
 

 

УЧРЕДИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ  

 Днес,  09.04.2010 г. год., в град Гоце Делчев в 10.00 часа се състоя учредително 

събрание (наричано по-долу събрание) за учредяване на Сдружение с нестопанска цел в 

обществена полза «Местна инициативна група – Гоце Делчев» или съкратено СНЦ “МИГ 

– Гоце Делчев ”.  

 

На събранието присъстваха следните учредители: 

 

1. Георги Момчилов Темелков, ЕГН *********, л.к. № ******** , изд. на *******, 

от МВР ********, живущ в гр.Гоце Делчев, ********. 

 

2. Веселин Асенов Камбуров., ЕГН *********, л.к. **********, изд. на ******, от 

МВР *********., живущ в гр.Гоце Делчев, ул.*******. 

 

3. „ИЛИКС” ЕООД,  вписано в търговския регистър  на  съд по ф.д. 1474/1996 

120, ЕИК 101020213 ,  със седалище гр.Гоце Делчев, бул. Гоце Делчев, №29, вх.Д, 

ет. 6, ап.17, представлявано на настоящото събрание от Илия Костадинов Сулев, 

ЕГН *********, л.к. № ********, изд. на *******, от МВР ******., живущ в 

гр.Гоце Делчев *********** 

 

4. ЕТ Иван Ежков,  вписано в търговския регистър  на съд по ф.д. 1725/1997 120, 

ЕИК 101070999 ,  със седалище гр.Гоце Делчев, ул. Драма №51, бл.1, ет.5, ап.13, 

представлявано на настоящото събрание от Иван Илиев Ежков, ЕГН ********, л.к. 

№ ********, изд. на *********, от МВР ********., живущ в гр.Гоце Делчев, ул. 

******* 

 

5. Гама Комерс ООД, вписано в търговския регистър  на  съд по ф.д. 1698/1995 

120, ЕИК 811200024, със седалище гр.Гоце Делчев, ул. Христо Силянов №3, 

представлявано на настоящото събрание от Иван Тодоров Геров, ЕГН ********, 

л.к. № ******** , изд. на ************, от МВР *****, живущ в гр.Гоце Делчев, 

ул. ************** 

 

 

6. БИЛТА ООД, вписано в търговския регистър на съд по ф.д. 1333/2001 120, 

ЕИК 101557366, със седалище гр.Гоце Делчев, ул. Александър Стамболийски №4, 

представлявано на настоящото събрание от Иван Георгиев Биларев ЕГН *******, 

л.к. **********, изд.на ******** г., адрес гр.Гоце Делчев, ул********** 

 

7. Сградостроител АД, вписано в търговския регистър на съд по ф.д. 1695/1992 

120, ЕИК 101004974, със седалище гр.Гоце Делчев, ул. Бяло море №13, 

представлявано на настоящото събрание от Тодор Борисов Радулов, ЕГН ******, 

л.к. № *******, изд. на ********, от МВР ********., живущ в гр.Гоце Делчев, 

********** 



 

 

 

8. Ибраим Ахмед Даракчи, ЕГН **********, л.к. № *******, изд. На *******, от 

МВР ******* , живущ в община Гоце Делчев, с.Брезница, ул.******  

9. Читалище „Просвета”, вписано в регистъра на юридическите лица с 

нестопанска цел на Благоевградски окръжен съд по ф.д. 466 по описа за 1997 

година, със седалище гр. Гоце Делчев, пл. Гоце Делчев 1, представлявано на 

настоящото събрание от Костадин Иванов Кобаков, ЕГН *******, л.к *******, 

изд. на ********г. от МВР *******, живущ в община Гоце Делчев, с. Мусомища, 

*******, упълномощил да го представлява на учредителното събрание Георги 

Иванов Мишев, ЕГН ********, л.к. № ******** изд. на ******г. от МВР - ******, 

живущ ******* 

10. „Стройметал” ООД,  вписано в търговския регистър  на  съд по ф.д. 1989/2007 

120, ЕИК 101784937, със седалище гр.Гоце Делчев, ул. Паул Ленц №2, 

представлявано на настоящото събрание от Георги Живков Грачанлиев., ЕГН 

*******, л.к. № *********, изд. на *********г., от МВР *******, живущ в гр.Гоце 

Делчев, ******** 

11. Николина Иванова Чакардъкова, ЕГН *******, л.к. № ********, изд. на 

********, от МВР *******, живуща в гр.Гоце Делчев, ул. ********* 

12. Маргарита Петкова Енчева, ЕГН *********, л.к. № ********, изд. на ******, от 

МВР *********, живуща в гр.Гоце Делчев, ********* 

13. Динамо – АД”, вписано в търговския регистър  на  съд по ф.д. 502/1996 120, 

ЕИК 101014580, със седалище гр.Гоце Делчев, Панаирски ливади, представлявано 

на настоящото събрание от Илия Атанасов Петков, ЕГН*******, л.к. № *******, 

изд. на *********г., от МВР *******, живущ в гр.Гоце Делчев, ул. ******** 

14. Благой Иванов Андонов, ЕГН ********, л.к. № *******, изд. на *******, от 

МВР ********, живущ в гр.Гоце Делчев, ********  

15. „ВИВА 2008” ООД,  вписано в търговския регистър  на  съд по ф.д. 2598/2007 

120, ЕИК 101798146,  със седалище гр.Гоце Делчев, ул. Иларион Макариополски 

№1, представлявано на настоящото събрание от Тодор Николов Тодориев., ЕГН 

**********, л.к. № *********, изд. на ********г., от МВР ******, живущ в 

гр.Гоце Делчев, ул********* 

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

предприемачеството”, вписано в регистъра на юридическите лица с 

нестопанска цел на Благоевградски окръжен съд по ф.д. 1174/1999 година, със 

седалище гр. Гоце Делчев, ул. Скопие №4, представлявано на настоящото 

събрание от Снежана Петрова Джугданова, ЕГН *********, л.к *********, изд. на 

*********г. от МВР ********, живуща в община Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев, 

******* 

17. Община Гоце Делчев, със седалище гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” №2, с 

ЕИК 000024745 представлявано от Ангел Иванов Плевнелиев, общински 

съветник, ЕГН ********, л.к ********, изд. На *********г. от МВР ******, 

живущ в гр. Гоце Делчев, ******** 

18. „ИЗОГРУП” ЕООД, вписано в търговския регистър  на  съд по ф.д. 1427/2004 

120, ЕИК 101670410,  със седалище гр.Гоце Делчев, ул. Гоце Делчев №50, 

представлявано на настоящото събрание от Ангел Стоянов Тунчев., ЕГН *******, 



 

л.к. № *********, изд. на ********г., от МВР *******, живущ в гр.Гоце Делчев, 

ул. ********* 

19.  Ловно –рибарско сдружение „Сокол”, вписано в регистъра на юридическите 

лица с нестопанска цел на Благоевградски окръжен съд по ф.д. 1115/1995 

година, със седалище гр. Гоце Делчев, ул. Александър Стамболийски №14, 

представлявано на настоящото събрание от Иван Димитров Горанов, ЕГН 

********, л.к *******, изд. на ********г. от МВР *******, живущ в община Гоце 

Делчев, гр. Гоце Делчев, ул. *********. 

20. Иван Борисов Ботушев, ЕГН *********, л.к. №********, изд. На ***********, 

от МВР **************, живущ в гр. Гоце Делчев, ул. ************** 

21. Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев, вписано в регистъра на 

юридическите лица с нестопанска цел на Благоевградски окръжен съд по ф.д. 

412/2006 година, със седалище гр. Гоце Делчев, ул. Александър Стамболийски 

№11/А, представлявано на настоящото събрание от Димитър Стойнов Христов, 

ЕГН **********, л.к ********, изд. на *******г. от МВР *******, живущ в 

община Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев, ул.*********** 

22. Костадинка Иванова Хрисимова, ЕГН *******, л.к. № *******, изд. на *******, 

от МВР *******, живущ в община Гоце Делчев, с. Мусомища, ********* 

23. Орхиде Ибрахим Хаджиева, ЕГН *******, л.к. № ********, изд. на ******, от 

МВР ********, живущ в община Гоце Делчев, с.Лъжница, ********  

24. Надежда Петрова Халилова, ЕГН ********, л.к. № *******, изд. на ******, от 

МВР *******, живущ в гр.Гоце Делчев, ул.********  

25. Туристическо дружество “Момини двори” вписано в регистъра на 

юридическите лица с нестопанска цел на Благоевградски окръжен съд по ф.д. 

951/2002 година, със седалище гр. Гоце Делчев, ул. Солун №26, представлявано на 

настоящото събрание от Ангел Георгиев Башов, ЕГН *******, л.к *******, изд. на 

*********г. от МВР ********, живущ в община ******** 

 

 

Събранието се проведе при следния дневен ред:  

 

1. Избор на Председател протоколист и преброител на учредителното събрание 

2. Обсъждане и приемане на предложения дневен ред. 

3. Взимане на решение за учредяване на Сдружение с нестопанска цел в обществена 

полза «Местна инициативна група – Гоце Делчев». 

4. Приемане на Устав на Сдружението. 

5. Избиране на Управителен съвет – председател и членове.  

6. Избиране на Контролен съвет – председател и членове.  

7. Определяне размер на членски внос. 

8. Упълномощаване на избрания председател на Управителен съвет на Сдружение с 

нестопанска цел в обществена полза „ Местна инициативна група – Гоце Делчев” 

да подаде всички необходими документи и да регистрира Сдружението в 

Благоевградски окръжен съд. 

9. Подписване на устав и учредителен протокол. 

10. Закриване на учредителното събрание.  

 



 

На събранието присъстваха редовно поканени учредители на сдружението, съгласно 

приложения списък на учредителите, който е неразделна част от настоящия протокол.  

След проведените разисквания и гласуване Учредителното събрание единодушно 

РЕШИ: 

 

1.  Председател на учредителното събрание да бъде Георги Мишев, упълномощен 

представител на Читалище «Просвета», протоколист – Надежда Халилова и 

преброител – Марина Вълчева 

2. Учредителното събрание да бъде проведено съгласно предложения дневен ред.  

3. Учредява Сдружение с нестопанска цел в обществена полза с наименование 

«Местна инициативна група – Гоце Делчев», изписвано накратко «МИГ – Гоце 

Делчев», което може да бъде изписвано на английски език както следва “Local 

Action Group ” (“LAG – Gotse Delchev”). «LAG – Gotse Delchev» със седалище 

област Благоевград, община Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев, ул. “Пейо Яворов” №1 

«МИГ – Гоце Делчев» е юридическо лице, сдружение с нестопанска цел и ще 

осъществява общественополезна дейност съгласно разпоредбите на Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел, Наредба 23/18.12.2009г. за условията и 

реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на 

стратегиите за местно развитие” и по подмярка „Управление на местни 

инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност 

на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за 

местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-

2013г. и устава, в съответствие с българското и международното законодателство, 

в сътрудничество с български и чуждестранни държавни  и частни организации с 

подобни цели. „МИГ – Гоце Делчев”, няма да се преобразува в юридическо лице с 

нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза. 

4. Приема Устав на сдружението и определя членски внос в размер на 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; 

5. Избира за членове на управителния съвет  и председател за срок от 5 години, 

както следва:  

 

1. Валери Алексардров Сарандев – ЕГН *********, л.к. № *******, изд. на 

*********г. от МВР *********** живущ в гр. Гоце Делчев, ул. **********, 

представляващ Община Гоце Делчев 

 

2. Димитър Стойнов Христов, ЕГН ********, л.к ********, изд. на ********г. от 

МВР *********, живущ в община Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев, ул. ********, 

представляващ Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев 

 

3.  Иван Илиев Ежков., ЕГН ********, л.к. № ******* , изд. на ********, от МВР 

*********., живущ в гр.Гоце Делчев, ул ********, представляващ ЕТ „Иван 

Ежков” 



 

 

 

4. Тодор Борисов Радулов, ЕГН *******, л.к. № *********, изд. на *******, от МВР 

********., живущ в гр.Гоце Делчев, ул.********, представляващ 

„Сградостроител” АД 

 

5. Георги Момчилов Темелков, ЕГН *********, л.к. № *******, изд. на *******, от 

МВР ********, живущ в гр.Гоце Делчев, ул.********.  

 

 

6. Тодор Николов Тодориев., ЕГН *********, л.к. № ********, изд. на *******г., от 

МВР ********, живущ в гр.Гоце Делчев, ул. *********, представляващ „ВИВА 

2008” ООД 

 

7. Благой Иванов Андонов, ЕГН *********, л.к. № ********, изд. на *******, от 

МВР ***********, живущ в гр.Гоце Делчев,*********** 

 

И за: 

 

Председател на Управителен съвет на Сдружението:  

 

Валери Александров Сарандев – ЕГН **********, л.к. № **********, изд. на 

*********г. от МВР ******** живущ в гр. Гоце Делчев, ул. **********, представляващ 

Община  Гоце Делчев 

 

6. Избира за членове и председател на Контролния съвет за срок от  5 години, както 

следва:  

1. Илия Атанасов Петков, ЕГН********, л.к. № *********, изд. на *********г., от 

МВР *********, живущ в гр.Гоце Делчев, ********, представляващ „Динамо – 

АД 

 

2. Иван Георгиев Биларев ЕГН ********, л.к. **********, изд.на ******* г., адрес 

гр.Гоце Делчев, ул. **********, представляващ  БИЛТА ООД 

3. Илия Костадинов Сулев, ЕГН ********, л.к. № *********, изд. на ********, от 

МВР *********, живущ в гр.Гоце Делчев бул. *********, представляващ  

„ИЛИКС” ЕООД,   

 

И за: 

 

Председател на Конролен съвет на Сдружението:  

 

Илия Атанасов Петков, ЕГН********, л.к. № *******, изд. На ********г., от МВР 

********, живущ в гр.Гоце Делчев, ул. *******, представляващ „Динамо – АД 

 

7. Възлага и упълномощава Председателя  на  Управителен съвет да подготви и 

внесе документите за регистриране на Сдружението в Благоевградски съд в 10 



 

дневен срок от датата на учредяване, както и да подготви всички необходими 

документи за вписване на Сдружението в Централен регистър на Министерство на 

правосъдието 

8.  Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 УЧРЕДИТЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ «МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ГОЦЕ 

ДЕЛЧЕВ» :                                    

№ Име Презиме Фамилия Представлява  Подпис 

1. Георги Момчилов  Темелков   

П 

2. Веселин Асенов Камбуров Върбица Лес ЕООД  

П 

3. Илия  Костадинов Сулев „ИЛИКС” ЕООД,    

П 

4. Иван  Илиев  Ежков ЕТ „Иван Ежков”  

П 

5.  Иван  Тодоров  Геров Гама Комерс ООД  

П 

6. Иван  Георгиев  Биларев БИЛТА ООД,    

П 

7. Тодор  Борисов  Радулов Сградостроител АД  

П 

8. Ибраим Ахмед Даракчи Земеделски производител  

П 

9. Георги  Иванов  Мишев Читалище „Просвета”,  

П 

10. Георги Живков Грачанлиев „Стройметал” ООД  

П 

11. Николина  Иванова  Чакардъкова   

П 

12. Маргарита  Петкова  Енчева   

П 

13. Илия  Атанасов  Петков „Динамо” АД  

П 

14. Благой  Иванов Андонов   

П 

15. Тодор  Николов  Тодориев „ВИВА 2008” ООД,    

П 

16. Снежана  Петрова  Джугданова Сдружение „Бизнес 

инкубатор – Гоце Делчев, 

център за подпомагане на 

предприемачеството”, 

 

 

П 

17. Ангел  Иванов  Плевнелиев Община Гоце Делчев  

П 



 

18. Ангел  Стоянов Тунчев „ИЗОГРУП” ЕООД,  

П 

19. Иван  Димитров  Горанов Ловно –рибарско 

сдружение „Сокол” 
П 

20. Иван  Борисов  Ботушев   

П 

21. Димитър Стойнов Христов Сдружение на 

предприемачите регион 

Гоце Делчев 

П 

22.  Ангел  Георгиев Башов ТД „Момини двори  

П 

23. Надежда  Петрова Халилова   

П 

24. Костадинка Иванова Хрисимова   

П 

25 Орхиде Ибрахим Хаджиева   

П 

Председател на учредителното събрание: 

Георги Мишев..............П.................. 

    /подпис/ 

Протоколист на учредителното събрание: 

Надежда Халилова.............П...................... 

    /подпис/ 

Преброител на учредителното събрание: 

Марина Вълчева…………П……………. 

                                   /подпис/ 

 

 

* ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЗАКОНА ЗА ЗАШИТА НА ЛИЧНИТЕ 

ДАННИ 


