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П Р О Т О К О Л 
 

ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА 

ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО“ 

 

Днес, 13.04.2018 г., 10,00 часа в гр. Гоце Делчев, ул. Александър Стамболийски № 13, в 

зала на първи етаж в сградата на Ловно – рибарско сдружение „Сокол“, се състоя общо 

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

- Хаджидимово”. 

Заседанието  е свикано по реда на чл. 28 от Устава на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – 

Гърмен - Хаджидимово“ и по инициатива на Управителния съвет. 

При проверката на кворума, към 10.00 ч. в залата присъстват следните членове на СНЦ 

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

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

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

като представител на стопански сектор; 

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

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

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

01.04.2016г. – като представител на нестопански сектор; 

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

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

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

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 05.04.2016г. и нотариално заверено пълномощно  рег. № 

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

като представител стопански сектор; 

5. За Народно читалище „Отец Паисий – 1931“, 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; 

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

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

сектор; 

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

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



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

Михова Донкова – председател на читалищното настоятелство, съгласно протокол от 

04.04.2016г. -  като представител на нестопански сектор; 

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

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

Благоевград, Костадин Иванов Кобаков – Председател на Читалищното настоятелство, 

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

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

адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. Паул Ленц № 2, регистрирано по ФД  №  70/2010г. по 

описа на ОС – Благоевград,  Елена Петкова Ласина, съгласно протокол от 12.04.2016г. - като 

представител на нестопански сектор; 

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

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

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

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

на нестопански сектор; 

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

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

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

Воденичаров,  съгласно пълномощно №50/23.01.2017 г., издадено от Тодор Тодоров – секретар 

на Община Хаджидимово – като представител нестопански сектор; 

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

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

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

като представител на нестопански сектор; 

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

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

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

24.03.2016г. - като представител на нестопански сектор; 

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

и адрес на управление с. Тешово, община Хаджидимово, област Благоевград, регистрирано по 

ФД  № 24/2011 г. по описа на ОС – Благоевград, Дамян Александров  Хаджиев, съгласно 

протокол от 12.01.2017 г. - като представител нестопански сектор; 

15. За „АРНО - АС" ЕООД, ЕИК 200456632, със седалище и адрес на управление  с. 

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

едноличен собственик на капитала - като представител на стопански сектор; 

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

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

6 от 25.03.2016 г., - като представител на публичния сектор; 

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

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

лично – като представител на стопанския сектор; 

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

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

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

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

19. 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; 

20. Кенан Рамизов Тюмбелекчиев, с постоянен адрес гр. Гоце Делчев, лично, като 

представител на нестопански сектор; 



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

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

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

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

представител на нестопански сектор; 

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

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

Иванова Темелкова,  управител и едноличен собственик на капитал, като представител на 

стопански сектор; 
23. За СНЦ „Граждански инициативи за развитие“, с БУЛСТАТ 176985548, със 

седалище и адрес на управление с. Абланица, ул. „Дунав“ № 16, община Хаджидимово, област 

Благоевград, регистрирано по ФД  №  3/2016г. по описа на ОС – Благоевград, Найле Шеинова 

Бюлюкова, съгласно протокол от 29.12.2016г., като представител на нестопански сектор; 

24. За СНЦ „Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, център за подпомагане на 

предприемачеството“, с ЕИК 101159444, със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, 

ул. Скопие № 4, община Гоце Делчев, област Благоевград, регистрирано по ФД  №  1174/1999г. 

по описа на ОС – Благоевград,  Росица Кирилова Джамбазова, съгласно протокол от 

01.04.2016г. – като представител на нестопански сектор; 

25. 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; 

26. 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 01.04.2016г. 

- като представител на стопански сектор; 

27. За Община Хаджидимово, с БУЛСТАТ 000025014, с адрес  - гр. Хаджидимово, ул. 

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

Терзиев, съгласно решение №312/2017г. на Общински съвет - гр. Хаджидимово - като 

представител на публичен сектор; 
28. За СНЦ "НЕВРОКОП", с ЕИК по БУЛСТАТ 101153637, със седалище и адрес на 

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

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

02.04.2016 г. -  като представител на нестопански сектор; 

29. За СНЦ "Консултантски, образователен и научен център по европейски 

практики, технологии и иновации", с БУЛСТАТ 176432953, със седалище и адрес на 

управление гр. Гоце Делчев, ул. „Дунав“ №22, регистрирано по ФД  №  74/2012г. по описа на 

ОС – Благоевград,  Георги Момчилов Темелков – изпълнителен директор, съгласно протокол от 

20.04.2016 г., като представител на нестопански сектор; 

30. За СНЦ „Бъдеще за младите“, с БУЛСТАТ 177083127, със седалище и адрес на 

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

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

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

сектор; 

 

От общо 57 редовно поканени членове на сдружението,  на заседанието присъстват 30 

(тридесет) члена.  

При проверка на наличния кворум се установи, че на събранието присъстват повече от 

половината от всички членове на общото събрание и на основание на чл. 30 от Устава на 

Сдружението, събранието е законно.  

Събранието се откри от Председателя на Управителния съвет – г-жа Марина Герова,   

която информира присъстващите, че същото е свикано по инициатива на Управителния съвет, 

съгласно решение по протокол от 02.04.2018 г., на основание чл. 28, ал.1 от Устава на 



сдружението, чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска  цел. Спазени са 

изискванията на чл. 28 от Устава относно реда за свикване на общото събрание: 

- изготвена е покана за провеждане на събранието, която съдържа дневен ред, датата, 

часа и мястото за провеждане на събитието; 

- поканата и всички материали по дневния ред са изпратени/връчени на членовете на 

сдружението при спазване на срока, определен в Устава; 

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

Гърмен – Хаджидимово“ - http://mig-gotsedelchev.com; 

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

разположение на членовете на сдружението.  

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

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

протокол. В залата присъстват и служителите на  МИГ, наети за изпълнение на СВОМР – г-жа 

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

Крум Костадинов Стамболиев – експерти по прилагане на Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие, г-жа Илиана Чолакова – счетоводител. 

 

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

„МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ и предложи в изпълнение на чл. 33, ал.1 от 

Устава да бъдат избрани председател и секретар на събранието, който да води протокола от 

събранието.  

Пристъпи се към избор на председател и секретар на събранието: 

Постъпиха предложения за председател на събранието да бъде избрана г-жа Марина 

Дилиянова Герова и за секретар на събранието -  Галена Владимирова Велева. Предвид това, че 

други предложения не постъпиха се пристъпи към гласуване. 

След проведеното гласуване, с: 28 гласа „ЗА“, „ПРОТИВ“ - 0 и  „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ“ – 2 /предложените за председател и секретар на събранието/ 

 

Се ВЗЕ следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 1 

 

1. За председател на събранието се избира  Марина Дилиянова Герова. 

2. За секретар на събранието  се избира Галена Владимирова Велева. 

 

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

събрание, председателят на събранието пристъпи към обсъждане и приемане на предложения 

дневен ред, обявен в поканата. Тъй като други предложения по дневния ред не постъпиха се  

пристъпи към приемане на дневен ред за провеждане на общото събрание, в съответствие с 

предварително обявения. 

 

След проведеното гласуване, с: 30 гласа „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“   и  - 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“   

Се ВЗЕ следното РЕШЕНИЕ № 2 

 

Събранието  ще протече по обявеният в Поканата дневен ред:  

1. Одобряване промени в СВОМР на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово; 

2. Други. 

 

Във връзка с втората точка по дневния ред към поканата за свикване на общото 

събрание беше изпратен проект за изменение на Вътрешен правилник за дейността на СНЦ 

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО”. 

 

http://mig-gotsedelchev.com/


Пристъпи се към изпълнение на дневния ред: 

 

По точка 1 от дневен ред:   
 

Г–жа Герова запозна присъстващите, че предложените във връзка с настоящото общо 

събрание изменения в стратегията за ВОМР са предприети във връзка със: 

  1. Писмо с Изх.№91-417/27.03.2018 г. на ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020, 

относно необходимост от изменение на мерки от одобрените стратегии за ВОМР поради 

изменение на Закона за подпомагане на земеделските производители и отпадане на правното 

основание (чл.9а от ЗПЗП) за издаване на наредби по мерките от ПРСР 2014-2020 г.; 

2. Допълване на критерий за оценка по Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ „3. Проектът включва инвестиции в секторите, посочени в т. „Мерки 

по създаване на нови предприятия и стимулиране на предприемачеството“ от Националната 

стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия (компютри, оптика и електроника; 

автомобили и други превозни средства; метални изделия; печатарска промишленост; 

информационни технологии и др.)“, предложението за което е направено по време на проведени 

от МИГ през 2017 г.  публични събития и обучения. 

3. Определяне на ред за допълнително приоритизиране на проекти по мерките, 

финансирани от ПРСР 2014 – 2020 г. и ЕЗФРСР, във връзка с Указанията за прием на проекти, 

подавани по стратегиите за Водено от общностите местно развитие по подмярка 19.2 

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

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

2014-2020 г. от местни инициативни групи, сключили споразумение по реда на чл. 35, ал. 1 от 

Постановление № 161 на Министерски съвет от 2016 г. за определяне на правила за 

координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и 

местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнение на подхода „Водено от 

общностите местно развитие“ (приложение към Заповед РД 09-513/28.06.2017 г.), в които  е 

указано, че не е допустимо да се включват нови критерии или да се ограничава или разширява 

прилагането на одобрените в СВОМР критерии за оценка. 

Съгласно решение №5 от 02.04.2018 г. на Управителния съвет на МИГ, проектът на 

изменения в СВОМР е публикуван на 05.04.2018 г. за обществено обсъждане на интернет 

страницата на МИГ. Осигурен е 7 - дневен срок на заинтересованите страни (от 06.04.2018 г. до 

12.04.2018 г.) за представяне на коментари и предложения по планираните изменения.  

Членовете на общото събрание са информирани за стартиралото обществено обсъждане. 

Направена е и публикация в местна електронна медия – „Инфомрежа“ за провеждане на 

общественото обсъждане. В рамките на определения срок постъпиха предложения и коментари 

от две заинтересовани лица.  

Думата беше дадена на г-жа Тереза Вакареева – изпълнителен директор на МИГ, която 

представи получените предложения и коментари, обобщени в Справка за отразяване на 

коментарите след обществено обсъждане на изменения в СВОМР на „МИГ – Гоце Делчев – 

Гърмен – Хаджидимово“.  

След представяне на коментари, постъпили от заинтересованите страни и обсъждане на 

предложенията се пристъпи към представяне на публикувания проект на изменения, като 

едновременно с представянето на промените се обсъдиха и постъпилите предложения относно: 

1. Отпадане на критерия за допълнително класиране по „По ред на подаване  в ИСУН 

2020“ с мотиви, че реда за подаване не гарантира качеството на проектното предложение и 

може да доведе до класиране в резервен списък на по-качествени проекти; 

2. Допълнителното класиране по Мярка 6-7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ да 

става не по получени точки по критерий „Брой население, което ще се възползва от 

подобрените основни услуги и обхвата на териториално въздействие“, а подреждането на 

проектите в низходящ ред да става от по-голям към по-малък брой население, което ще се 



възползва от подобрените основни услуги и обхвата на териториално въздействие. При 

разписване на критерия по скала може да се получат проекти, които са получили равен брой 

точки, но същевременно различен брой население да се възползва от подобрените основни 

услуги и обхвата на териториално въздействие, което няма да доведе до целта да се осигури 

допълнително класиране. 

В процеса на обсъждане всички подкрепиха постъпилите предложения. 

Г-жа Герова предложи общото събрание да вземе решение за одобрение на 

предложените промени в СВОМР, съгласно публикувания за обществено обсъждане проект и 

отразяване на постъпилите предложения, както следва: 

1. Отпада критерия за допълнително класиране по „По ред на подаване  в ИСУН 

2020“  за всички мерки, финансирани от ПРСР 2014 – 2020 г. и ЕЗФРСР. 

2. Допълнителното приоритизиране на проектите по Мярка 6-7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ да става по броя на населението, което ще се възползва от подобрените 

основни услуги и обхвата на териториално въздействие, като подреждането на проектите да 

става в низходящ ред от по-голям към по-малък брой население, което ще се възползва от 

подобрените основни услуги и обхвата на териториално въздействие. 

Предложението беше подложено на  гласуване. 

След проведеното гласуване, с: 30 гласа „ЗА“, „ПРОТИВ“ - 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ“ - 0  

 

Се ВЗЕ следното РЕШЕНИЕ № 3 

 

Одобряват се предложените промени в СВОМР на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен 

– Хаджидимово“, съответстващи на публикувания за обществено обсъждане проект на 

изменения  в Стратегията и постъпили предложения по време на обществено обсъждане, както 

следва: 

1. Отпада критерия за допълнително класиране по „По ред на подаване  в ИСУН 

2020“  за всички мерки, финансирани от ПРСР 2014 – 2020 г. и ЕЗФРСР. 

2. Допълнителното приоритизиране на проектите по Мярка 6-7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ да става по броя на населението, което ще се възползва от подобрените 

основни услуги и обхвата на териториално въздействие, като подреждането на проектите да 

става в низходящ ред от по-голям към по-малък брой население, което ще се възползва от 

подобрените основни услуги и обхвата на териториално въздействие. 

 

По точка 2 от дневен ред:   

 

Г-жа Герова представи проект за изменения на  Вътрешен правилник за дейността на 

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО” 

и мотивите, които налагат да бъде извършена промяната. 

Тъй като други предложения и възражения не постъпиха се пристъпи към приемане на 

предложението: 

1. В чл. 16 от Вътрешен правилник за дейността на СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА 

ГРУПА – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО”, както следва: 

„(4) (Нова – 13.04.2018 г.)  При невъзможност за изпълнение на задълженията по ал. 2  

от Председателя на УС на МИГ (отсъствие, самоотвод при възникване на конфликт на 

интереси и други обстоятелства, които не позволяват назначаване на КППП), същата се 

назначава:  

1. От друг член на УС на МИГ, който се избира с решение на УС, измежду неговите 

членове; или   



2. От изпълнителния директор на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово“.“ 

 

След проведеното гласуване, с: 30 гласа „ЗА“, „ПРОТИВ“ - 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ“ - 0  

 

Се ВЗЕ следното РЕШЕНИЕ № 4 

 

В чл. 16 от Вътрешен правилник за дейността на СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА 

ГРУПА – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО” се допълва нова алинея 4, както 

следва: 

„(4) (Нова – 13.04.2018 г.)  При невъзможност за изпълнение на задълженията по ал. 2  

от Председателя на УС на МИГ (отсъствие, самоотвод при възникване на конфликт на интереси 

и други обстоятелства, които не позволяват назначаване на КППП), същата се назначава:  

1. От друг член на УС на МИГ, който се избира с решение на УС, измежду неговите 

членове; или   

2. От изпълнителния директор на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово“.“ 

 

 

 

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

Гърмен - Хаджидимово”  бе закрито. 

 

 

Неразделна част от настоящия протокол е Списък на присъствалите членове на 

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

Хаджидимово” на общото събрание от 13.04.2018  г. 

 

 

 

Председател на общото събрание _______________П_________________ /подпис/ 

 

 

Секретар на общото събрание _______________П_________________ /подпис/ 

 

 

Председател на Управителния съвет_______________П_________________/подпис/



 


