
 

                              

 
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ГОЦЕ 

ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО”

 

гр. Гоце Делчев, ул. Пейо Яворов №1,  тел: +359 893 661 767, е-поща: mig_gotsedelchev@abv.bg,  
ел. страница: http://mig-gotsedelchev.com, БУЛСТАТ 175886629 

 

Протокол 
от заседание на Управителния съвет на 

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

Гърмен - Хаджидимово” 

Днес, 24.10.2016 г., в 16,00 часа, в сградата на Община Гоце Делчев, ул. „Царица 

Йоанна“ №2, зала на партерен етаж, на основание чл. 32 от Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел и чл. 36 от Устава на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна 

група – Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“ (МИГ – Гоце Делчев – Гърмен - 

Хаджидимово), се проведе заседание на Управителния съвет (УС) на Сдружението. 

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

който е и председател на заседанието. 

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

Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“: 

I. За Публичен сектор: 

 
1. За Община Гоце Делчев, с ЕИК по БУЛСТАТ 000024745, с адрес гр. Гоце Делчев, 

ул. „Царица Йоанна” №2, Валери Александров Сарандев, съгласно Решение № 93 от 
31.03.2016 г. на Общински съвет – гр. Гоце Делчев; 

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

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

 
II. За стопанския сектор: 

 

4. За СНЦ „Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев“, с ЕИК по 

БУЛСТАТ 101723507, със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. „Илия 

Праматарски“ №8, община Гоце Делчев, област Благоевград, рег. по ф.д. № 412/2006 г. по 

описа на ОС – Благоевград, Димитър Стойнов Христов, съгласно протокол от 28.03.2016 г.  

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

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

- управител; 

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

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

Сариева; 
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III. За нестопански сектор: 

 

7. За СНЦ „Сдружение с нестопанска цел „Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, 

център за подпомагане на предприемачеството”, с ЕИК по БУЛСТАТ 101159444, със 

седалище и адрес на управление: адрес гр. Гоце Делчев, ул. Скопие № 4, община Гоце Делчев, 

област Благоевград, рег. по ф.д. №  1174/1999 г. на Благоевградски окръжен съд, Росица 

Кирилова Джамбазова - председател на УС, съгласно протокол от 01.04.2016 г.; 

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

седалище с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград, рег. ф.д.1733/1997 г. на 

Благоевградски окръжен съд, Мария Ангелова Чорлева, съгласно протокол от 24.03.2016  г.; 

9. За СНЦ „НЕВРОКОП“, с ЕИК по БУЛСТАТ 101153637, със седалище и адрес на 

управление с. Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, рег. по ф.д. №756/1999 г.        

на Благоевградски окръжен съд, Рахим Хасанов Арнаудов, съгласно протокол от 02.04.2016 г.; 

  

На основание чл. 39, ал. 2 от Устава на сдружението, на заседанието беше поканена г-

жа Елена Петкова Ласина, представляваща съгласно протокол от 12.04.2016 г. „Сдружение 

„Хроника срещу рака“, която отсъстваше. 

За протоколчик на заседанието беше избрана г-жа Росица Джамбазова. 

Съгласно изпратената покана до всички членове на УС, предварително обявения 

дневен ред на заседанието, е  както следва: 

1. Запознаване на членовете на УС със заповед за одобрение на Заявление №19-19-2-

01-46/31.05.2016 г., подадено от МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово. 

2. Обсъждане на въпроси във връзка с осигуряване на персонал за прилагане на 

стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) за територията на МИГ - Гоце 

Делчев – Гърмен – Хаджидимово. 

3. Други. 

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

На заседанието присъстват всички членове на УС, има необходимия кворум, 

заседанието може да се проведе и да взема решения.  

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

постъпиха възражения по свикването и провеждането на заседанието на УС, както и във 

връзка предложения дневен ред.   

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

Сдружението. 

Г-н Сарандев запозна членовете на УС с получените на 11.10.2016 г. уведомително 

писмо и заповед №РД 09-705 от 26.09.2016 г. за одобрение на МИГ и СВОМР, общият размер 

на одобрената финансова помощ за проекти към стратегията - в размер на 7 353 920,80 лева, 

срока за представяне на изискуемите по Наредба №22/2015 г. и документи, необходими за 

сключване на Споразумение за изпълнение на стратегията за ВОМР и  документите, които 

следва да представи МИГ. 

След обсъждане на необходимите документи за сключване на Споразумение, УС взе 

решение: 

РЕШЕНИЕ №1: 

Възлага на председателя на УС да организира подготовката на необходимите 

документи, съгласно писмо с изх. №19-19-2-01-46 от 07.10.2016 г. и да ги представи в срок 

пред МЗХ.  

 



 

По точка 2 от дневния ред: Обсъждане на въпроси във връзка с осигуряване на 

персонал за прилагане на СВОМР за територията на МИГ - Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово. 

Председателят на УС - г-н Валери Сарандев припомни, на присъстващите взетите от 

УС на 03.05.2016 г., 16.05.2016 г.  и 20.05.2016 г.  решения във връзка с провеждане на 

процедура за подбор на персонал  и лицата, с които са сключени предварителни споразумения 

за наемане на работа. 

Г-н Сарандев информира присъстващите, че след получаване на заповедта за 

одобрение на СВОМР е провел срещи с лицата, сключили споразумение за последващо 

наемане на работа.  Две от тях (Симана Марковска и Атанас Каракиев) са отказали сключване 

на трудови договори. Съгласно взетите решения на УС от 20 май 2016 г., г–н Сарандев е  

получил съгласие от Тереза Тодорова Вакареева и Крум Костадинов Стамболиев за 

сключване на трудови договори за позициите изпълнителен директор и експерт по прилагане 

на стратегията. 

След направена дискусия във връзка с предстоящото наемане на персонал  на МИГ 

Управителният съвет взе следните решения: 

Гласували както следва:   8 - „ЗА“, 0  - „ПРОТИВ“ и 0  - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“  /Валери 

Сарандев на участва в гласуването/ 

РЕШЕНИЕ №2: 

На основание чл. 35, ал.2, т.2 и т.3 от Устава, чл. 18 от Вътрешния правилник за 

дейността на Сдружението и утвърдено с решение на УС от 03.05.2016 г. щатно разписание, 

съобразено с изискванията на Наредба №22  от 14 декември 2015 г.  утвърждава екип за 

прилагане на СВОМР на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, както следва: 

1. Тереза Тодорова Вакареева – изпълнителен директор; 

2. Ибраим Джевдетов Пачеджиев – експерт по прилагане на СВОМР; 

3. Крум Костадинов Стамболиев – експерт  по прилагане на СВОМР; 

4. Илиана Георгиева Чолакова – счетоводител; 

 

Гласували както следва:  8 - „ЗА“, 0  - „ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ /Валери 

Сарандев не участва в гласуването/ 

РЕШЕНИЕ №:3 

Възлага на Председателя на УС да сключи трудови договори с утвърдения екип за 

прилагане на СВОМР, с краен срок за наемане на работа - 30.09.2023 г., на пълно работно 

време за позициите изпълнителен директор и експерт по прилагане на СВОМР и непълно 

работно време (4 часа) - за позиция счетоводител. При увеличаване на обема на работа, със 

счетоводителят на проекта да се сключи допълнително споразумение към трудовия договор за 

преминаване на 8 часов работен ден. 

Предвид това, че МИГ не разполага със собствен финансов ресурс за обезпечаване на 

заетостта на всички наети лица за период около един месец от сключване на трудови договори 

с екипа на МИГ до сключване на Споразумение за изпълнение на Стратегията бяха обсъдени 

възможните варианти за сключване на трудови договори с персонала.  

Слез проведена дискусия се взеха следните решения: 

Гласували както следва:   8 - „ЗА“, 0  - „ПРОТИВ“ и  0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ /Валери 

Сарандев не участва в гласуването/ 



 

 

 

РЕШЕНИЕ №:4 

За изпълнителния директор трудовият договор да влезе с сила от дата на сключването 

му – 27.10.2016 г., като средствата за възнаграждение и осигурителни вноски до подписване 

на Споразумение за изпълнение на Стратегията да останат за сметка на бюджета на МИГ. 

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

РЕШЕНИЕ №:5 

 За позиции експерт по прилагане на СВОМР – 2 броя и счетоводител – 1 брой на 

основание чл.63, ал. 3 от КТ в индивидуалните трудови договори да се договори, че 

служителят се задължава да постъпи на работа в двумесечен срок от сключването на трудовия 

договор. 

Г – н Сарандев информира присъстващите, че съгласно  чл. 6 ал.1 от Постановление № 

209/2015 г. на МС за назначаване на допълнителен персонал за нуждите и в срока на 

прилагане на ПРСР за периода 2014 - 2020 г. със средства от мярка „Техническа помощ" и на 

персонал на МИГ, изпълняващи стратегии, финансирани със средства от мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие", основната месечна работна заплата и допълнителните 

възнаграждения на служителите, за пълно работно време се определят с решение на 

върховния управителен орган на МИГ в рамките на одобрения бюджет. 

 

След направена дискусия членовете на УС взеха следните решения: 

Гласували както следва:  8 - „ЗА“, 0  - „ПРОТИВ“ и 1 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ /Валери 

Сарандев не участва в гласуването/ 

РЕШЕНИЕ №:6 

 Определя се основно месечно възнаграждение на персонала на МИГ – Гоце Делчев – 

Гърмен – Хаджидимово, както следва: 

1. Тереза Тодорова Вакареева, утвърдена за позиция изпълнителен директор – в размер 

на  1 370,00 лева; 

2. Ибраим Джевдетов Пачеджиев, утвърден за позиция експерт по прилагане на СВОМР 

– 950,00 лева; 

3. Крум Костадинов Стамболиев, утвърден за позиция експерт по прилагане на СВОМР 

– 950,00 лева; 

4. Илиана Георгиева Чолакова, утвърдена за позиция счетоводител – 475,00 лева, при 4 

часов работен ден;  

 

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

РЕШЕНИЕ №:7 

Средствата за работна заплата, осигурителните вноски на служителите на МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – Хаджидимово да се планират, осигуряват и отчитат по бюджета на МИГ 

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

местно развитие“ от ПРСР 2014 - 2020 г. 

По точка 3 от дневния ред: Други  

Председателят на УС информира присъстващите, че непосредствено след сключване на 

Споразумение за изпълнение на СВОМР,  МИГ трябва да подаде заявление за одобрение на 

финансова помощ по подмярка 19.4 за текущи разходи и популяризиране на стратегия, както 

и заявления за одобрение на планирани дейности и разходи за 2016 г. и 2017 г. Необходимо е  

също така да се предприемат действия по подготовка на заявка за авансово плащане.  



 

След направена дискусия се взеха следните решения: 

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

РЕШЕНИЕ №:8 

Възлага се на председателя и на изпълнителния директор на МИГ да организират 

подготовката и представянето на всички необходими заявления и документи във връзка с  

изпълнение на задълженията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово по сключеното 

Споразумение за изпълнение на СВОМР. 

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

РЕШЕНИЕ №:9 

Възлага се на Председателя на УС на МИГ да бъде изготвено предложение до 

Кметовете и общинските съвети на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово с искане 

за обезпечаване на еднократно авансово плащане със запис на заповед, съгласно изискванията 

на Наредба №1 от 22.01.2016 г. за прилагане подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 - 2020 

г.  

Г-н Сарандев информира присъстващите, че е получена покана до СНЦ „МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ за участие в общо събрание в Сдружение с нестопанска цел  

„Асоциация „Българска Национална Лидер Мрежа”. Представени бяха дейността и целите на 

Сдружението. След направено обсъждане  и на основание чл.35, ал.1, т.11 от Устава, 

членовете на УС на взеха следните решения: 

 

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

РЕШЕНИЕ №:10 

СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ да стане член на Асоциация 

„Българска национална ЛИДЕР мрежа“. 

 

Гласували както следва:  8 - „ЗА“, 0 - „ПРОТИВ“ и 1 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

РЕШЕНИЕ №:11 

Определя се за официален представител на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово“ в общото събрание на  Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“ – 

Тереза Тодорова Вакареева, с ЕГН********. При невъзможност на г-жа Тереза Тодорова 

Вакареева да участва в заседания на общото събрание на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен 

– Хаджидимово“, СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ да се представлява от 

Росица Кирилова Джамбазова, с ЕГН ******** – член на УС. 

 

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

Гърмен - Хаджидимово“ закри заседанието. 

 

 

 

Протоколчик: ____________________П______________________ -  Росица Джамбазова 

 

 

 

 



 

Присъствали заседанието на 24.10.2016 г. членове на УС на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – 

Гърмен - Хаджидимово“ и подписали настоящия протокол: 

 

№ 
по 

ред 

Юридическо лице 
/физическо лице - член 
на Управителния съвет  

Представляващ 
юридическо лице - 

член на 
Управителния съвет 

Позиция в  УС 
СНЦ „МИГ – 

Гоце -Делчев“ 

Подпис 

1 Община Гоце Делчев, с 
ЕИК по БУЛСТАТ 
000024745 

Валери Александров 

Сарандев 

Председател на  
УС 

 
П 

2 Община Гърмен,  
ЕИК по 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  
 

П 

5  „Копривлен - Мрамор” 
ЕООД, с ЕИК 811141501  

Иван Сотиров Кацилов  Член на УС  
П 

6 ЕТ „Сузана Сариева“, 
ЕИК 200643070  

Сузана Мирославова 

Сариева 

Член на УС  
П 

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 

 

 

 

 

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


