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П Р О Т О К О Л 
 

ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ 

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ГЪРМЕН - 

ХАДЖИДИМОВО“ 

 

Днес, 26.05.2021 г., 11:30 часа в гр. Гоце Делчев, ул. „Александър Стамболийски“ 

№13, в зала в сградата на Ловно - рибарско сдружение „Сокол“, се проведе Общо 

събрание на членовете на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група - 

Гоце Делчев -Гърмен - Хаджидимово”. 

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

Гърмен - Хаджидимово“ и по инициатива на Управителния съвет. 

Констатира се, че всички членове на Сдружението са редовно поканени за 

настоящото общо събрание, съгласно устава и закона.  

  

При проверката на кворума, към 11:30 ч. в залата от общо 55, по последен 

актуален списък,  присъстват 31 от членовете на Сдружението. На основание на чл. 30 от 

Устава е налице необходимия кворум за провеждане на събранието (кворум за провеждане 

на събранието - 50%+1 от членовете или минимум 29 от членовете на Сдружението).  

 

Събранието се откри от г-жа Марина Герова - Председател на Управителния съвет 

на МИГ, която информира присъстващите, че същото е свикано по инициатива на 

Управителния съвет, с решение от 17.05.2021 г., на основание чл. 28, ал. 1 от Устава на 

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

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

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

датата, часа и мястото за провеждане на събитието; 

- поканата е изпратена/връчена на членовете на Сдружението при спазване на 

срока, определен в Устава; 

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

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

- материалите по дневния ред са били на разположение в офиса на МИГ, 

изпратени на електронните адреси на членовете на Сдружението и публикувани на 

интернет страницата на МИГ. 

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

на списък на присъстващите членове на Сдружението - физически лица, респ. 

представляващи членовете - юридически лица, или техните пълномощници при, изготвен 

на основание чл.29 от Устава - неразделна част от настоящия протокол. В залата 
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присъстват и персонала на МИГ, нает за изпълнение на СВОМР - г-жа Тереза Вакареева - 

изпълнителен директор, г-н Ибраим Пачеджиев и г-н Крум Стамболиев - експерти по 

прилагане на Стратегията за Водено от общностите местно развитие, г-жа Илиана 

Чолакова - счетоводител. 

 

Г-жа Герова информира, че към настоящият момент членовете на Сдружението са 

55, разпределени по сектори, както следва: 

- представители на публичния сектор -  3-ма (5,46 %); 

- представители на стопански сектор  - 26 (47,27 %); 

- представители на нестопански сектор  - 26 (47,27 %). 

  

Спазено е изискването делът на всеки един от представителите на публичния, 

стопанския и нестопанския сектор да не превишава 49%. 

 

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

СНЦ „МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“ и предложи в изпълнение на чл. 33, 

ал.1 от Устава да бъдат избрани председател и секретар, който да води протокола от 

събранието.  

 

Пристъпи се към избор на председател и секретар на събранието: 

Постъпиха предложения за председател и секретар на събранието да бъдат 

избрани съответно г-жа Марина Дилиянова Герова и г-жа Галена Владимирова 

Велева. Други предложения не постъпиха. Пристъпи се към гласуване. 

След проведеното гласуване, с: 29 гласа „ЗА“, 0 - „ПРОТИВ“ и 2 - 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ (предложените за председател и секретар на събранието) 

 

Се ВЗЕ следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 1 

 

1. За председател на събранието се избира  г-жа Марина Дилиянова Герова. 

2. За секретар на събранието се избира г-жа Галена Владимирова Велева. 

 

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

събрание, председателят на събранието пристъпи към обсъждане и приемане на 

предложения дневен ред, обявен в поканата. Предложения относно неговата промяна не 

постъпиха. Пристъпи се към приемане на дневния ред за провеждане на общото събрание, 

в съответствие с предварително обявения такъв. 

 

След проведеното гласуване, с: 31 гласа „ЗА“, 0 - „ПРОТИВ“ и 0 - 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“  

 

Се ВЗЕ следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 2 

 

Събранието ще протече по обявения в Поканата дневен ред: 

 

1.  Приемане на Отчет за дейността на Управителния съвет за 2020 г. 

2. Приемане на Доклад за дейността и Годишен финансов отчет за 2020 г. 



3. Определяне на размера на дължимия членски внос за 2021 г. 

4. Приемане на Програма за осъществяване на дейността и бюджет на СНЦ „МИГ - 

Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово” за 2021 г. 

5. Одобряване на изменение на одобрената СВОМР. 

6. Освобождаване от длъжност и от отговорност на членовете на Управителния 

съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - Гоце Делчев - 

Гърмен -Хаджидимово“. 

7. Избор на Управителен съвет, Председател и Заместник-председател на 

Управителния съвет“. 

8. Други. 

 

По точка 1 от дневния ред:   

Г-жа Марина Герова запозна присъстващите, че на основание чл. 27, ал. 1, т. 10 от 

Устава, Управителният съвет на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“ има 

задължение да изготвя ежегодно отчет за дейността си и да го внесе за одобрение от 

общото събрание. В качеството си на Председател на Управителния съвет г-жа Герова 

представи Отчет за дейността на Управителния съвет за 2020 г. 

Присъстващите бяха приканени да изразят мнения по представения отчет. Тъй 

като такива не постъпиха се пристъпи към приемането му.  

 

След проведеното гласуване, с: 31 гласа „ЗА“, „ПРОТИВ“ - 0 и 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 0  

 

Се ВЗЕ следното РЕШЕНИЕ № 1 

 

На основание чл. 27, ал. 1, т. 10 от Устава общото събрание приема Отчет за 

дейността на Управителния съвет на СНЦ „Местна инициативна група - Гоце Делчев - 

Гърмен - Хаджидимово“ за 2020 г. 

 

По точка 2 от дневния ред:   
 

Председателстващата събранието запозна присъстващите, че съгласно чл. 35, ал. 

1, т. 7, чл. 56, ал. 1 от Устава, чл. 12 от Вътрешният правилник и чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ, 

Управителния съвет изготвя ежегодно доклад за дейността на Сдружението. 

 

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

която представи Доклад за дейността за 2020 г., отчет на бюджета, годишен финансов 

отчет и финансовия резултат на Сдружението за 2020 г. 

Не постъпиха мнения от присъстващите по съдържанието на представените 

доклад и отчети и се премина към приемането им.  

След проведеното гласуване, с: 31 гласа „ЗА“, „ПРОТИВ“ - 0 и 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 0  

 

 

 



 

Се ВЗЕ следното РЕШЕНИЕ № 2 

 

На основание чл. 27, ал. 1, т. 9 от Устава, Общото събрание приема Доклад за 

дейността и финансов отчет на СНЦ „Местна инициативна група - Гоце Делчев - Гоце 

Делчев - Гърмен - Хаджидимово“ за 2020 г. и възлага на Изпълнителния директор на МИГ 

да предприеме действия за публикуване на Доклада за дейността и финансовия отчет за 

2020 г. в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията. 

 

По точка 3 от дневния ред:   
 

Г-жа Герова информира присъстващите, че съгласно актуалния устав на 

Сдружението,  размерът на членския внос за всяка календарна година се определя с 

решение на общото събрание и представи предложението на Управителния съвет за 2021 

г.: 
50,00 лева - за членове - физически лица, юридически лица с нестопанска цел и 

читалища; 

100,00 лева - за членове - юридически лица и еднолични търговци, регистрирани 

по Търговския закон; 

2 000,00 лева - за членове - общини от територията на МИГ (Община Гоце 

Делчев, Община Гърмен и Община Хаджидимово).  

 

Други предложения не постъпиха. Премина се към гласуване. 

 

След проведеното гласуване, с: 31 гласа „ЗА“, „ПРОТИВ“ - 0 и 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ -  0 

 

Се ВЗЕ следното РЕШЕНИЕ № 3 

 

На основание чл. 17, т. 4 и чл. 27, ал.1, т.13 от Устава на Сдружение с нестопанска 

цел „Местна инициативна група - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“ общото 

събрание приема за дължим размер на годишния членски внос от членовете на 

Сдружението за 2021 г.: 
50,00 лева - за членове - физически лица, юридически лица с нестопанска цел и 

читалища; 

100,00 лева - за членове - юридически лица и еднолични търговци, регистрирани 

по Търговския закон; 

2 000,00 лева - за членове - общини от територията на МИГ (Община Гоце 

Делчев, Община Гърмен и Община Хаджидимово).  

 

По точка 4 от дневния ред:   
 

Г-жа Герова запозна присъстващите, че общото събрание ежегодно приема: 

- Програма за осъществяване на дейността на Сдружението (на основание чл. 27, 

ал. 1, т. 11 от Устава и чл.  6, ал. 12 от Вътрешния правилник); 

- Бюджет на Сдружението за календарната година (на основание чл. 27, ал. 1, т. 

12 от Устава и чл. 6, ал. 12 от Вътрешния правилник). 

 



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

която представи Програма за осъществяване на дейността и проект на Бюджет на 

Сдружението за 2021 г.  

Г-жа Герова покани присъстващите да представят своите мнения и предложения 

по представените документи. Такива не постъпиха.  

Пристъпи се приемане на представените Програма и Бюджет на СНЦ „МИГ – 

Гоце Делчев - Гърмен – Хаджидимово“ за 2021 г.   

 

 

След проведеното гласуване, с 31 гласа „ЗА“, „ПРОТИВ“ - 0 и  

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 0  

 

Се ВЗЕ РЕШЕНИЕ № 4 

 

На основание чл. 27, ал. 1, т. 11 от Устава и чл. 6 ал. 12 от Вътрешния правилник, 

общото събрание приема Програма за осъществяване на дейността на Сдружение с 

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

2021 г. 

 

След проведеното гласуване, с: 31 гласа „ЗА“, „ПРОТИВ“ - 0 и 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 0  

 

Се ВЗЕ РЕШЕНИЕ № 5 

 

На основание чл. 27, ал. 1, т. 12 от Устава и чл. 6 ал. 12 от Вътрешния правилник, 

общото събрание приема Бюджет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна 

група - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“ за 2021 г.  

 

 

По точка 5 от дневния ред:   
 

Г-жа Герова информира присъстващите за причините, които налагат промени в 

СВОМР, а именно: 

Правителството на Република България одобри единадесето изменениe на 

Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. С изменението се осигурява 

допълнително финансиране в размер на над 68 млн. лв. по подхода Водено от общностите 

местно развитие. Средствата ще се използват през преходния период 2021 – 2022 г. и ще 

се насочат за подготвителни дейности и към изпълняващите се стратегии за Водено от 

общностите местно развитие (СВОМР) на 64 местни инициативни групи. С промените се 

предвижда осигуряване на финансов ресурс за подготовка на СВОМР за следващия 

програмен период, както и увеличаване на бюджета на всяка от изпълняващите се 

стратегии с над 900 хил. лв. публични средства и изпълнение до юни 2025 година.  

 Допълнителните средства се предоставят във връзка с изпълнение на Регламент 

(ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година за 

определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за 

гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и 2022 г. и за изменение на регламенти 



(ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на 

прилагането през 2021 г. и 2022 г. и Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на 

ресурсите и разпределението на това подпомагане за 2021 г. и 2022 г. 

С писмо с изх. № 91-232/08.04.2021 г., УО на ПРСР 2014 – 2020 г. уведоми местните 

инициативни групи, че за да се увеличи бюджета на изпълняваните СВОМР е необходимо 

депозиране на писмено заявление за изменение по реда на чл. 14, ал. 1 от Споразумението 

за финансирана, както и представяне на решение на колективния върховен орган на МИГ 

за одобрение на промяната.  

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

която представи предложението за изменения в СВОМР в частта на Финансов план, 

Времево разпределение на договориране на публичната финансова помощ, План за 

действие, показващ как целите са превърнати в действия, Индикатори за мониторинг и 

оценка.  

Представени бяха и получените предложения и коментари по време на проведеното 

обществено обсъждане на предложените изменения в СВОМР на „МИГ - Гоце Делчев - 

Гърмен - Хаджидимово“. 

Г-жа Герова покани присъстващите да представят своите мнения и предложения. 

Такива не постъпиха. Пристъпи се към одобрение на предложеното изменение на СВОМР.   

След проведеното гласуване, с 31 гласа „ЗА“, „ПРОТИВ“ - 0 и 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 0 

 

Се ВЗЕ РЕШЕНИЕ № 6 

 

На основание чл. 27, ал. 1, т. 11 и т. 12, чл. 14, ал. 1, т.1 от Споразумение за 

изпълнение на СВОМР № РД 50-197/29.11.2016 г., във връзка с промяна на приложимата 

нормативна уредба – приема на Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на 

Съвета от 23 декември 2020 година за определяне на някои преходни разпоредби във 

връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 

(ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и 

2022 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 

1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането през 2021 г. и 2022 г. и Регламент 

(ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и разпределението на това подпомагане за 

2021 г. и 2022 г., единадесето изменение на ПРСР 2014 – 2020 и писмо на УО на ПРСР с 

Изх. № 91-232/08.04.2021 г., колективния върховен орган на МИГ одобрява промени в 

СВОМР на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“, с допълнителен 

размер на финансовата подкрепа за операции по подмярка 19.2 „Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” в 

размер на 799 000 лева и 114 000 лева за дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи 

и популяризиране на стратегии за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 

2020 г., вкл. промени във Финансов план, Времево разпределение на договориране на 

публичната финансова помощ, План за действие, показващ как целите са превърнати в 

действия, Индикатори за мониторинг и оценка. 

 

По точка 6 и 7 от дневния ред:  

Г-жа Герова информира, че включването на точки освобождаване от длъжност и 

от отговорност на членовете на Управителния съвет и избор на нов Управителен съвет, 



Председател и Заместник-председател на Управителния съвет“ се налага предвид 

изтичане на 5 годишния мандат на настоящия УС, който е избран на 12.04.2016 г. Г-жа 

Герова предложи членовете на УС да бъдат освободени от длъжност и от отговорност, 

след което да се избере нов Управителен съвет. 

 

Г-жа Джибова предложи да се преизберат досегашните членове на управителния 

съвет с нов 5 годишен мандат, председателя и зам.-председателя на управителния съвет, 

предвид извършената работа и отчетените до момента резултати по изпълнение на 

СВОМР. 

 

Г-жа Герова информира, че е Сузана Сариева, представляваща ЕТ „Сузана 

Сариева“ е заявила желание да бъде освободена като член на управителния съвет.  

 

Г-жа Джибова предложи да се освободят от отговорност всички членове на  

Управителния съвет, да се освободи от длъжност ЕТ „Сузана Сариева“, да се преизберат 

останалите досегашни членове на Управителния съвет с нов петгодишен мандат, да се 

избере нов член на управителния съвет. Други предложения не постъпиха и се премина 

към гласуване. 

 

След проведеното гласуване, с 24 гласа „ЗА“, „ПРОТИВ“ - 0 и 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 7 /всички членове на УС/ 

 

 

Се ВЗЕ РЕШЕНИЕ № 7 

 

На основание чл. 27, ал. 1, т. 4 от Устава общото събрание освобождава  от 

отговорност всички досегашни членовете на Управителния съвет на СНЦ „МИГ - Гоце - 

Гърмен - Хаджидимово“, както следва:  

 

1. ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ЕИК/ПИК 000024745, Държава: БЪЛГАРИЯ 

2. ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО, ЕИК/ПИК 000025014, Държава: БЪЛГАРИЯ 

3. ОБЩИНА ГЪРМЕН, ЕИК/ПИК 000024752, Държава: БЪЛГАРИЯ 

4. „СУЗАНА САРИЕВА“ ЕТ, ЕИК/ПИК 200643070, Държава: БЪЛГАРИЯ 

5. „БИЗНЕС ИНКУБАТОР-Г.ДЕЛЧЕВ, ЦЕНТЪР ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“ Сдружение, ЕИК/ПИК 101159444, Държава: БЪЛГАРИЯ 

6. „Граждански инициативи за развитие“ Сдружение, ЕИК/ПИК 176985548, 

Държава: БЪЛГАРИЯ 

7. „РИВА-ЛОГИСТИК“ ООД , ЕИК/ПИК 204600642, Държава: БЪЛГАРИЯ 

 

 

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

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 1 /Сузана Сариева/ 

 

Се ВЗЕ РЕШЕНИЕ № 8 

 

На основание чл. 27, ал. 1, т. 3 от Устава общото събрание освобождава  от 

длъжност като член на Управителния съвет на СНЦ „МИГ - Гоце - Гърмен - 

Хаджидимово:  



 

1. „СУЗАНА САРИЕВА“ ЕТ, ЕИК/ПИК 200643070, Държава: БЪЛГАРИЯ 

 

Пристъпи се към преизбиране на досегашните членове на Управителния съвет, с 

изключение на ЕТ „СУЗАНА САРИЕВА“. 

 

След проведеното гласуване, с 25 гласа „ЗА“, „ПРОТИВ“ - 0 и 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 6  /преизбираните членове на УС/ 

 

Се ВЗЕ РЕШЕНИЕ № 9 

 

На основание чл. 27, ал. 1, т. 3 от Устава общото събрание преизбира с нов 

петгодишен мандат (до 26.05.2026г.) следните досегашни членовете на Управителния 

съвет на СНЦ „МИГ - Гоце - Гърмен - Хаджидимово“: 

 

1.  ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ЕИК/ПИК 000024745, Държава: БЪЛГАРИЯ 

2. ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО, ЕИК/ПИК 000025014, Държава: БЪЛГАРИЯ 

3. ОБЩИНА ГЪРМЕН, ЕИК/ПИК 000024752, Държава: БЪЛГАРИЯ 

4. „БИЗНЕС ИНКУБАТОР-Г.ДЕЛЧЕВ, ЦЕНТЪР ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“ Сдружение, ЕИК/ПИК 101159444, Държава: 

БЪЛГАРИЯ 

5. „Граждански инициативи за развитие“ Сдружение, ЕИК/ПИК 176985548, 

Държава: БЪЛГАРИЯ 

6. „РИВА-ЛОГИСТИК“ ООД , ЕИК/ПИК 204600642, Държава: БЪЛГАРИЯ 

 

Г-жа Герова припомни, че съгласно чл. 34 от Устава,  Управителният съвет се 

състои от 7 /седем/ лица – членове на Сдружението.  Членовете на управителния съвет се 

избират за срок от 5 /пет/ години. До избирането на нов управителен съвет членовете на 

стария изпълняват своите функции. Членовете на управителния съвет могат да бъдат 

преизбрани без ограничение. При избор на членове на УС, трябва да се следват следните 

условия:  

1. 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 от членовете на Управителния съвет.  

2. 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.  

3. Членовете на Управителния съвет и представляващите по закон и пълномощие 

член на Управителния съвет на Сдружението, включително и когато член е юридическо 

лице, трябва да отговарят на следните условия:  

а) Да не са в производство по ликвидация и да не са обявени в несъстоятелност;  

б) Да не са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление по служба, измама, 

корупция, участие в престъпна организация, изпиране на пари или друга незаконна 

дейност, която накърнява финансовите интереси на Европейския съюз;  

в) Да не са наказани по административен ред за правонарушение при 

упражняване на професионалната си дейност;  



г) Да нямат задължения, свързани с плащане на вноски за социално осигуряване 

или плащане на данъци по българското законодателство, освен ако е допуснато 

разсрочване или отсрочване на задълженията; 

Съгласно Чл. 8, ал. 1 от Вътрешния правилник за дейността на Сдружението, 

съответствието на членовете на УС с изискванията на чл. 34, ал. 3, т. 5 и 6 от Устава на 

Сдружението се удостоверява с декларации от физическите лица и от представляващите 

юридическите лица. 

Г-жа Герова информира, че е необходимо да бъде избран още един член на 

управителния съвет и с цел да се спазят изискванията на Устава, следва да се предложи 

лице от стопански сектор.  

Постъпи предложение като член на УС да бъде избрано дружеството ТЕФО“ 

ЕООД, с ЕИК 101784660, което е от стопански сектор, със седалище и адрес на 

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

 

След проведеното гласуване, с 29 гласа „ЗА“, „ПРОТИВ“ - 0 и 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 2  /Представляващия избирания член на УС и Сузана Сариева/ 

 

 

Се ВЗЕ РЕШЕНИЕ № 10 

 

На основание чл. 27, ал. 1, т. 3 от Устава общото събрание избира за член на 

Управителния съвет на СНЦ „МИГ - Гоце - Гърмен - Хаджидимово“ с нов петгодишен 

мандат (до 26.05.2026 г.) „ТЕФО“ ЕООД, с ЕИК 101784660, със седалище и адрес на 

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

 

Председателстващата събранието предложи да премине към избор на Председател 

и зам.- председател на УС.  

Г-жа Джибова отново предложи да бъдат преизбрани досегашните председател и 

зам. - председател.  

Други предложения не постъпиха. Пристъпи се към гласуване. 

 

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

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 1 /предложената за председател на УС/ 

 

Се ВЗЕ РЕШЕНИЕ № 11  

На основание чл. 27, ал. 1, т. 3, чл. 38, ал. 1 от Устава на СНЦ „МИГ - Гоце 

Делчев - Гърмен - Хаджидимово“ и чл. 30, ал. 2 от ЗЮЛНЦ се ПРЕИЗБИРА за 

Председател на Управителния съвет  - Община Гоце Делчев, с ЕИК по БУЛСТАТ 

000024745, със седалище гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” № 2, чрез Марина 

Дилиянова Герова, с ЕГН ***********. 

 

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

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 1 /предложената за зам. - председател  на УС/ 



 

Се ВЗЕ РЕШЕНИЕ № 12 

На основание чл. 27, ал. 1, т. 3, чл. 38а от Устава на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев – 

Гърмен - Хаджидимово“ се ПРЕИЗБИРА за Заместник - председател на Управителния 

съвет  „Сдружение с нестопанска цел „Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, център за 

подпомагане на предприемачеството”, с ЕИК 101159444, със седалище и адрес на 

управление: гр. Гоце Делчев, ул. Скопие № 4, община Гоце Делчев, област Благоевград, 

чрез Росица Кирилова Джамбазова, с ЕГН ************. 

 

След проведеното гласуване, с 29 гласа „ЗА“, „ПРОТИВ“ - 0 и 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 2  /председател и  заместник - председател на УС/ 

 

Се ВЗЕ РЕШЕНИЕ № 13 

 

На основание чл. 38, ал.1, т. 7, чл. 38а, ал. 1  и чл. 41, ал. 13  от Устава, СНЦ 

„МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“  продължава да се представлява ЗАЕДНО 

И ПООТДЕЛНО от: 

1. ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, с ЕИК по БУЛСТАТ 000024745, със седалище гр. 

Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” № 2, чрез Марина Дилиянова Герова, с ЕГН 

*********** – Председател на Управителния съвет. 

2. Тереза Тодорова Вакареева – Изпълнителен директор. 

3. Сдружение с нестопанска цел „Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, център за 

подпомагане на предприемачеството”, с ЕИК 101159444, със седалище и адрес на 

управление: гр. Гоце Делчев, ул. Скопие № 4, община Гоце Делчев, област Благоевград, 

чрез Росица Кирилова Джамбазова, с ЕГН ********** – Заместник-председател на 

Управителния съвет. Съгласно чл. 38а, ал. 1 от Устава: Заместник - председателят на УС 

представлява Сдружението в случаите, в които Председателя на УС отсъства и/или се 

намира в конфликт на интереси при осъществяване дейността и задълженията си. 

След проведеното гласуване, с 31 гласа „ЗА“, „ПРОТИВ“ - 0 и 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 0  

 

Се ВЗЕ РЕШЕНИЕ № 14 

В съответствие с т. 24 от Устава, като органи на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев - 

Гърмен - Хаджидимово“, в ТРРЮЛНЦ, в т. 12  да бъдат вписани: 

1. Общо събрание; 

2. Управителен съвет; 

3. Изпълнителен директор. 

 

Поради изчерпване на дневния ред общото събрание на СНЦ “МИГ - Гоце Делчев 

- Гърмен - Хаджидимово” бе закрито. 



 

 

Неразделна част от настоящия протокол са: 

 

1. Списък на присъствалите членове на Сдружение с нестопанска цел “Местна 

инициативна група - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово” на общото събрание от 

26.05.2021 г.; 

2. Одобрени изменения в СВОМР; 

3. Справка с коментари от обществено обсъждане; 

3. Материали по дневния ред на общото събрание. 

 

 

              Председател на общото събрание  - Марина Герова ___П____ /подпис/ 

 

 

Секретар на общото събрание - Галена Велева _______П____ /подпис/ 


