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ПРОТОКОЛ  

ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА  

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ 

 

 

Днес, 14.08.2015г., в 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 редовно общо 

събрание на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група - Гоце Делчев”. 

Събранието се свиква по инициатива на Управителния съвет на Сдружението по реда на 

чл. 27 от Устава. 

На заседанието присъстваха следните членове: 

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

предприемачеството”, с БУЛСТАТ 101159444, адрес гр. Гоце Делчев, ул. Скопие № 4, 

регистрирано по ФД № 117/1999г. по описа на ОС – Благоевград, представлявано от Снежана 

Петрова Джугданова  - пълномощник съгласно представено нот. заверено пълномощно;  

2.  “Гама Комерс” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. 

“Христо Силянов” № 3, ЕИК 811200024, представлявано от Иван Тодоров Геров - управител на 

дружеството;  

3. Ловно–рибарско сдружение „Сокол”, със седалище гр. Гоце Делчев, ул. Александър 

Стамболийски № 13, БУЛСТАТ 101149770, регистрирано по ФД № 1115/1995 г. по описа на ОС – 

Благоевград, представлявано от Иван Димитров Горанов;   

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

000024745, представлявана от Тереза Тодорова Вакареева съгласно Решение № 612 от 30.07.2015 

г. на Общински съвет – гр. Гоце Делчев; 

5. „ВИВА 2008” ЕООД, със седалище община Гоце Делчев, с. Делчево, Шапкова къща 

№1, с ЕИК 101798146, представлявано от Тодор Николов Тодориев; 

6. Народно читалище „Отец Паисий – 1931“, с. Корница, с БУЛСТАТ 000014975, с адрес 

с. Крница, общ. Гоце Делев, обл. Благоевград, регистрирано по ФД № 1697/1997 г. 

представлявано от Мустафа Мустафа Велишав – председател на Читалищното настоятелство и 

съгласно протокол от 03.06.2015 г.; 

7. Николина Иванова Чакардъкова, ЕГН ********, чрез пълномощника си Мария 

Димитрова Чакардъкова с нот. заверено пълномощно; 

8. „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, представлявано от Илия Костадинов Сулев  - 

управител и Едноличен собственик на капитала; . 

9. „Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев, с БУЛСТАТ 101723507, със 

седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. Ал. Стамболийски № 11 А, регистрирано по 

ФД № 412/2006година по описа на ОС – Благоевград,  представлявано Димитър Стойнов Христов 

– Председател на УС;  

10. Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров – 1927“, с. Мусомища, с БУЛСТАТ 

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

Благоевградска, регистрирано по ФД № 1794/1997 година по описа на ОС – Благоевград  и 

представлявано от пълномощник с нот. пълномщно Витка Илиева Чуркова; 
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11. „Талант-Ай“ ЕООД, с ЕИК 203031017, със седалище и адрес на управление гр. Гоце 

Делчев, ул. Никола Вапцаров № 7, представлявано от  Георги Момчилов Темелков – управител  и 

едноличен собственик на капитала; 

12. “Сградостроител“ АД, с ЕИК 101004974,  със седалище и адрес на управление гр. Гоце 

Делчев, ул. Бяло море № 13, представлявано от Велика Тодорова Итева съгласно протокол 82 от 

19.06.2015 г. на Съвета на Директорите; 

13. “БИЛТА“ ЕАД, с ЕИК 203401986, със седалище и адрес на управление гр. Гоце 

Делчев, ул. Царица Йоанна № 12, представлявано от Иван Георгиев Биларев съгласно протокол 

от 13.07.2015 г. на Съвета на Директорите; 

14. „Народно читалище просвета – 1865“, гр.Гоце Делчев, с БУЛСТАТ 000014459, с адрес 

гр. Гоце Делчев, площад Гоце Делчев № 1, представлявано от Костадин Иванов Кобаков – 

Председател на Читалищното настоятелство; 

15. Орхиде Ибрахим Хаджиева, с ЕГН *******, от  с. Лъжница, ул.********,  - лично; 

16. Сдружение „Баскетболен Клуб Пирин – Гоце Делчев“, с БУЛСТАТ 101656567, със 

седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. Криволак № 3, регистрирано по ФД № 

145/2004 година по описа на ОС – Благоевград, представлявано от Илия Петров Павлов съгласно 

протокол от 06.06.2015г. на Управителния съвет; 

17. 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 и представляващ 

търговеца Иван Илиев Ежков;  

18. 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,  представлявано от Маргарита Петкова Енчева – Председател на УС и 

съгласно протокол от 05.06.2015 г.; 

19. „Динамо - АД” АД, с ЕИК 101014580, със седалище и адрес на управление гр. Гоце 

Делчев, ул. Панаирски ливади, представлявано от Илия Атанасов Петков – Изпълнителен 

директор и съгласно протокол от 07.04.2010 г. на Съвета на Директорите;  

20. Народно читалище „Изгрев – 1930“, с. Баничан, с БУЛСТАТ 000014893, със седалище 

и адрес на управление с. Баничан, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевградска, регистрирано по ФД № 

1639/1997 година по описа на ОС – Благоевград представлявано от Румяна Борисова Джибова 

съгласно протокол от 01.06.2015 г.; 

21. Георги Йорданов Смилев, с ЕГН ********, гр. Гоце Делчев, ул. ********* - лично; 

22. “Стройметал” ЕООД, ЕИК 101784937, със седалище и адрес на управление гр. Гоце 

Делчев, ул. Паул Ленц № 2, представлявано от Кирил Георгиев Падарски – управител и 

едноличен собственик на капитала;   

23. „Изогруп“ ЕООД , с ЕИК 101670410, със седалище и адрес на управление гр. Гоце 

Делчев, ул. Гоце Делчев № 50, представлявано от Ангел Стоянов Тунчев – управител и 

едноличен собственик на капитала; 

24. Туристическо дружество “Момини двори”, с БУЛСТАТ 101619978, със седалище и 

адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. Солун № 26,  регистрирано по ФД № 951/2002 година по 

описа на ОС – Благоевград, представлявано от Ангел Георгиев Башов -  Председател на УС;  

25. Народно читалище „Петко Рачев Славейков – 1938“, с. Брезница, БУЛСТАТ 

000014911, със седалище и адрес на управление с. Брезница, общ. Гоце Делчев, обл. 

Благоевградска, регистрирано по ФД № 1152/1997 година по описа на ОС – Благоевград, 
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представлявано от Нафие Юсеин Косин съгласно протокол от 01.06.2015г. на Читалищното 

настоятелство; 

На събранието присъства и г-н Валери Сарандев – представляващ Община Гоце в 

Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев“ и председател на Управителния съвет, който 

не е член на ОС на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група – Гоце Делчев“. 

Събранието се откри от Председателя на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска 

цел “Местна инициативна група – Гоце Делчев“, който благодари на всички присъстващи за 

отделеното време и каза, че събранието се провежда на основание чл. 27, ал. 1 от Устава на 

сдружението, чл. 26 от ЗЮЛНЦ и Решение за свикване на Общо събрание, взето на заседание на 

Управителния съвет, проведено на 13.07.2015 г. Спазени са изискванията на чл. 27, ал. 2, ал. 3 и 

ал. 4 от Устава относно реда са свикване на общо събрание: 

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

и мястото за провеждане на събитието; 

- поканата е връчена членовете на общото събрание, срещу подпис на лицето, което я е 

получило и с посочване на датата връчването й, един месец преди насрочения ден за провеждане 

на общото събрание. 

От общо 27 редовно покани членове на Общото събрание присъстват 25 (двадесет и пет) 

члена на Общото събрание.  

Присъствието на членовете на Сдружението е отразено в Списък на присъстващите 

членове, изготвен на основание чл. 28 от Устава – неразделна част от настоящия протокол.  

При проверка на наличния кворум не постъпиха възражения за начина на свикване на 

Общото събрание, начина на уведомяване на членовете за датата и дневния ред. На събранието 

присъстват лично или чрез пълномощник повече от половината от всички членове на общото 

събрание и на основание на чл. 29 от Устава на Сдружението  събранието е законно.  

Г-н Сарандев разясни процедурата за провеждане и гласуване на събранието съгласно 

Устава на Сдружението, след което предложи в изпълнение на чл. 32, ал.1 от Устава да бъдат 

избрани председател на настоящото общо събрание, секретар и преброител при гласуването. 

 

Избиране на Председател на събранието: 

Постъпи едно предложение, а именно председателстващ на днешното събрание да бъде г-

жа Тереза Тодорова Вакареева. 

Гласува се с: 

ЗА  24           ПРОТИВ 0    ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 0 

ВЗЕ СЕ: 

 

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ №1 

Председател на събранието да бъде Тереза Тодорова Вакареева. 

 

Избиране на Секретар на събранието: 

Постъпи предложение – секретар на събранието да бъде Снежана Петрова Джугданова. 

 

Гласува се с: 

ЗА  24           ПРОТИВ 0    ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 0 

ВЗЕ СЕ: 

 

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ №2: 

Секретар на събрание да бъде Снежана Петрова Джугданова. 

 

Избиране на преброител на събранието: 
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Постъпи предложение Илия Костадинов Сулев да бъде преброител на събранието. 

Гласува се с: 

ЗА  24           ПРОТИВ 0    ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 0 

ВЗЕ СЕ: 

 

 ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ №3: 

Преброител на събранието да бъде Илия Костадинов Сулев. 

 

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

председателстващия събранието пристъпи към обсъждане и приемане на предложения дневен 

ред, обявен в поканата: 

1. Актуализиране състава на членовете на Общото събрание на сдружението. 

Информиране за наличие на новоприети членове на сдружението, както и за наличие на 

подадени заявления за напускане на сдружението. 

2. Промяна в Устав и Вътрешен правилник за дейността на СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА 

ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”. 

3. Избор на нов Управителен  и Контролен съвет, поради изтекъл мандат. 

4. Вземане на решение за недължимост на членски внос и определяне  на периода, за 

който членовете на общото събрание няма да го дължат. 

5. Представяне на 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. 

6. Вземане на решение на Колективния върховен орган на Сдружение „Местна 

инициативна група – Гоце Делчев”за кандидатстване и съгласие за реализиране на 

проект  по ПОДМЯРКА 19.1 "ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ" НА 

МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ” на ПРСР 2014 – 

2020 г. и определяне на партньорите по проекта. 

7. Други. 

Г-жа Вакареева прикани присъстващите да изразят мнение по съдържанието на дневния 

ред. Не постъпиха предложения или запитвания във връзка с оповестения дневен ред и 

предложението беше подложено на  гласуване. 

Гласува се с: 

ЗА  25           ПРОТИВ 0    ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 0 

ВЗЕ СЕ: 

 

РЕШЕНИЕ №4: 

 Общото събрание да протече при следния ДНЕВЕН РЕД: 

1. Актуализиране състава на членовете на Общото събрание на сдружението. 

Информиране за наличие на новоприети членове на сдружението, както и за наличие на подадени 

заявления за напускане на сдружението. 

2. Промяна в Устав и Вътрешен правилник за дейността на СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА 

ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”. 

3. Избор на нов Управителен  и Контролен съвет, поради изтекъл мандат. 

4. Вземане на решение за недължимост на членски внос и определяне  на периода, за 

който членовете на общото събрание няма да го дължат. 
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5. Представяне на 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. 

6. Вземане на решение на Колективния върховен орган на Сдружение „Местна 

инициативна група – Гоце Делчев”за кандидатстване и съгласие за реализиране на проект  по 

ПОДМЯРКА 19.1 "ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ" НА МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ 

ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ” на ПРСР 2014 – 2020 г. и определяне на партньорите по 

проекта. 

7. Други. 

 Председателят на събранието пристъпи към изпълнение на дневния ред: 

 

     По точка 1 от дневния ред: 

Председателстващият събранието запозна присъстващите с възникналата необходимост от 

актуализиране състава колективния върховен орган на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев“, във връзка с 

наличие на промени в правната форма и управлението на юридически лица – членове на 

сдружението, както и необходимостта от формиране на сектори в МИГ. 

Присъстващите бяха информирани за приети от Управителния съвет членове на 

сдружението, както и за такива с прекратено членство, след постъпили заявления за напускане. 

Бяха подробно представени изискванията към МИГ във връзка с Наредба №16 от 30 юли 2015 г. 

за прилагане на 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., както и необходимостта от структуриране на сектори в публично – частното партньорство 

– публичен, стопански и нестопански, както и  това нито един от секторите да не  превишава 49 

процента. 

След проведеното заседание на УС на 13.07.2015 г., членовете на сдружението получиха от 

УС формуляри, в които заявиха принадлежността си към даден сектор, както и наличие или не на 

промени в правната им форма и в представителството им сдружението. 

Резултатът от представените от членовете на сдружението формуляри, е следният: 

Общият брой на членовете на  СНЦ „МИГ – Гоце Делчев“ възлиза на 27, от тях: 

  

1. Представител на публичния сектор – 1 бр. или 4 % от общия брой на членовете: 

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

000024745, 

2. Представители  на стопански сектор – 13 бр. или 48 % от общия брой на членове: 

• „Талант-Ай“ ЕООД, с ЕИК 203031017, със седалище и адрес на управление гр. Гоце 

Делчев, ул. Никола Вапцаров № 7,  

• „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 

• “Гама Комерс” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. “Христо 

Силянов” № 3, ЕИК 811200024,  

• „ВИВА 2008” ЕООД, със седалище община Гоце Делчев, с. Делчево, Шапкова къща №1, с 

ЕИК 101798146,  

• „Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев, с БУЛСТАТ 101723507, със 

седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. Ал. Стамболийски № 11 А, 

регистрирано по ФД № 412/2006година по описа на ОС – Благоевград,   
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•  “Сградостроител“ АД, с ЕИК 101004974,  със седалище и адрес на управление гр. Гоце 

Делчев, ул. Бяло море № 13,  

• “БИЛТА“ ЕАД, с ЕИК 203401986, със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. 

Царица Йоанна № 12,  

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

ул. Драма № 51, бл. 1, ет. 5, ап. 13,  

• „Динамо - АД” АД, с ЕИК 101014580, със седалище и адрес на управление гр. Гоце 

Делчев, ул. Панаирски ливади,  

•  “Стройметал” ЕООД, ЕИК 101784937, със седалище и адрес на управление гр. Гоце 

Делчев, ул. Паул Ленц № 2,  

• „Изогруп“ ЕООД , с ЕИК 101670410, със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, 

ул. Гоце Делчев № 50,  

• Благой Иванов Андонов – физическо лице (земеделски производител), ЕГН ********; 

• „ПИБИЕС“ ЕООД, със седалище и адрес на управление  гр. Гоце Делчев, ул.  Полковник 

Дрангов № 34, вх. Г, с  ЕИК 101681983; 

 

3. представители  на нестопански сектор – 13 бр.  или 48% от общия брой на членовете: 

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

предприемачеството”, с БУЛСТАТ 101159444, адрес гр. Гоце Делчев, ул. Скопие № 4, 

регистрирано по ФД № 117/1999г. по описа на ОС – Благоевград,  

• Ловно–рибарско сдружение „Сокол”, със седалище гр. Гоце Делчев, ул. Александър 

Стамболийски № 13, БУЛСТАТ 101149770, регистрирано по ФД № 1115/1995 г. по описа 

на ОС – Благоевград,  

• Народно читалище „Отец Паисий – 1931“, с. Корница, с БУЛСТАТ 000014975, с адрес с. 

Крница, общ. Гоце Делев, обл. Благоевград, регистрирано по ФД № 1697/1997 г.  

• Николина Иванова Чакардъкова, ЕГН **********,  

• Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров – 1927“, с. Мусомища, с БУЛСТАТ 

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

Благоевградска, регистрирано по ФД № 1794/1997 година по описа на ОС – Благоевград  и 

представлявано от пълномощник с нот. пълномощно Витка Илиева Чуркова; 

• „Народно читалище просвета – 1865“, гр.Гоце Делчев, с БУЛСТАТ 000014459, с адрес гр. 

Гоце Делчев, площад Гоце Делчев № 1,  

• Орхиде Ибрахим Хаджиева, с ЕГН ********, от  с. Лъжница, ул. ***********,   

• Сдружение „Баскетболен Клуб Пирин – Гоце Делчев“, с БУЛСТАТ 101656567, със 

седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. Криволак № 3, регистрирано по ФД № 

145/2004 година по описа на ОС – Благоевград,  

• 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,   

• Народно читалище „Изгрев – 1930“, с. Баничан, с БУЛСТАТ 000014893, със седалище и 

адрес на управление с. Баничан, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевградска, регистрирано по 

ФД № 1639/1997 година по описа на ОС – Благоевград представлявано от Румяна Борисова 

Джибова съгласно протокол от 01.06.2015 г.; 
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• Георги Йорданов Смилев, с ЕГН ***********, гр. Гоце Делчев, ул. ************,   

• Туристическо дружество “Момини двори”, с БУЛСТАТ 101619978, със седалище и адрес 

на управление гр. Гоце Делчев, ул. Солун № 26,  регистрирано по ФД № 951/2002 година 

по описа на ОС – Благоевград,  

• Народно читалище „Петко Рачев Славейков – 1938“, с. Брезница, БУЛСТАТ 000014911, със 

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

регистрирано по ФД № 1152/1997 година по описа на ОС – Благоевград, 

Присъстващите бяха информирани, че съгласно представените от членовете на общото 

събрание документи, СНЦ „МИГ – Гоце Делчев“ е в съответствие с изискванията на Наредба 

№16 от 30 юли 2015 г. (Доп.разпоредби, &1, т.10), а именно МИГ – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ представлява 

публично-частно партньорство, учредено и регистрирано по ЗЮЛНЦ, определено за извършване 

на общественополезна дейност, имащо за цел да разработи, осигури капацитет и реализира 

стратегия за ВОМР на определена територия, в което делът на представителите на публичния 

сектор, на представителите на стопанския сектор и на представителите на нестопанския сектор в 

колективния управителен орган и в колективния върховен - орган не превишава 49 процента.  

 

     По точка 2 от дневния ред: 

Председателстващият на събранието представи на присъстващите предложените от УС на 

Сдружението промени в Устава и Вътрешния правилник за дейността, като направи разяснения за 

промените наложени от изискванията към МИГ във връзка с Наредба №16 от 30 юли 2015 г. и 

прикани присъстващите за изразят мнение по направените  предложения.  

Не постъпиха предложения по предложения проект на изменения и допълнение на Устава и 

Вътрешния правилник.   

Председателстващият на събранието предложи да се премине към гласуване, като припомни, 

че на основание на чл. 31, ал.2 от Устава за приемане на промени и допълнения в Устава на 

Сдружението е необходимо решението на общото събрание да бъде взето с квалифицирано 

мнозинство от всички членове на сдружението. Всеки от членовете на ОС разполага с 

предложените промени в Устава, като председателстващият събранието предложи всички 

изменения и допълнения да бъдат гласувани „анблок”. Не постъпиха възражения срещу 

предложението и се пристъпи към гласуване. 

Гласува се с: 

ЗА  25           ПРОТИВ 0    ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 0 

ВЗЕ СЕ: 

 

РЕШЕНИЕ №5: 

 Приемат се промени в Устава и Вътрешния правилник на СНЦ „Местна 

инициативна група – Гоце Делчев“, както следва: 

 

 §1. В Устава СНЦ „Местна инициативна група – Гоце Делчев“ се правят следните 

изменения и допълнения: 

 1. Член 7, т. 2 се изменя, както следва: 

 „2. 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), подкрепен от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 

райони (ЕЗФРСР)” 

 2. В чл. 9, т. 1-3 се изменят, както следва: 
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1. „Прилагане на подхода ВОМР, подкрепен от ЕЗФРСР и други децентрализирани програми 

за развитие, основани на участието на местните общности. 

2. Кандидатстване за финансиране със Стратегията за местно развитие пред МЗХ спрямо 

правилата на подхода ВОМР и при спазване на наредбите за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по мерките на Програмата за развитие на селските 

райони (ПРСР). 

3. Организиране на конкурси за финансиране на проекти по Стратегията за местно 

развитие спрямо правилата на подхода ВОМР и при спазване на наредбите за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерките на ПРСР)”. 

3. Член 13 се изменя така: 

„Чл.13. Членовете на Сдружението могат да бъдат дееспособни физически лица и 

юридически лица, които желаят да допринесат за постигането на целите на Сдружението. 

Членовете - юридически лица се представляват пред Сдружението от своите представители - 

физически лица).” 

4. Член 24 се изменя така: 

„Чл. 24. (1) Общото събрание е върховен орган на Сдружението. То се състои от всички 

членове на Сдружението. Учредителното общо събрание се състои от всички учредители.  

(2) Членовете на върховния колективен орган и на върховния управителен орган на 

Сдружението трябва да имат седалище и адрес на управление или постоянен адрес или да 

работят на територията на община Гоце Делчев, 

(3)  Делът на представителите на публичния сектор, на представителите на стопанския 

сектор и на представителите на нестопанския сектор в колективния управителен орган и в 

колективния върховен орган следва да не превишава 49 процента. 

(4)  „Представител на публичния сектор" е служител на централната или 

териториалната администрация на изпълнителната власт, на общината, на общинския съвет, 

кметове и общински съветници, които представляват съответния орган въз основа на писмено 

решение.  

(5)  „Представител на нестопанския сектор" е лице, регистрирано по Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за народните читалища, както и физически 

лица, самоопределящи се като представители на този сектор. Физическите лица декларират 

писмено принадлежността си към този сектор.  

(6)  „Представител на стопанския сектор" е лице, регистрирано да извършва дейност по 

Търговския закон или по Закона за кооперациите, организация, обединяваща и защитаваща 

техни интереси, както и физическо лице, осъществяващо стопанска дейност.” 

5. Член 33, ал. 3 се изменя така: 

„(3) При избора на членове на УС, трябва да се следват следните принципи: 

• Членовете на УС на Сдружението трябва да имат седалище и адрес на управление 

или постоянен адрес или да работят на територията на община Гоце Делчев, 

• Делът на представителите на публичния сектор, на представителите на 

стопанския сектор и на представителите на нестопанския сектор в колективния управителен 

орган – Управителния съвет на сдружението следва да не превишава 49 процента.” 

6. Член 34 се изменя така: 

„Чл. 34 Членовете на УС трябва да притежават подходяща професионална 

квалификация и опит за постигане целите на Сдружението и да не са осъждани за 

престъпления от общ характер.” 

7. Член 35 „Специфични функции на Управителния съвет”, т. 3 се изменя така: 

„3. Определя експертни съвети и/или комисии по оценка на проектните предложения, 

финансирани от Стратегията за местно развитие по подхода ВОМР или други финансиращи 

програми; Членове на комисия за избор на проекти са членовете на управителния съвет на 
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Сдружението и външни експерти, определени от управителния съвет на Сдружението, с цел 

осигуряване на обективност, публичност и прозрачност.” 

8. Член 43 се изменя така: 

„Чл. 43. Сдружението набира средства като кандидатства за финансиране със 

Стратегията за местно развитие по подхода ВОМР към ПРСР, както и по други европейски и 

национални програми.” 

 

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

СНЦ“МИГ - Гоце Делчев” се правят следните изменения и допълнения: 

1. Член 3, т. 2 се изменя така: 

„2. 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), подкрепен от Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони (ЕЗФРСР).” 

2. В чл. 4, т. 1-3 се изменят, както следва: 
„1. Прилагане на подхода ВОМР, подкрепен от ЕЗФРСР и други децентрализирани 

програми за развитие, основани на участието на местните общности. 

2. Кандидатстване за финансиране със Стратегията за местно развитие пред МЗХ 

спрямо правилата на подхода ВОМР и при спазване на законодателството (законови и 

подзаконови нормативни актове) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерките 

на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). 

3. Организиране на конкурси за финансиране на проекти по Стратегията за местно 

развитие спрямо правилата на подхода ВОМР и при спазване на законодателството (законови и 

подзаконови нормативни актове) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерките 

на ПРСР.” 

3. Член 17, ал. 1 се изменя така: 

„Чл.17 (1) Щатният и нещатния персонал се състои от специалисти и административен 

персонал и се опрделя съгласно  законови и подзаконови нормативни актове на МЗХ за прилагане 

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

развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.)” 

4. Член 19, ал. 2 се изменя така: 

„(2) Въз основа на бюджета на одобрената Стратегия за местно развитие, на 

основните насоки приети от Общото събрание, както и в съответствие с изикванията на 

законодателството (законови и подзаконови нормативни актове) за прилагане на подмерките 

на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР, Управителният съвет 

подготвя годишен план за дейността на Сдружението и проект за годишен бюджет, който се 

представя за приемане от Общото събрание.” 

5. Член 29, ал. 1 се изменя така: 

„Чл.29. (1) Воденето, съхраняването и картотекирането на документацията на 

Сдружението се извършва по ред, утвърден с инструкция от Изпълнителния директор и в 

съответствие с изискванията на МЗХ и ПРСР.” 

 

Актуалният Устав и Вътрешният правилник на СНЦ „Местна инициативна група – Гоце 

Делчев“ ще станат приложение към настоящия протокол и ще бъдат подписани от 

председателстващия и секретаря на събранието и председателя на УС. 

 

   По точка 3 от дневния ред:  Избор на нов Управителен  и Контролен съвет, поради 

изтекъл мандат. 

Председателят на събранието съобщи, че съгласно чл. 33 от Устава УС на Сдружението се 

състои от 7 лица и те се избират за срок от 5 години. До избирането на нов управител съвет 
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членовете на стария изпълняват своите функции. УС на сдружението е избран на учредителното 

събрание, проведено на 09.04.2010 г. и неговият мандат е изтекъл. Контролният съвет на 

Сдружението, съгласно чл. 39, ал. 1 от Устава е в състав от трима члена и също се избира за срок от 

пет години. КС на сдружението също е избран на учредителното събрание, проведено на 

09.04.2010 г. и неговият мандат също изтекъл. На свое заседание на 13.07.2015 г. УС на 

Сдружението е взел решение да  стартира процедура за избор на нов УС и КС и изборът на такива е 

включен в дневния ред на поканата за провеждане на общо събрание на 14.08.2015 г.  

 Председателстващият събранието предложи да се премине към избор на нов 

Управителен съвет на Сдружението, като припомни изискванията на чл. 33 от Устава и 

Наредба №16 от 30 юли 2015 г. във връзка с избора на управителен съвет. 

  

Постъпиха следните предложения за УС на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев“: 

 

За представител на публичния сектор (местната власт): 

 

 Валери Александров Сарандев с ЕГН **********, от гр. Гоце Делчев, ул. ******* 

- предложен за член на УС от представителя на Община Гоце Делчев. 

 

За представители на стопански сектор: 

 “Гама Комерс” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. 

“Христо Силянов” № 3, ЕИК 811200024,  

 „Изогруп“ ЕООД , с ЕИК 101670410, със седалище и адрес на управление гр. Гоце 

Делчев, ул. Гоце Делчев № 50,  

 „Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев, с БУЛСТАТ 101723507, със 

седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. Ал. Стамболийски № 11 А, 

регистрирано по ФД № 412/2006 година по описа на ОС – Благоевград,   

За представители на нестопански сектор: 

 

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

предприемачеството”, с БУЛСТАТ 101159444, адрес гр. Гоце Делчев, ул. Скопие 

№ 4, регистрирано по ФД № 117/1999г. по описа на ОС – Благоевград,  

 Георги Йорданов Смилев  с ЕГН**********, от гр. Гоце Делчев, ул. ************; 

 Народно читалище „Петко Рачев Славейков – 1938“, с. Брезница, БУЛСТАТ 

000014911, със седалище и адрес на управление с. Брезница, общ. Гоце Делчев, обл. 

Благоевградска, регистрирано по ФД № 1152/1997 година по описа на ОС – 

Благоевград,  

Тъй като постъпиха само седем предложения, които съответстват както на общата 

численост на Управителния съвет, така и на изискването делът на представителите на 

публичния сектор, на представителите на стопанския сектор и на представителите на 

нестопанския сектор в колективния управителен орган да не превишава 49 процента 

(съгласно приетите изменения в Устава и изискванията на Наредба №16 от 30.07.2015 г.), 

председателстващият събранието предложи да пристъпи към гласуване „анблок“  на 

състава на Управителния съвет. Не постъпиха възражения срещу предложението и се 

пристъпи към гласуване.   
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Гласува се с: 

ЗА  25           ПРОТИВ 0    ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 0 

ВЗЕ СЕ: 

 

РЕШЕНИЕ №6: 

 Избира Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев“ за срок от пет години, 

считано от датата на настоящото събрание,  в състав: 

 

1. Валери Александров Сарандев с ЕГН ********, от гр. Гоце Делчев, ул. ************, 

2. “Гама Комерс” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. 

“Христо Силянов” № 3, ЕИК 811200024,  

3. „Изогруп“ ЕООД , с ЕИК 101670410, със седалище и адрес на управление гр. Гоце 

Делчев, ул. Гоце Делчев № 50,  

4. „Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев, с БУЛСТАТ 101723507, със 

седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. Ал. Стамболийски № 11 А, 

регистрирано по ФД № 412/2006 година по описа на ОС – Благоевград, 

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

предприемачеството”, с БУЛСТАТ 101159444, адрес гр. Гоце Делчев, ул. Скопие № 4, 

регистрирано по ФД № 117/1999г. по описа на ОС – Благоевград, 

6. Георги Йорданов Смилев  с ЕГН *********, от гр. Гоце Делчев, ул. *************; 

7. Народно читалище „Петко Рачев Славейков – 1938“, с. Брезница, БУЛСТАТ 

000014911, със седалище и адрес на управление с. Брезница, общ. Гоце Делчев, обл. 

Благоевградска, регистрирано по ФД № 1152/1997 година по описа на ОС – 

Благоевград,  

 

 Председателстващият събранието прикани присъстващите да се премине към избор на 

председател на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев“. 
 

Постъпи едно предложение за председател на УС да бъде избран Валери Александров 

Сарандев с ЕГН ********, от гр. Гоце Делчев, ул. *********. Други предложения не постъпиха. 

Предложението беше подложено на гласуване: 

 

Гласува се с: 

ЗА  25           ПРОТИВ 0    ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 0 

ВЗЕ СЕ: 

 

РЕШЕНИЕ №7: 

 Избира се председател на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев“ Валери 

Александров Сарандев с ЕГН *********, от гр. Гоце Делчев, ул.************. 

 

 Председателстващият събранието предложи да се премине към избор на Контролен съвет 

на Сдружението, като припомни, че съгласно чл. 39 от Устава КС на Сдружението се състои от 3 

лица и те се избират за срок от 5 години. 

 Г-жа Вакареева прикани присъстващите да се  направят предложения за членове на КС. 

 

  Постъпиха предложения за членове на КС на СНЦ „МИГ – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“: 



12 

 

1. “БИЛТА“ ЕАД, с ЕИК 203401986, със седалище и адрес на управление гр. Гоце 

Делчев, ул. Царица Йоанна № 12, 

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

Делчев, ул. Драма № 51, бл. 1, ет. 5, ап. 13,  

3. „Динамо - АД” АД, с ЕИК 101014580, със седалище и адрес на управление гр. 

Гоце Делчев, ул. Панаирски ливади,  

 Председателстващият събранието предложи да се премине към гласуване на 

предложенията „анблок“, тъй като броят им отговаря на броя на членовете на КС, съгласно 

Устава на Сдружението. Не постъпиха възражения относно начина на гласуване. 

Предложението беше подложено на гласуване: 

Гласува се с: 

ЗА  25           ПРОТИВ 0    ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 0 

ВЗЕ СЕ: 

 

РЕШЕНИЕ №8: 

 

 Избира Контролния съвет на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев“ за срок от пет години, в 

състав: 

1. “БИЛТА“ ЕАД, с ЕИК 203401986, със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, 

ул. Царица Йоанна № 12,  

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

Делчев, ул. Драма № 51, бл. 1, ет. 5, ап. 13,  

3. „Динамо - АД” АД, с ЕИК 101014580, със седалище и адрес на управление гр. Гоце 

Делчев, ул. Панаирски ливади,  

 

Председателстващият събранието предложи да се премине към избор на председател на 

контролния съвет на Сдружението.  

Председателстващият на събранието прикани присъстващите да направят предложения за 

председател на КС.  

 Постъпи предложение за председател на КС да бъде избран „Динамо - АД” АД, с ЕИК 

101014580, със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. Панаирски ливади.  

Други предложения не постъпиха. 

Предложението беше подложено на гласуване: 

 

Гласува се с: 

 

ЗА  25           ПРОТИВ 0    ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 0 

ВЗЕ СЕ: 

 

 

РЕШЕНИЕ №9: 

Избира се за председател на Контролния съвет на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев“  „Динамо - 

АД” АД, с ЕИК 101014580, със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. Панаирски 

ливади.  
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По точка 4 от дневния ред: Вземане на решение за недължимост на членски внос и определяне  

на периода, за който членовете на общото събрание няма да го дължат. 

Председателстващият уточни, че съгласно чл.16 от Устава, членовете на Сдружението са 

длъжни да заплащат в срок годишен членски внос от 50 (петдесет) лева за физически лица и  

половин минимална работна заплата за юридически лица, а в годината на учредяване – 

половината от дължимия годишен членски внос. Настоящата точка е внесена за разглаждане от 

УС на Сдружението и предложението на УС се основава на факта, че МИГ–Гоце Делчев не е 

осъществявала дейност и не са изразходвани финансови средства, поради което предлага: 

- за периода от учредяване на МИГ до момента да отпадне задължението на всеки един от 

членовете  на сдружението да дължи членски внос от началото на членството си до 31.12.2014 г.  

- по отношение на лицата, чието членство е прекратено на заседание на УС на 13.07.2015 г.  

да не се дължи членски внос за 01.01.2015 г. – 13.07.2015 г. 

Предложението беше предложено на гласуване. 

Гласува се с: 

ЗА  25           ПРОТИВ 0    ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 0 

ВЗЕ СЕ: 

 

РЕШЕНИЕ №10: 

Поради неосъществяване на дейност и неизразходване на финансови средства за периода 

от учредяване на МИГ до момента членовете на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев не дължат членски 

внос, както следва: 

1. Отпада задължението на всеки един от членовете  на сдружението да дължи членски 

внос от началото на членството си до 31.12.2014 г.  

2. По отношение на лицата, чието членство е прекратено на заседание на УС на 13.07.2015 

г.  не се дължи членски внос за 01.01.2015 г. – 13.07.2015 г. 

 

 По точка 5 от дневния ред Представяне на 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.  

Председателстващият събранието представи на присъстващите публикуваната Покана на 

Министерството на земеделието и храните за обявяване на процедура за набиране  на заявление 

за изразяване на интерес 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. (ПРСР) за дейности, свързани  с подготовка на стратегии за местно 

развитите, както и подробна презентация кандидатите, които могат да кандидатстват, 

предоставяната финансова помощ, критериите за подбор на проекти и тяхната тежест, срокът за 

прием на заявления. Присътващите бяха запознати с всички проведени до момента срещи във 

връзка с обсъждане на възможностите за партниране с общините Гоце Делчев, Хаджидимово и 

Гърмен, с цел разработване на обща стратетия за местно развитите, както за решенията взети от 

Общинските съвети на трите общини за предприемане на съвместни действия за сформиране 

партньорство за подготовка и подаване на заявление за кандидатстване, както и за реализиране на 

съвместни дейности и отговорности при изпълнението на проект 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. (ПРСР), подкрепена от Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). 
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Госпожа Вакареева запозна присъстващите, че при проведените консултации мненията са 

обединени около идеята за сформирането на местно партньорство за подготовка и подаване на 

заявление за кандидатстване за кандидатстване и реализиране на съвместни дейности и 

отговорности при изпълнението на проект  по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” 

на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” по ПРСР, като бъде сключено 

споразумение за партньорство, със следните партньори: 

1. Кандидат за получаване на финансова помощ по подмярка 19.1 – водещ партньор:  

 Сдружение с нестопанска цел „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ГОЦЕ 

ДЕЛЧЕВ“, със седалище и адрес на управление обл. Благоевград, общ. Гоце Делчев, Гоце 

Делчев, ул. Пейо Яворов, №1, ЕИК по БУЛСТАТ 175886629, Представлявано от Валери 

Александров Сарандев – Председател на Управителния съвет на сдружението. 

 2. Партньори за реализация на проекта да бъдат: 

 2.1. Фондация „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ХАДЖИДИМОВО“, със седалище и 

адрес на управление обл. Благоевград, общ. Хаджидимово, гр. Хаджидимово, ул.”Димо 

Хаджидимов” №44,  ЕИК по БУЛСТАТ 175863979, представлявана от Георги Костадинов Шопов, 

председател на Управителния съвет на фондацията. 

 2.2.  Община Гърмен – партньор в Местно партньорство Гърмен, представител на 

публичния сектор; 

2.3. ЕТ "СУЗАНА САРИЕВА", ЕИК 200643070 – партньор в Местно партньорство Гърмен, 

представител на стопанския сектор; 

2.4. СДРУЖЕНИЕ "НЕВРОКОП", БУЛСТАТ 101153637 – партньор в Местно 

партньорство Гърмен, представител на нестопанския сектор; 

 По точка 6 от дневния ред  Вземане на решение на Колективния върховен орган на 

Сдружение „Местна инициативна група – Гоце Делчев” за кандидатстване и съгласие за 

реализиране на проект  по ПОДМЯРКА 19.1 "ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ" НА 

МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ” на ПРСР 2014 – 2020 г. и 

определяне на партньорите по проекта. 

Председателстващият събранието запозна присъстващите, че за кандидатстване с проект 

по  подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие” на ПРСР 2014 – 2020 г., съгласно Наредба №16 от 30.07.2015 г. е необходимо 

вземане на решение на Колективния върховен орган на Сдружение с нестопанска цел „Местна 

инициативна група – Гоце Делчев”, с което се дава съгласие за реализиране на проект, опредляне 

на партньорите по проекта и на водещия партньор. 

 Председателстващият на събранието предложи общото събрание на Сдружение с 

нестопанска цел „Местна инициативна група – Гоце Делчев” да вземе следното решение: 

1. Да бъде сформирано местно партньорство за подготовка и подаване на заявление за 

кандидатстване, както и за реализиране на съвместни дейности и отговорности при изпълнението 

на проект 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. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 

(ЕЗФРСР), както и за разработване на Стратегия за местно развитие, съгласно изискванията на 

подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно 

развитие”, която да обхваща общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово и всички населените 

места на територията им, и регистриране на ново юридическо лице с нестопанска цел в 

обществена полза, съгласно изискванията на подмярка 19.2 на новата територия. 
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2. За сформирането на местно партньорство по т.1, подготовка и подаване на заявление за 

кандидатстване и реализиране на съвместни дейности и отговорности при изпълнението на 

проект  по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие” по ПРСР да бъде сключено споразумение за партньорство, със 

следните партньори: 

 2.1. Кандидат за получаване на финансова помощ по подмярка 19.1 и водещ партньор: 

Сдружение с нестопанска цел „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“, със 

седалище и адрес на управление обл. Благоевград, общ. Гоце Делчев, Гоце Делчев, ул. Пейо 

Яворов, №1, ЕИК по БУЛСТАТ 175886629, Представлявано от Валери Александров Сарандев – 

Председател на Управителния съвет на сдружението. 

 2.2. Партньори за реализация на проекта да бъдат: 

 2.2.1. Фондация „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ХАДЖИДИМОВО“, със седалище 

и адрес на управление обл. Благоевград, общ. Хаджидимово, гр. Хаджидимово, ул.”Димо 

Хаджидимов” №44,  ЕИК по БУЛСТАТ 175863979. 

 2.2.2.  Община Гърмен – партньор в Местно партньорство Гърмен, представител на 

публичния сектор; 

2.2.3. ЕТ "СУЗАНА САРИЕВА", ЕИК 200643070 – партньор в Местно партньорство 

Гърмен, представител на стопанския сектор; 

2.2.4. СДРУЖЕНИЕ "НЕВРОКОП", БУЛСТАТ 101153637 – партньор в Местно 

партньорство Гърмен, представител на нестопанския сектор; 

Предложението беше подложено на гласуване: 

 

Гласува се с: 

 

ЗА  25           ПРОТИВ 0    ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 0 

ВЗЕ СЕ: 

 

РЕШЕНИЕ №11: 

 

 Общото събрание на СНЦ „МИГ – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ дава съгласие за реализиране на 

проект 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. (ПРСР), като: 

 1. Се сформира местно партньорство за подготовка и подаване на заявление за 

кандидатстване, както и за реализиране на съвместни дейности и отговорности при 

изпълнението на проект 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. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на 

селските райони (ЕЗФРСР), както и за разработване на Стратегия за местно развитие, 

съгласно изискванията на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии 

за водено от общностите местно развитие”, която да обхваща общините Гоце Делчев, 

Гърмен и Хаджидимово и всички населените места на територията им, и регистриране на 

ново юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, съгласно изискванията на 

подмярка 19.2 на новата територия. 

 2. За сформирането на местно партньорство по т.1, подготовка и подаване на 

заявление за кандидатстване и реализиране на съвместни дейности и отговорности при 

изпълнението на проект  по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 



16 

 

„Водено от общностите местно развитие” по ПРСР да бъде сключено споразумение за 

партньорство, със следните партньори: 

 2.1. Кандидат за получаване на финансова помощ по подмярка 19.1 и водещ 

партньор: Сдружение с нестопанска цел „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ГОЦЕ 

ДЕЛЧЕВ“, със седалище и адрес на управление обл. Благоевград, общ. Гоце Делчев, Гоце 

Делчев, ул. Пейо Яворов, №1, ЕИК по БУЛСТАТ 175886629, Представлявано от Валери 

Александров Сарандев – Председател на Управителния съвет на сдружението. 

 2.2. Партньори за реализация на проекта да бъдат: 

 2.2.1. Фондация „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ХАДЖИДИМОВО“, със 

седалище и адрес на управление обл. Благоевград, общ. Хаджидимово, гр. Хаджидимово, 

ул.”Димо Хаджидимов” №44,  ЕИК по БУЛСТАТ 175863979; 

 2.2.2.  Община Гърмен – партньор в Местно партньорство Гърмен, представител на 

публичния сектор, с БУЛСТАТ 000024752; 

 2.2.3. ЕТ "СУЗАНА САРИЕВА", с ЕИК 200643070 – партньор в Местно партньорство 

Гърмен, представител на стопанския сектор; 

 2.2.4. СДРУЖЕНИЕ "НЕВРОКОП", БУЛСТАТ 101153637 – партньор в Местно 

партньорство Гърмен, представител на нестопанския сектор. 

По точка 7 от дневен ред: Други 

Председателстващият събранието предложи да бъдат делегирани права на Председателя на 

УС на СНЦ „МИГ – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ относно вписване на всички приети днес решения в 

Благоевградски окръжен съд, Централния регистър на юридически лица с нестопанска цел и и 

Агенцията по вписванията – Регистър Булстат, сключване на партньорско споразумение  във 

връзка с подготовка на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 

„Водено от общностите местно развитие” по ПРСР, като договаря всички условия по 

споразумението и подготовка и подаване на заявление за кандидатстване по подмярка 19.1 

„Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” по 

ПРСР. 

Предложението са подложи на гласуване. 

 

Гласува се с: 

ЗА  25           ПРОТИВ 0    ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 0 

ВЗЕ СЕ: 

 РЕШЕНИЕ №11: 

Общото събрание на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев“ възлага на председателя на УС на СНЦ 

„МИГ – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ Валери Александров Сарандев: 

1. Да представи необходимите документи за вписване на приетите на общото събрание от 

14.08.2015 г. промени за СНЦ „МИГ – Гоце Делчев“  в Благоевградски окръжен съд, Централния 

регистър на юридически лица с нестопанска цел и и Агенцията по вписванията – Регистър 

Булстат. 

2.  Да подпише партньорско споразумение от името на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев“  с  

партньорите  Фондация „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ХАДЖИДИМОВО, Община 

Гърмен, ЕТ "СУЗАНА САРИЕВА" и СДРУЖЕНИЕ "НЕВРОКОП" във връзка с подготовка на 

проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие” по ПРСР, като договаря всички условия по споразумението. 

3. Да бъде подготвено и подадено заявление за кандидатстване и реализиране на съвместни 

дейности и отговорности при изпълнението на проект  по подмярка 19.1 „Помощ за 

подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” по ПРСР. 
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 Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на СНЦ “МИГ–Гоце Делчев”  бе 

закрито. 

Неразделна част от настоящия протокол е Списък на присъствалите членове на Сдружение с 

нестопанска цел  “Местна инициативна група –  Гоце Делчев” на общото събрание от 14.08.2015 

г. 

 

 

 

Председател на общото събрание: Тереза Вакареева________П______ /подпис/ 

 

Секретар на общото събрание: Снежана Джугданова _____П__________ /подпис/ 

 

Преброител на общото събрание: Илия Сулев _________П____________ /подпис/ 

 

 

 

* ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО СИЛАТА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ 

ДАННИ 


