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Протокол  
от заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна 

инициативна група - Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово” 

 

Днес, 11.01.2017 г., в 10.00 часа, в офиса на Сдружението, намиращ се на ул. 

„Александър Стамболийски“ № 1 на основание на чл. 36 от Устава на Сдружение с 

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

(МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово или МИГ), се проведе заседание на 

Управителния съвет (УС) на Сдружението. 

Заседанието е свикано по инициатива на председателя на УС – г-н Валери Сарандев, 

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 – Кмет на Общината, 

определена с решение № 91/25.03.2016 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; 

 

II. За стопанския сектор: 

 

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

на управление с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград, Иван Сотиров 

Кацилов - управител; 

5. За ЕТ „Сузана Сариева“, ЕИК 200643070, със седалище и адрес на 

управление с. Дебрен,  ул. „Първа“ №7, община Гърмен, област Благоевград -  Сузана 

Мирославова Сариева – собственик и представляващ; 

 

III. За нестопански сектор: 

 

6. 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: адрес гр. Гоце Делчев, ул. Скопие № 4, община Гоце Делчев, област 

Благоевград,  - Росица Кирилова Джамбазова, съгласно протокол от 01.04.2016 г.; 

7. За Народно читалище “Възраждане - 1927“, с ЕИК по БУЛСТАТ 000015380, със 

седалище с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград, -  Мария Ангелова 

Чорлева, съгласно протокол от 24.03.2016  г.; 

8. 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.; 
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На основание чл. 39, ал. 2 от Устава, на заседанието е поканена 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. 

На заседанието присъстват и служителите на МИГ, наети за изпълнение на СВОМР 

– Тереза Вакареева, Ибраим Пачеджиев, Крум Стамболиев.  

 

От заседанието отсъства г-н Димитър Стойнов Христов, представляващ 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, , съгласно протокол от 28.03.2016 г., редовно уведомен за 

свиканото заседание – получена покана от дата 05.01.2017г.  

 

За протоколчик на заседанието беше предложен и избран г-н Ибраим Пачеджиев – 

Експерт по прилагане на СВОМР. 

Съгласно изпратената покана до всички членове на УС, ведно с приложените към 

нея материали, обявения дневен ред на заседанието, е  както следва: 

1. Представяне на отчет на Председателя на УС за 2016 г. – докладва Валери 

Сарандев – председател на УС; 

2. Обсъждане на Отчет за дейността на Управителния съвет за 2016 г. – докладва 

Валери Сарандев – председател на УС; 

3. Представяне и обсъждане на Доклад за дейността на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев 

– Гърмен - Хаджидимово“ за 2016 г. и финансов отчет на Сдружението – докладва Валери 

Сарандев – председател на УС и Тереза Вакареева – Изпълнителен директор; 

4. Обсъждане на проект  на Програма за осъществяване на дейността на СНЦ 

„МИГ - Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово” за 2017 г. и проект на бюджет на СНЦ 

„МИГ - Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово”  за 2017 г. - докладва Валери Сарандев – 

председател на УС и Тереза Вакареева – Изпълнителен директор; 

5. Обсъждане на предложения за промени в Устава и Вътрешния правилник за 

дейността на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“ във връзка с промяна на 

седалището на МИГ, размера на членския внос, промяна в управлението – докладва Валери 

Сарандев – председател на УС; 

6. Разглеждане на постъпили заявления за приемане на нови членове в СНЦ 

„Местна инициативна група  Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“, подали заявления за 

членство в Сдружението - докладва Валери Сарандев – председател на УС; 

7. Други. 

 

Заседанието е свикано по инициатива на председателя на УС, който го откри. 

На заседанието присъстват 8 от общо 9 членове на УС, поканите за свиканото 

заседание на УС са своевременно изпратени и получени от членовете на УС, налице е 

необходимия кворум, заседанието може да се проведе и да взема решения.  

Г-н Сарандев  представи отново на присъстващите предварително обявения  дневен 

ред.  Не  постъпиха  възражения  по  свикването и провеждането на заседанието, 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  представи  отчет  за  дейността си като Председателя на УС за 2016 г., 

който е изготвен на основание чл. 38, ал. 1, т. 11 от Устава.  



 
 

След представяне на отчета на председателя на УС за 2016 г. и след направено 

обсъждане Управителният съвет взе решение при гласували  7 - „ЗА“, 0  - „ПРОТИВ“ и  1 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 

РЕШЕНИЕ № 1: 

Управителния съвет приема представения отчет за дейността на председателя на УС 

за 2016 г. 

Приетият от УС отчет за дейността на председателя на УС е приложение към 

настоящия протокол. 

По точка 2 от дневния ред: докладва г-н Валери Сарандев – председател на УС на 

Сдружението.  

Г-н Сарандев информира присъстващите, че ежегодно УС на МИГ изготвя отчет 

дейността си и го представя пред общото събрание на Сдружението на основание чл.27, 

ал.1, т.10 от Устава.  

Г-н Сарандев представи проект на отчет за дейността на УС за 2016 г. и прикани 

присъстващите да го обсъдят. 

След направено обсъждане Управителният съвет взе решение при гласували 8 - 

„ЗА“, 0  - „ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 

РЕШЕНИЕ № 2: 

Управителния съвет приема представения отчет за дейността на УС за 2016 г.,  и 

взема решение да го внесе за приемане от общото събрание на МИГ – Гоце Делчев – 

Гърмен - Хаджидимово на основание чл.27, ал.1, т.10 от Устава на Сдружението. 

Приетият отчет за дейността на УС е приложение към настоящия протокол. 

По точка 3 от дневния ред: докладва г-н Валери Сарандев – председател на УС на 

Сдружението.  

Г-н Сарандев информира присъстващите, че на основание чл. 38, ал.1, т.12 е 

подготвен  Доклад за дейността на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“ и 

финансов отчет за 2016 г.. Докладът следва да се обсъди и приема от УС и да внесе за 

приемане от общото събрание, на основание чл.35, ал.1, т.7, чл. 56  и чл.57 от Устава на 

Сдружението.   

Докладът беше представен от председателя на УС и  предложен за обсъждане. 

Отчетът на Бюджета и финансовите отчети бяха представени от г-жа Тереза Вакереева – 

Изпълнителен директор на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово. 

 В резултат на проведеното обсъждане Управителния съвет взе решение при 

гласували 8 - „ЗА“, 0  - „ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 

РЕШЕНИЕ № 3: 

Приема Доклада за дейността на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен - 

Хаджидимово“ и финансовия  отчет за 2016г., които следва да бъде внесени за приемане от 

общото събрание на Сдружението.  

Приетите от УС Доклад за дейността и финансов отчет на СНЦ „МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен - Хаджидимово“ за 2016 г. са приложение към настоящия протокол. 

 

По т. 4 от дневния ред докладва г-н Валери Сарандев – председател на УС на 

Сдружението, който представи проект на Програма за осъществяване на дейността на СНЦ 

„МИГ - Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово” за 2017 г., която следва да се обсъди и 

приеме от УС на основание чл.35, ал.1, т.8, т.12 и т.14 от устава и да се внесе за приемане от 



 
 

общото събрание, на основание чл.27, ал.1, т.11 от Устава и чл.6, ал.12 от Вътрешен 

правилник на Сдружението. 

В резултат на проведеното обсъждане и направените предложения Управителния 

съвет взе решение при гласували 8  - „ЗА“, 0 - „ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 

РЕШЕНИЕ № 4.1: 

Приема представения проект на Програма за осъществяване на дейността на СНЦ 

„МИГ - Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово” за 2017 г. Същият да бъде внесен за 

приемане от общото събрание на МИГ.   

Приетия от УС проект на Програма за осъществяване на дейността на СНЦ 

„МИГ - Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово” за 2017 г.  е приложение към настоящия 

протокол. 

Г-н Валери Сарандев представи и проект на бюджет на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев – 

Гърмен – Хаджидимово” за 2017 г. На основание чл.35, ал.1, т.6 от устава УС подготвя 

проект на бюджет и го внася за приемане от общото събрание на основание чл.27, ал.1, т.12 

от Устава, чл.6, ал.12  и чл.25, ал.1 от ВП. 

В резултат на проведеното обсъждане и направените предложения УС съвет взе 

решение при гласували 8 - „ЗА“, 0  - „ПРОТИВ“ и 0 - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

РЕШЕНИЕ №4.2: 

Приема представения проект на бюджет на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев – Гърмен - 

Хаджидимово” за 2017 г. Същият да бъде представен за приемане от общото събрание на 

МИГ.   

Приетият проект на бюджет на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев – Гърмен - 

Хаджидимово”  за 2017 г. е приложение към настоящия протокол. 

По т.5 от дневния ред - Обсъждане на предложения за промени в Устава и 

Вътрешния правилник за дейността на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен - 

Хаджидимово“ във връзка с промяна на седалището на МИГ, размера на членския внос,  

промяна в управлението на Сдружението -  във връзка с постъпили заявления от членове на 

УС. 

Г-н Сарандев  информира присъстващите за внесеното от изпълнителния директор 

на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ мотивирано предложение за  

извършване на промени в Устава и Вътрешния правилник на Сдружението. Г-н Сарандев 

даде думата на г-жа Вакареева за представяне на предложението за промени в двата 

документа, която обясни, че промените са свързани със смяна на седалището на  

Сдружението, даване на възможност за промяна в размера на членския внос  с решение на 

общото събрание без да се налага промяна на устава,  промяна в управлението на 

Сдружението във връзка  с цел опростявате на структурата, улесняване на работата на 

организацията и намаляване на административната тежест на МИГ. 

Г-н Сарандев представи за обсъждане постъпилите предложенията за промени в 

устава на МИГ, които са както следва: 

§1. В Устава СНЦ „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен - 

Хаджидимово“ се правят следните изменения: 

1. Член 4, ал. 1 се изменя, както следва: 

„Чл. 4. (1) (Изм. – …….01.2017 г.) Седалището на Сдружението е ул. „Александър 

Стамболийски“ № 1, гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград.“ 

2. В чл. 7, т.2 се изменя, както следва: 

„2. (Изм. – …….01.2017 г.) Да развива и утвърждава европейските практики и 

подходи за децентрализирано развитие на селските райони отдолу-нагоре, включително 



 
 

чрез подхода “Водено от общностите местно развитие” (ВОМР), подкрепено от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).“ 

3. Член 9, т.1 се изменя така: 

„1. (Изм. – …….01.2017 г.) Прилагане на подхода Водено от общностите местно 

развитие, подкрепен от ЕСИФ и други фондове, основани на участието на местните 

общности.“ 

4. Член 17, т.4 се изменя така: 

„4. (Изм. – …….01.2017 г.) Да внасят в срок годишен членски внос в размер, 

определен с решение на Общото събрание, като решението се взема с обикновено 

мнозинство от присъстващите членове на сдружението.“ 

5. Член 24, т.3 се отменя: 

„Чл. 24. Органите на Сдружението са: 

„3. (Отм. – …….01.2017 г.)“ 

6. Член 26, ал.2 се изменя така: 

„(2) (Изм. – …….01.2017г.)  Членовете на Сдружението – юридически лица 

участват в общото събрание чрез своите представляващи по закон или пълномощие или 

от изрично упълномощени за участие в общото събраниe лице, представило пълномощно с 

нотариална заверка на подписите.“ 

7. Член 27, ал.1, т.10 се изменя така: 

„10. (Изм. – …….01.2017г.) Приема отчет за дейността на Управителния съвет;“ 

8. Член 27, ал.1, т.15 се отменя: 

 (Отм. – …….01.2017г.)  

Член 27, ал.2 се изменя така: 

„(2) (Изм. – …….01.2017г.) Правата по ал.1, т.1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 не 

могат да се възлагат на други органи на Сдружението.“ 

9. Член 31, ал.2 се изменя така: 

„(2) (Изм. – …….01.2017г.) Член на общото събрание няма право на глас при 

решаването на въпроси, отнасящи се до: 

1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена 

линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително; 

2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или 

възпрепятства вземането на решения.“ 

10. Член 34, ал.3, т.5 се изменя така: 

„5. (Изм. – …….01.2017г.) Членовете на колективния  управителен орган  –  

физически лица и представляващите по закон и пълномощие, включително и когато член е 

юридическо лице,  следва да не са  свързани лица по смисъла на § 1 от допълнителните 

разпоредби на Търговския закон с друг член на колективния управителен орган на 

Сдружението.“ 

11. Член 39, ал.1, ал2 и ал.3 се отменят: 

„Чл. 39. (1) (Отм. – …….01.2017г.) 

Чл. 39. (2) (Отм. – …….01.2017г.)   

Чл. 39. (3) (Отм. – …….01.2017г.) 

12. Член 40, ал.1, ал2 и ал.3 се отменят: 

„Чл. 40. (1) (Отм. – …….01.2017г.)  

Чл. 40. (2) (Отм. – …….01.2017г.) 

Чл. 40. (3) (Отм. – …….01.2017г.)“  

13. Член 42, ал.1 се изменя, както следва: 

„Чл. 42. (1) (Изм. – …….01.2017г.) Всеки член на управителния съвет може да бъде 

освободен преди изтичането на мандата му с решение на Общото събрание, ако: 

1. Важни съображения, свързани с дейността на Сдружението, наложат това; 

2. Възникнат конкретни законови пречки за участието му в съвета, или 

систематически не изпълнява задълженията си, произтичащи от настоящия устав, или 

извършва закононарушения, или други дейности, с които може да увреди доброто име на 

Сдружението. 



 
 

(2) Всеки член на управителния съвет може да го напусне с писмено изявление до 

съответния орган, освобождаването му става с решение на Общото събрание.“ 

14. Член 62, ал.1 се изменя, както следва: 

„Чл. 62. (1) (Изм. – …….01.2017г.) Настоящият устав е приет на общо събрание, 

състояло се на 12 април 2016 г. в град Гоце Делчев, област Благоевград и изменен на общо 

събрание, проведено на …………..01.2017 г.“ 

§2. Във ВЪТРЕШНИЯ ПРАВИЛНИК за дейността на Сдружение с нестопанска 

цел СНЦ “МИГ - Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово” се правят следните 

изменения: 

1. Член 3, т.2 се изменя така: 

„2. (Изм. – …….01.2017 г.) Да развива и утвърждава европейските практики и 

подходи за децентрализирано развитие на селските райони отдолу-нагоре, включително 

чрез подхода Водено от общностите местно развитие” (ВОМР), подкрепено от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).” 

2. Чл. 4, т.1 се изменят, както следва: 
„1. (Изм. – …….01.2017 г.) Прилагане на подхода Водено от общностите местно 

развитие, подкрепен от ЕСИФ и други фондове, основани на участието на местните 

общности.” 

3. Чл. 5, ал.1, т.3 се отменя: 
„3. (Отм. – …….01.2017г.)“  

4. Чл. 6, ал.17 се изменя както следва: 
„(17) (Изм. – …….01.2017г.) Член на общото събрание няма право на глас при 

решаването на въпроси, отнасящи се до: 

1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена 

линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително; 

2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или 

възпрепятства вземането на решения.“ 

5. Чл. 24, ал.1 се изменя както следва: 
„Чл.24.  (1) (Изм. – …….01.2017 г.) Да внасят в срок годишен членски внос в размер, 

определен с решение на Общото събрание, като решението се взема с обикновено 

мнозинство от присъстващите членове на сдружението;“ 

6. В § 4. от т.VІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ, се изменя така: 

„§4. (1) (Изм. – …….01.2017г.) Правилникът е приет от общо събрание на 

Сдружението на 12 април 2016 г. и изменен на общо събрание от ………………..2017 г.” 

След проведеното обсъждане Управителния съвет взе решение при гласували  8 -  

„ЗА“, 0  - „ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

РЕШЕНИЕ № 5: 

 

Приемат се предложените промени в Устава и Вътрешен правилник за дейността на 

Сдружението. Същите да бъдат представени за приемане от общото събрание на  

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

Хаджидимово“, съгласно чл. 27, ал. 1, т. 1 и 2 от Устава на Сдружението и така както са 

посочени. 

§1. В Устава СНЦ „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен - 

Хаджидимово“ се правят следните изменения: 

1. Член 4, ал. 1 се изменя, както следва: 

„Чл. 4. (1) (Изм. – …….01.2017 г.) Седалището на Сдружението е ул. „Александър 

Стамболийски“ №1, гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград.“ 

2. В чл. 7, т.2 се изменя, както следва: 

„2. (Изм. – …….01.2017 г.) Да развива и утвърждава европейските практики и 

подходи за децентрализирано развитие на селските райони отдолу-нагоре, включително 



 
 

чрез подхода “Водено от общностите местно развитие” (ВОМР), подкрепено от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).“ 

3. Член 9, т.1 се изменя така: 

„1. (Изм. – …….01.2017 г.) Прилагане на подхода Водено от общностите местно 

развитие, подкрепен от ЕСИФ и други фондове, основани на участието на местните 

общности.“ 

4. Член 17, т.4 се изменя така: 

„4. (Изм. – …….01.2017 г.) Да внасят в срок годишен членски внос в размер, 

определен с решение на Общото събрание, като решението се взема с обикновено 

мнозинство от присъстващите членове на сдружението.“ 

5. Член 24, т.3 се отменя: 

„Чл. 24. Органите на Сдружението са: 

„3. (Отм. – …….01.2017 г.)“ 

6. Член 26, ал.2 се изменя така: 

„(2) (Изм. – …….01.2017г.)  Членовете на Сдружението – юридически лица 

участват в общото събрание чрез своите представляващи по закон или пълномощие или 

от изрично упълномощени за участие в общото събрание  лице, представило пълномощно с 

нотариална заверка на подписите.“ 

7. Член 27, ал.1, т.10 се изменя така: 

„10. (Изм. – …….01.2017г.) Приема отчет за дейността на Управителния съвет; 

8. Член 27, ал.1, т.15 се отменя: 

15. (Отм. – …….01.2017г.)  

9. Член 27, ал.2 се изменя така: 

„(2) (Изм. – …….01.2017г.) Правата по ал.1, т.1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 не 

могат да се възлагат на други органи на Сдружението.“ 

10. Член 31, ал.2 се изменя така: 

„(2) (Изм. – …….01.2017г.) Член на общото събрание няма право на глас при 

решаването на въпроси, отнасящи се до: 

1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена 

линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително; 

2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или 

възпрепятства вземането на решения.“ 

11. Член 34, ал.3, т.5 се изменя така: 

„5. (Изм. – …….01.2017г.) Членовете на колективния  управителен орган  –  

физически лица и представляващите по закон и пълномощие, включително и когато член е 

юридическо лице,  следва да не са  свързани лица по смисъла на § 1 от допълнителните 

разпоредби на Търговския закон с друг член на колективния управителен орган на 

Сдружението.“ 

12. Член 39, ал.1, ал2 и ал.3 се отменят: 

Чл. 39. (1) (Отм. – …….01.2017г.) 

Чл. 39. (2) (Отм. – …….01.2017г.)   

Чл. 39. (3) (Отм. – …….01.2017г.)“  

13. Член 40, ал.1, ал2 и ал.3 се отменят: 

Чл. 40. (1) (Отм. – …….01.2017г.)  

Чл. 40. (2) (Отм. – …….01.2017г.) 

Чл. 40. (3) (Отм. – …….01.2017г.)“  

14. Член 42, ал.1 се изменя, както следва: 

„Чл. 42. (1) (Изм. – …….01.2017г.) Всеки член на управителния съвет може да бъде 

освободен преди изтичането на мандата му с решение на Общото събрание, ако: 

1. Важни съображения, свързани с дейността на Сдружението, наложат това; 

2. Възникнат конкретни законови пречки за участието му в съвета, или 

систематически не изпълнява задълженията си, произтичащи от настоящия устав, или 

извършва закононарушения, или други дейности, с които може да увреди доброто име на 

Сдружението. 



 
 

(2) Всеки член на управителния съвет може да го напусне с писмено изявление до 

съответния орган, освобождаването му става с решение на Общото събрание.“ 

15. Член 62, ал.1 се изменя, както следва: 

„Чл. 62. (1) (Изм. – …….01.2017г.) Настоящият устав е приет на общо събрание, 

състояло се на 12 април 2016 г. в град Гоце Делчев, област Благоевград и изменен на общо 

събрание, проведено на …………..01.2017 г.“ 

§2. Във ВЪТРЕШНИЯ ПРАВИЛНИК за дейността на Сдружение с нестопанска 

цел СНЦ “МИГ - Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово” се правят следните 

изменения: 

1. Член 3, т.2 се изменя така: 

„2. (Изм. – …….01.2017 г.) Да развива и утвърждава европейските практики и 

подходи за децентрализирано развитие на селските райони отдолу-нагоре, включително 

чрез подхода Водено от общностите местно развитие” (ВОМР), подкрепено от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).” 

2. Чл. 4, т.1 се изменят, както следва: 
„1. (Изм. – …….01.2017 г.) Прилагане на подхода Водено от общностите местно 

развитие, подкрепен от ЕСИФ и други фондове, основани на участието на местните 

общности.” 

3. Чл. 5, ал.1, т.3 се отменя: 
„3. (Отм. – …….01.2017г.)“  

4. Чл. 6, ал.17 се изменя както следва: 
„(17) (Изм. – …….01.2017г.) Член на общото събрание няма право на глас при 

решаването на въпроси, отнасящи се до: 

1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена 

линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително; 

2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или 

възпрепятства вземането на решения.“ 

5. Чл. 24, ал.1 се изменя както следва: 
„Чл.24.  (1) (Изм. – …….01.2017 г.) Да внасят в срок годишен членски внос в размер, 

определен с решение на Общото събрание, като решението се взема с обикновено 

мнозинство от присъстващите членове на сдружението;“ 

6. В § 4. от т.VІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ, се изменя така: 

„§4. (1) (Изм. – …….01.2017г.) Правилникът е приет от общо събрание на 

Сдружението на 12 април 2016 г. и изменен на общо събрание от ………………..2017 г.” 

Приложение към настоящият протокол са  проект на Устав  и Вътрешен 

правилник с отразени предложения за промени. 

 

По т.6 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. „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, 

представлявано от Бойка Иванова Темелкова, управител и едноличен собственик на 

капитала, като представител на стопански сектор; 

2. СНЦ „Бъдеще за младите“, с ЕИК по БУЛСТАТ 177083127, рег. по ФД 

№62/2016г. на БлОС, със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. „гр. Гоце 

Делчев, ул. Юрий Гагарин“ №20, вх. А, община Гоце Делчев, област Благоевград, 

представлявано от  Александър Георгиев Милев, съгласно протокол от 04.12.2016 г., като 

представител на нестопански сектор; 



 
 

3. „Балтаджиев“ ЕООД, с ЕИК 101747223, със седалище и адрес на управление гр. 

Гоце Делчев, ул. „Средна“ №11, община Гоце Делчев, област Благоевград, представлявано 

от  Димитър Костадинов Балтаджиев - управител и едноличен собственик на капитала, 

като представител на стопански сектор; 

4. СНЦ „Граждански инициативи за развитие“, с ЕИК по БУЛСТАТ 176985548, 

рег. по ФД №3/2016 г. на БлОС, със седалище и адрес на управление с. Абланица, ул. 

„Дунав“ №16, община Хаджидимово, област Благоевград, Найле Шеинова Бюлюкова, 

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

 

След направено обсъждане членовете на Управителния съвет приеха да се гласува 

„анблок“ за приемането на всички, подали заявления за членство в МИГ.  

При гласували 8 - „ЗА“, 0  - „ПРОТИВ“ и 0 -  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ се взе  

 

РЕШЕНИЕ № 6 

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. „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, 

представлявано от Бойка Иванова Темелкова, управител и едноличен собственик на 

капитала, като представител на стопански сектор; 

2. СНЦ „Бъдеще за младите“, с ЕИК по БУЛСТАТ 177083127, рег. по ФД 

№62/2016 г. на БлОС, със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. „гр. Гоце 

Делчев, ул. Юрий Гагарин“ №20, вх. А, община Гоце Делчев, област Благоевград, 

представлявано от  Александър Георгиев Милев, съгласно протокол от 04.12.2016 г., като 

представител на нестопански сектор; 

3. „Балтаджиев“ ЕООД, с ЕИК 101747223, със седалище и адрес на управление гр. 

Гоце Делчев, ул. „Средна“ №11, община Гоце Делчев, област Благоевград, представлявано 

от  Димитър Костадинов Балтаджиев - управител и едноличен собственик на капитала, 

като представител на стопански сектор; 

4. СНЦ „Граждански инициативи за развитие“, с ЕИК по БУЛСТАТ 176985548, 

рег. по ФД №3/2016 г. на БлОС, със седалище и адрес на управление с. Абланица, ул. 

„Дунав“ №16, община Хаджидимово, област Благоевград, Найле Шеинова Бюлюкова, 

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

 

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

Сдружението. В резултат на проведеното обсъждане и направените предложения 

Управителният съвет взе решение при гласували 8 - „ЗА“, 0 - „ПРОТИВ“ и 0 - 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 

РЕШЕНИЕ №7.1: 

По своя инициатива Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група 

– Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово” свиква Общо събрание на 23.01.2017 г. 

(понеделник), от 10,00 часа, с място на провеждане: гр. Гоце Делчев, ул. Александър 

Стамболийски № 13, зала на първи етаж в сградата на Ловно – рибарско сдружение 

„Сокол“,  при следния дневен ред: 

1. Представяне на Отчет за дейността на Управителния съвет за 2016 г.; 



 
 

2. Представяне на Отчет за дейността на Контролния съвет за 2016 г.; 

3. Представяне и обсъждане на Доклад за дейността на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – 

Гърмен - Хаджидимово“ за 2016 г. и финансов отчет за 2016 г.; 

4. Разглеждане, обсъждане и приемане на Програма за осъществяване на дейността 

на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово” за 2017 г.; 

5. Разглеждане, обсъждане и приемане на бюджет на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев – 

Гърмен - Хаджидимово” за 2017 г.; 

6. Промени в контролния и управителния съвет на Сдружението. 

7. Обсъждане на предложения за промени в Устава и Вътрешния правилник за 

дейността на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“ във връзка с промяна на 

седалището на МИГ, размера на членския  внос, промяна в управителните органи на 

Сдружението. 

8.  Други. 

 

В рамките на точка 8 бяха разгледани въпроси свързани с необходимостта от 

сключване на договори с доставчици във връзка с извършване на опростени разходи - чл. 5, 

т. 3 в съответствие с чл. 67, параграф 1, буква „г" от Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. за 

непреки разходи съгласно чл. 9, ал. 2, т. 3, 5, 6, 8, 10, 12 и 18 от Наредба №1/2016г. по  

подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите 

местно развитие“, съгласно Заявлението за одобрение на планирани дейности и разходи, а 

именно за наемане на второ помещение за работата на МИГ, договори за комуникация и 

външни услуги (интернет, пощенски услуги, куриерски услуги, топло - и електроенергия, 

вода, охрана на офиса, електронен подпис и други), разходи за закупуване на офис 

консумативи и канцеларски материали, както и други непредвидени оперативни разходи, 

необходими за функционирането на офиса, както и извършване на командировъчни 

разходи, свързани с участие на служителите на МИГ в работни срещи, семинари, обучения, 

поддържане на интернет страницата и подаване на искания за издаване на документи от 

Окръжен съд – гр. Благоевград. 

След направено обсъждане членовете на УС се взеха решение при гласували 7 - 

„ЗА“, 0  - „ПРОТИВ“ и 1 - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 

РЕШЕНИЕ № 7.2: 

Възлага се на председателя на УС да сключва договори и да разрешава 

извършването на непреки разходи съгласно чл. 9, ал. 2, т. 3, 5, 6, 8, 10, 12 и 18 от Наредба 

№1/2016г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от 

общностите местно развитие“, съгласно Заявлението за одобрение на планирани дейности и 

разходи. До одобрението от Министерство на земеделието на Заявлението по подмярка 19.4 

да се сключват договори и извършват само най - належащите разходи, необходими за 

необходими за функционирането на офиса. 

лед направено обсъждане членовете на УС се взеха решение при гласували 7 - „ЗА“, 

0  - „ПРОТИВ“ и 1- ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 

РЕШЕНИЕ № 7.3: 

Възлага се на председателя на УС да сключи  договор за поддържане на интернет 

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

 

 

 



 
 

След направено обсъждане членовете на УС се взеха решение при гласували 7 - 

„ЗА“, 0  - „ПРОТИВ“ и 1 - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 

 

РЕШЕНИЕ № 7.4: 

Възлага се на председателя на УС да разрешава извършване на командировъчни 

разходи за участие на служителите на МИГ в работни срещи, семинари, обучения и във 

всички други случаи, които налагат пътуване във връзка с осъществяване на дейността на  

Сдружението. 

Поради изчерпване на дневния ред, председателя на УС на СНЦ „МИГ – Гоце 

Делчев  Гърмен – Хаджидимово“ закри заседанието. 

 

Приложения:  

 

1. Отчет за дейността на председателя на УС; 

2. Отчет за дейността на Управителния съвет; 

2. Доклад за дейността, отчет на бюджета и финансов отчет за дейността на СНЦ 

„МИГ – Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“ за 2016 г.; 

3. Проект на Програма за осъществяване на дейността на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев 

– Гърмен - Хаджидимово” за 2017 г.; 

4. Проект на бюджет на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово”  за 

2017 г.;  

5. Проект на изменения в Устав  и Вътрешен правилник на СНЦ „МИГ – Гоце 

Делчев- Гърмен - Хаджидимово“; 

8. Проект на Дневен ред за провеждане на общо събрание на СНЦ „МИГ- Гоце 

Делчев“. 

 

 

Протоколчик: ______________________П____________________ -  Ибраим Пачеджиев 

 

 

Председател на УС:___________________П__________________ - Валери Сарандев 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Присъствали заседанието на 11.01.2017 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 БУЛСТАТ 

000024752 

Минка Сабриева 

Капитанова 

Член на УС П 

3 Община Хаджидимово,  

ЕИК по 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  

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 

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 

11 Тереза Вакареева  Изпълнителен 

директор 
П 

 

 


