г. стаж в областта на 
счетоводството, външния, вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните 
ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол; 

3.  средно икономическо образование и 8 г. стаж като счетоводител. 

Б) Да не е  осъждан за престъпление от общ характер по глава пета и 
подраздел  I на глава шеста от Особената част на Наказателния кодекс. 

До събеседване ще бъдат допускани единствено кандидати, които отговарят на 
посочените минимални изисквания. 

С предимство ще се ползват кандидати с: 
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- Доказан професионален опит  във финансово управление  на проекти 
финансирани от ЕС и други донори (минимум 1 проекта на позиция – 
финансов мениджър/счетоводител проект). 

При наличие на кандидат, отговарящ на допълнителното изискване, той се 
допуска до събеседване с предимство. В случай че събеседването е неуспешно, 
едва тогава могат да бъдат поканени останалите кандидати, отговарящи на 
минималните изисквания. 

Допълнителни изисквания: 

1. Да познава добре нормативната уредба в областта на счетоводството, 
данъчното и трудово-осигурително законодателство и ЗЮЛНЦ; 

2. Работа с MS Office, Word, Excel, електронна поща и Internet, счетоводен 
софтуер; 

3. Умения за водене на бизнес кореспонденция и работа в екип; 
4. Способност да анализира информация, да я синтезира и представя 

резултатите; 
5. Шофьорска книжка е предимство. 

Наличието на допълнителните изисквания се установява чрез събеседване с 
допуснатите кандидати. 

Кандидатите да представят следните документи: 

1. Автобиография – европейски формат (CV); 
2. Копие от диплома за завършено образование и други документи, 

удостоверяващи допълнителни специализации и квалификации; 
3. Копие от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит. 
4. Декларация за липса на обстоятелствата, посочени по-долу. 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ВСИЧКИ ДЛЪЖНОСТИ: 

Служител на МИГ може да бъде физическо лице, което: 

1. не е член на колективния управителен орган или на контролния орган на МИГ и 
не е свързано лице с член на колективния управителен орган или на контролния орган 
на МИГ по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон. 

2. не е общински съветник, кмет, заместник - кмет или служител на централна или 
териториална администрация на изпълнителната власт, на местната власт или на 
публично лице, освен ако не е в отпуск. 

3. отговаря на условията:  

1. няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла 
на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, 
към държавата или към община, или аналогични задължения, освен ако е допуснато 
разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, 
който не е влязъл в сила. Видът и размерът на задълженията следва да са установени с 
влязъл в сила акт на компетентен орган; 

2. не е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност, 
установено с влязъл в сила акт на компетентен орган, съгласно законодателството на 
държавата, в която е извършено нарушението; 
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3. не е предоставил документ с невярно съдържание или не е представил 
изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отказ за 
финансиране, критериите за подбор или изпълнението на договор, установени с влязъл 
в сила акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която е 
извършено нарушението; 

4. не е сключил споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, 
когато нарушението е установено с влязъл в сила акт на компетентен орган, съгласно 
законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; 

5. не е нарушил правата на интелектуалната собственост, когато нарушението е 
установено с влязъл в сила акт на компетентен орган, съгласно законодателството на 
държавата, в която е извършено нарушението; 

6. не е опитал, когато нарушението е установено с влязъл в сила акт на 
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено 
нарушението: 

а) да повлияе на лице с правомощие за вземане на решения или контрол от УО на 
някой от Европейските структурни и инвестиционни фондове, включен в стратегията 
за ВОМР и/или от ДФЗ - РА, свързано с одобрението за получаване на финансова помощ 
чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация; 

б) да получи информация от лице с правомощие за вземане на решения или 
контрол от УО на някой от Европейските структурни и инвестиционни фондове, 
включен в стратегията за ВОМР и/или от ДФЗ - РА, която може да му даде 
неоснователно предимство, свързано с одобрението за получаване на финансова 
помощ;  

7. не е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно 
решение, че е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или 
аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 

8. не е доказано, че е виновен за неизпълнение на договор за предоставяне на 
финансова помощ от Европейските инвестиционни и структурни фондове, договор за 
обществена поръчка, на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до 
предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, 
което е било разкрито, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-
малко от 50 на сто от стойността или обема на договора; 

9. не са констатирани при проверка, одит или разследване, проведено от 
разпоредител с бюджет, Европейската служба за борба с измамите или Европейската 
сметна палата значителни недостатъци при спазването на основните задължения по 
изпълнение на договор за предоставяне на финансова помощ от Европейските 
инвестиционни и структурни фондове, на договор за обществена поръчка, на договор за 
концесия за строителство или за услуга, което е довело до предсрочното им 
прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции; 

10. не е извършил нередност, която е установена с влязъл в сила акт на 
компетентните органи, съгласно законодателството на държавата, в която е извършена 
нередността; 

11. няма изискуеми и ликвидни задължения към Държавен фонд „Земеделие“; 
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12. не е включен в системата за ранно откриване на отстраняване по чл. 108 от 
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 
октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза 
и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (обн., ОВ, L 298/1 от 26 
октомври 2012 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012“; 

14. не е обект на конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 от Регламент (ЕС, 
Евратом) № 966/2012, който не може да бъде отстранен; 

15. не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на 
Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с лице на 
ръководна длъжност в УО на някоя от програмите, отговорни за управление на 
Европейските структурни и инвестиционни фондове, включен в стратегията за ВОМР 
или в ДФЗ - РА; 

16. не е лице, което е на трудово или служебно правоотношение в ДФЗ-РА или УО 
на някоя от програмите, отговорни за управление на Европейските структурни и 
инвестиционни фондове, включен в стратегията за ВОМР до една година от 
прекратяване на правоотношението; 

17. не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:  

а) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния 
кодекс;  

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;  

в) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната 
система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;  

г) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния 
кодекс;  

д) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния 
кодекс;  

е) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс;  

ж) престъпление по чл. 159а - 159г от Наказателния кодекс;  

з) престъпление по чл. 172 от Наказателния кодекс; 

и) престъпление по чл. 192а от Наказателния кодекс; 

й) престъпление по чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс; 

к) престъпление, аналогично на тези по букви „а“ до „й“, в друга държава 
членка или трета страна; 

18. не е лице, предоставящо консултантски услуги на кандидата и попада в 
случаите по т. 14, 15 и 16. 

За удостоверяване липсата на посочените обстоятелства, кандидатите следва да 
представят декларация, заедно с представените изискуеми документи за длъжността. 

 

По т.4 от дневния ред докладва г-н Валери Сарандев – председател на УС на 
Сдружението.  
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Членовете на Управителния съвет обсъдиха проект на длъжностни характеристики 
за всички позиции, съгласно утвърденото щатно разписание на МИГ и взеха решение 
при гласували 9 - „ЗА“, 0  - „ПРОТИВ“ и 0 -  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

 
 

РЕШЕНИЕ №4 

На основание чл. 35, ал.2, т.2 и т.3 от Устава и чл. 18 от Вътрешния правилник се 
утвърждават длъжностни характеристики за определените в щатното разписание на 
МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово длъжности. 

 
Утвърдените длъжностни характеристики са приложение към настоящия 

протокол. 
 

По т.5 от дневния ред докладва г-н Валери Сарандев – председател на УС на 
Сдружението.  

Членовете на Управителния съвет обсъдиха реда и начина за изпълнение на 
процедурата за подбор на персонал на МИГ и взеха решение при гласували 9 - „ЗА“, 0  - 
„ПРОТИВ“ и 0 -  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

 
 

РЕШЕНИЕ №5 

На основание чл. 35, ал.2, т.2 и т.3 от Устава и чл. 18 от Вътрешния правилник за 
дейността на Сдружението, утвърдено щатно разписание на МИГ и изисквания за 
заемане на длъжностите се определя следния начин за изпълнение на процедурата за 
подбор на персонал: 

1. В срок до 05.05.2016 г. да се публикува на интернет страницата на МИГ 
обява за провеждане на процедура за подбор на персонал за  одобрените от УС 
длъжности. 

2. Кандидатите трябва да представят изискваните документи за длъжността, за 
която кандидатстват в запечатан плик, адресиран до УС на СНЦ „Местна инициативна 
група – Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“, със задължително посочени адрес за 
кореспонденция, електронен адрес и телефон за връзка. Документите следва да бъдат 
изпратени и получени на адрес гр. Гоце Делчев 2900, ул.”Царица Йоанна“ №2, център за 
услуги и информация на Община Гоце Делчев, лично, с куриер или по пощата, в срок до 
17,00 ч. на 13 май 2016 г. (петък). Документи, получени след определената дата и час 
няма да бъдат разглеждани.  

3. Управителният съвет на Сдружението ще проведе заседание за разглеждане 
на кандидатурите на 16 май 2016 г. от 15,30 ч. , на което ще определи кандидатите, 
допуснати до събеседване.  

2. На 17 май 2016 г. до 17,00 часа на всички кандидати по ел.поща ще бъде 
изпратено писмо, за уведомяването им за решението на УС на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – 
Гърмен - Хаджидимово”  относно допускането им до събеседване. Кандидатите ще 
бъдат уведомени за резултата от заседанието на УС и по телефон. 

3. С допуснатите кандидати ще бъде проведено събеседване на 20 май 2016 г. от 
14,30 часа  в офиса на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово” на адрес гр. 
Гоце Делчев, ул. Пейо Яворов“ №1, сграда на Младежки дом.  
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Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

 

4. В срок до 27.05.2016 г. с всеки от избраните за заемане на длъжностите: 
изпълнителен директор, счетоводител, експерт по прилагане на Стратегията за местно 
развитие, ще бъде сключено двустранно писмено споразумение за последващо наемане 
на трудов договор, в случай на одобрение на заявлението и подписване на Договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Министерство на земеделието 
и храните и СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен-  Хаджидимово” по реда на Наредба № 
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. (обн., ДВ, бр.100 от 18 декември 2015 г.).  

По т.6 от дневния ред докладва г-н Валери Сарандев – председател на УС на 
Сдружението.  

Членовете на Управителния съвет обсъдиха проекта на обява за провеждане на 
процедура за подбор на персонал на МИГ и взеха решение при гласували 9 - „ЗА“, 0  - 
„ПРОТИВ“ и 0 -  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

 

РЕШЕНИЕ №6 

На основание чл. 35, ал.2, т.2 и т.3 от Устава и чл. 18 от Вътрешния правилник за 
дейността на Сдружението, се утвърждава текста на  обявата по процедурата за подбор 
на персонал. 

Одобрената обява е приложение към настоящия протокол. 
 

По т.7 от дневния ред докладва г-н Валери Сарандев – председател на УС на 
Сдружението.  

Членовете на Управителния съвет разгледаха проекта длъжностни 
характеристики за четирите работни позиции, автобиография – европейски формат 
(CV) и декларация от участниците в процедура за подбор на персонал на МИГ и взеха 
решение при гласували 9 - „ЗА“, 0  - „ПРОТИВ“ и 0 -  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

 

РЕШЕНИЕ №7 

На основание чл. 35, ал.2, т.2 и т.3 от Устава и чл. 18 от Вътрешния правилник за 
дейността на Сдружението, се утвърждават образци на документи към процедурата за 
подбор на персонал, както следва: 

1. Длъжностна характеристика за позиция „Изпълнителен директор“; 
2. Длъжностна характеристика за позиция „Експерт по прилагане на СВОМР“; 
3. Длъжностна характеристика за позиция „Счетоводител“; 
4. Автобиография – европейски формат (CV); 
5. Декларация от участниците в процедура за подбор на персонал на МИГ. 
 
Одобрените образци на документи към  процедура за подбор на персонал са  

приложени към настоящия протокол. 
 

По т.8 от дневния ред докладва г-н Валери Сарандев – председател на УС на 
Сдружението.  

http://www.eufunds.bg/


13 
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 
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Членовете на Управителния съвет обсъдиха необходимостта от наемане на офис 
за екипа на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“, който да е в съответствие с 
Критериите за оценка на Стратегиите за ВОМР и взеха решение при гласували 9 - „ЗА“, 0  
- „ПРОТИВ“ и 0 -  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

 

РЕШЕНИЕ № 8 

 
Възлага се на екипа на МИГ и Председателя на Управителния съвет да събират 

оферти за наемане на офис за работа на екипа за прилагане на стратегия за ВОМР, които 
да се предложат на УС за определяне на помещението за офис, с което ще се 
кандидатства по процедура за подбор МИГ и Стратегии за ВОМР. 

 

По т.9 от дневния ред докладва г-н Валери Сарандев – председател на УС на 
Сдружението.  

Господин Сарандев информира членовете на Управителния съвет, че са 
постъпили заявления за прекратяване на членството в СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – 
Гърмен – Хаджидимово“ от: 

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 

- представител на стопански сектор; 

2. Николина Иванова Чакардъкова, ЕГН *******, адрес********, физическо лице, 

самоопределило се като представител на нестопански сектор; 

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 - като представител на стопански сектор; 

4. Благой Иванов Андонов, ЕГН********, с постоянен адрес ********- физическо 

лице, самоопределило се като представител на стопански сектор; 

5. Георги Йорданов Смилев, с ЕГН******, адрес********, 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; 

Членовете на Управителния съвет взеха решение при гласували 9 - „ЗА“, 0  - 
„ПРОТИВ“ и 0 -  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

 

РЕШЕНИЕ №9 

 
На основание чл.35, ал.1, т.3 и подадени заявления се освобождават се като 

членове на СНЦ „Местна инициативна Група – 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. 

http://www.eufunds.bg/


14 
------------------------------------------------------ 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. 

 

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**********, адрес*********, 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; 

 

По т.10 от дневния ред докладва г-н Валери Сарандев – председател на УС на 
Сдружението.  

Господин Сарандев информира членовете на Управителния съвет, че са 
постъпили заявления за приемане на нови членове в СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен 
– Хаджидимово“ от: 

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 Чакърдъкова", 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 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; 
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 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 - като представител на стопански сектор; 

 

  

 Членовете на Управителния съвет приеха да се гласува „анблок“ приемането на 
всички, подали заявления за членство в МИГ  и се взе следното решение  при гласували 
9 - „ЗА“, 0  - „ПРОТИВ“ и 0 -  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

 

РЕШЕНИЕ № 10 

 
На основание чл.35, ал.1, т.3 и подадени заявления за приемане в СНЦ 

„Местна инициативна Група – Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“ се приемат за 
членове на Сдружението: 

 

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 ЧАКЪРДЪКОВА", 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, 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, 
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представлявано от 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, с 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 - като представител на стопански сектор; 

 

По т.11 от дневния ред докладва г-н Валери Сарандев – председател на УС на 
Сдружението.  

Господин Сарандев запозна членовете на Управителния съвет с графика на 
събития до край месец май 2016. 

 

Поради изчерпване на дневния ред председателя на УС на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – 
Гърмен - Хаджидимово“ закри заседанието. 

 

Приложения:  

1.  Обява за провеждане на процедура за подбор на персонал. 

2. Длъжностна характеристика за позиция „Изпълнителен директор“; 

3. Длъжностна характеристика за позиция „Експерт по прилагане на СВОМР“; 
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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. 

 

4. Длъжностна характеристика за позиция „Счетоводител“; 

5. Автобиография – европейски формат (CV) - образец; 

6. Декларация от участниците в процедура за подбор на персонал на МИГ – образец; 

7. Заявления за прекратяване на членство в МИГ – 6 броя; 

8. Заявления за приемане на нови членове – 14 броя. 

 

Присъствали заседанието на 03.05.2016 г. членове на УС на СНЦ „МИГ – Гоце 
Делчев – Гърмен - Хаджидимово“ и подписали настоящия протокол: 

 

№ 
по 

ред 

Юридическо лице 
/физическо лице - член 
на Управителния съвет  

Представляващ 
юридическо лице - 

член на 
Управителния съвет 

Позиция в  УС 
СНЦ „МИГ – 

Гоце -Делчев“ 

Подпис 

1 Община Гоце Делчев, с 
ЕИК по БУЛСТАТ 
000024745 

Валери Александров 

Сарандев 

Председател на  
УС 

 
 

П 
 
 

2 Община Гърмен, ЕИК по 
ЕИК по БУЛСТАТ 
000024752 

Минка Сабриева 

Капитанова 

Член на УС  
 

П 

3 Община Хаджидимово,  
БУЛСТАТ 000025014 

Рамиз Рамизов Метушев Член на УС  
 

П 
 
 

4 СНЦ „Сдружение на 
предприемачите 
регион Гоце Делчев“, с 
ЕИК по БУЛСТАТ 
101723507 

Димитър Стойнов 

Христов 

Член на УС  
 

П 

5  „Копривлен - Мрамор” 
ЕООД, с ЕИК 811141501  

Иван Сотиров Кацилов  Член на УС  
 

П 
 
 

6 ЕТ „Сузана Сариева“, 
ЕИК 200643070  

Сузана Мирославова 

Сариева 

Член на УС  
П 
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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. 

 

7 СНЦ „Сдружение с 
нестопанска цел 
„Бизнес инкубатор – 
Гоце Делчев, център за 
подпомагане на 
предприемачеството”, с 
ЕИК по БУЛСТАТ 
101159444 

Росица Кирилова 

Джамбазова  

Член на УС  
 
 
 

П 

8 Народно читалище 
“Възраждане - 1927“, с 
ЕИК по БУЛСТАТ 
000015380 

Мария Ангелова Чорлева Член на УС  
П 

9 СНЦ "НЕВРОКОП", с ЕИК 
по БУЛСТАТ 101153637 

Рахим Хасанов Арнаудов Член на УС  
П 

 
 

10  „Сдружение „Хроника 
срещу рака", с БУЛСТАТ 
175976902  

Елена Петкова Ласина Председател  
на КС 

 
 

П 
 
 

 

 

 

 

Изготвил протокола : ………………………П…………………….. – Тереза Вакареева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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