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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, 28.09.2018 г., 10,00 часа в гр. Гоце Делчев, площад Македония № 1, Културен 

дом, малка зала, 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 на сдружението съгласно устава и закона.  

  

При проверката на кворума, към 10.00 ч. в залата от общо 57 члена на сдружението, 

по последен актуален списък,   присъстват  41  /най – малко 30 – минимален  кворум за 50% 

+1/, от членовете на сдружението, и на основание на чл. 30 от Устава на Сдружението, 

събранието е законно. Налице е кворум за вземане на решенията по чл.27, ал.1, т.1 устава, 

свързани с неговото изменение (решенията по чл.27, ал.1, т.1 устава   се вземат с 

квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите). 

 

Събранието се откри от Председателя на Управителния съвет – г-жа Марина Герова,   

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

съвет, съгласно решение по протокол от 07.09.2018 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 и всички материали по дневния ред са изпратени/връчени 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 налични в офиса на Сдружението и са били на 

разположение на членовете на сдружението.  

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

присъстващите членове, изготвен на основание чл. 29 от Устава – неразделна част от 

настоящия протокол. В залата присъстват и служителите на  МИГ, наети за изпълнение на 

СВОМР – г-жа Тереза Тодорова Вакареева – изпълнителен директор, г-н Ибраим Джевдетов 

http://mig-gotsedelchev.com/


Пачеджиев и г-н Крум Костадинов Стамболиев – експерти по прилагане на Стратегията за 

Водено от общностите местно развитие, г-жа Илиана Чолакова – счетоводител. 

 

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 на събранието, който да води 

протокола от събранието.  

Пристъпи се към избор на председател и секретар на събранието: 

Постъпиха предложения за председател на събранието да бъде избрана г-жа Марина 

Дилиянова Герова и за секретар на събранието -  Галена Владимирова Велева. Предвид това, 

че други предложения не постъпиха се пристъпи към гласуване. 

След проведеното гласуване, с: 39 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  Марина Дилиянова Герова. 

2. За секретар на събранието се избира 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. Тъй като други предложения по дневния ред не постъпиха се  

пристъпи към приемане на дневен ред за провеждане на общото събрание, в съответствие с 

предварително обявения. 

 

След проведеното гласуване, с: 41 гласа „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“   и  0 - 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“   

 

Се ВЗЕ следното РЕШЕНИЕ № 2 

 

Събранието  ще протече по обявеният в Поканата дневен ред:  

1. Обсъждане и приемане на изменения в Устава и Вътрешния правилник за 

дейността на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“ . 

2. Избор на заместник - председател на Управителния съвет /във връзка с промени в 

Устава/. 

3. Представяне на информация за напредъка по изпълнение на СВОМР, актуализиран 

индикативен график за 2018 година и индикативен график за 2019 година.        

4. Други. 

 

 

По точка 1 от дневен ред:   
 

Г-жа Герова представи подробно проектите за изменения на Устава на сдружението 

и на Вътрешен правилник за дейността на СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – 

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО” и мотивите, които налагат да бъдат 

извършени промените в тях, и предложи следните промени: 

 

І. Промени в Устава на Сдружението:  

 



„Чл. 15, ал.2, т.2. Представляващите по закон или пълномощие кандидатите - 

юридически лица следва да представят молба, която съдържа трите имена, ЕГН, точен адрес 

за кореспонденция на представляващия, наименование на юридическото лице, което 

представляват, седалище и адрес на управление, сектор на който ще представлява 

юридическото лице в Сдружението, телефон за контакт и електронен адрес, решение  на 

управителните органи за участие на юридическото лице в Сдружението, удостоверение за 

актуално състояние от съответния окръжен съд (за кандидати, регистрирани по ЗЮЛНЦ и 

Закона за читалищата) или посочен ЕИК, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър и 

регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, документи  доказващи принадлежността 

на кандидат - членовете на МИГ - Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово към сектора, който 

ще представляват юридическото лице в Сдружението. 

 Чл. 27, ал.1, т.3. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет и 

Председателя и Заместник-председателя на Управителния съвет; 

   Чл. 28, ал.3. Свикването на Общото събрание става чрез поставяне на поканата по 

ал. 2 на мястото за обявления в сградата, където се намира офиса на Сдружението и  

публикуването и на интернет страницата на Сдружението,  най-малко 7 (седем) дни преди 

датата на насрочения ден на заседанието, както и изпращане на писмената покана до всички 

членове на общото събрание на посочен от тях електронен адрес или доставена лично до 

адреса на всеки член на Сдружението най - късно до една седмица преди събитието. 

В чл. 36, ал. 7. Писмената покана и материалите по дневния ред следва да бъдат 

изпратени на всички членове на Управителния съвет на електронен адрес или връчена лично. 

Поканата следва да бъде получена от членовете на УС най-малко 3 (три) дни преди датата на 

насрочения ден на заседанието. 

Създава се нов чл. 38а.  При невъзможност на Председателя на УС на сдружението да 

изпълни своите задължения /отсъствие, самоотвод при възникване на конфликт на интереси 

и др. обстоятелства/, заместник-председателя на УС изпълнява функциите, посочени в чл. 38 

от Устава.    

В чл.56, ал.4. Годишният доклад за дейността и финансовият отчет на юридическото 

лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност следва да се заявят 

за обявяване в ТР и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията 

по вписванията, до 30 юни на годината, следваща годината, за която се отнасят.    

В чл.62, ал.1. Настоящият устав е приет на общо събрание, състояло се на 12 април 

2016 г. в град Гоце Делчев, област Благоевград, изменен на общо събрание, проведено на 

23.01.2017 г., общо събрание, проведено на 29.08.2017 г., и общо събрание проведено на 

28.09.2018 г.“ 

 

 

ІІ. Промени във Вътрешния правилник на Сдружението: 

 

„Чл.6, ал.4. Свикването на Общото събрание става чрез поставяне на поканата по ал. 2 

на мястото за обявления в сградата, където се намира офиса на Сдружението и  

публикуването и на интернет страницата на Сдружението, най-малко 7 (седем) дни преди 

датата на насрочения ден на заседанието, както и изпращане на писмената покана до всички 

членове на общото събрание на посочен от тях електронен адрес или доставена лично до 

адреса на всеки член на Сдружението най - късно  до една седмица преди събитието. 

Чл.10, ал.2 Писмената покана следва да бъде изпратена на всички членове на 

Управителния съвет на електронен адрес или връчена лично. Поканата следва да бъде 

получена от членовете на УС най-малко 3 (три) преди датата на насрочения ден на 

заседанието. 



Чл.12, ал.5 До  30 юни  на всяка година приетият от Общото събрание годишен доклад 

за дейността и финансов отчет се представят за вписване в ТР и регистъра на юридическите 

лица с нестопанска, воден от Агенцията по вписванията. 

Създава се нов Чл.14а При невъзможност на Председателя на УС на сдружението да 

изпълни своите задължения /отсъствие, самоотвод при възникване на конфликт на интереси 

и други обстоятелства/, Заместник - председателя на УС изпълнява функциите, посочени в 

чл. 38 от устава на сдружението.   

Чл.16, ал.4 При невъзможност за изпълнение на задълженията по ал. 2  от председателя 

на УС на МИГ (отсъствие, самоотвод при възникване на конфликт на интереси и други 

обстоятелства, които не позволяват назначаване на КППП), същата се назначава:  

1.   От Заместник-председателя на УС ; или   

2. От Изпълнителния директор на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово“. 

Чл.25, ал.8. Годишният доклад за дейността и финансовият отчет на Сдружението се 

заявяват за обявяване в ТР и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от 

Агенцията по вписванията, до 30 юни на годината, следваща годината, за която се отнасят и 

се публикуват на интернет страницата на Сдружението. 

§ 4 (1) Правилникът е приет от общо събрание на Сдружението на 12 април 2016 г., 

изменен на общи събрания от 23.01.2017 г., 29.08.2017 г., 11.04.2018 г., и  28.09.2018 г.“    

 

След направени обсъждания и не постъпили други предложения и възражения по така 

предложените промени се пристъпи към приемане на предложението, като се предложи да се 

гласува „ан блок“ за всички направени предложения за премени в Устава и в Вътрешния 

правилник на сдружението.  

 

След проведеното гласуване, с: 41 гласа „ЗА“, „ПРОТИВ“ - 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ“ - 0  

 

Се ВЗЕ следното РЕШЕНИЕ № 3 

 

Променя се Устава на  Сдружението както следва:  

 „Чл.15, ал.2, т.2. Представляващите по закон или пълномощие кандидатите - 

юридически лица следва да представят молба, която съдържа трите имена, ЕГН, точен адрес 

за кореспонденция на представляващия, наименование на юридическото лице, което 

представляват, седалище и адрес на управление, сектор на който ще представлява 

юридическото лице в Сдружението, телефон за контакт и електронен адрес, решение  на 

управителните органи за участие на юридическото лице в Сдружението, удостоверение за 

актуално състояние от съответния окръжен съд (за кандидати, регистрирани по ЗЮЛНЦ и 

Закона за читалищата) или посочен ЕИК, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър и 

регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, документи  доказващи принадлежността 

на кандидат - членовете на МИГ - Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово към сектора, който 

ще представляват юридическото лице в Сдружението. 

 Чл.27, ал.1, т.3. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет и 

Председателя и Заместник-председателя на Управителния съвет; 

   Чл.28, ал.3. Свикването на Общото събрание става чрез поставяне на поканата по ал. 

2 на мястото за обявления в сградата, където се намира офиса на Сдружението и 

публикуването и на интернет страницата на Сдружението, най-малко 7 (седем) дни преди 

датата на насрочения ден на заседанието, както и изпращане на писмената покана до всички 

членове на общото събрание на посочен от тях електронен адрес или доставена лично до 

адреса на всеки член на Сдружението най - късно до една седмица преди събитието. 



В чл.36, ал.7. Писмената покана и материалите по дневния ред следва да бъдат 

изпратени на всички членове на Управителния съвет на електронен адрес или връчена лично. 

Поканата следва да бъде получена от членовете на УС най-малко 3 (три) дни преди датата на 

насрочения ден на заседанието. 

Създава се нов чл.38а.  При невъзможност на Председателя на УС на сдружението да 

изпълни своите задължения /отсъствие, самоотвод при възникване на конфликт на интереси 

и др. обстоятелства/, заместник-председателя на УС изпълнява функциите, посочени в чл. 38 

от Устава.    

В чл.56, ал.4. Годишният доклад за дейността и финансовият отчет на юридическото 

лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност следва да се заявят 

за обявяване в ТР и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията 

по вписванията, до 30 юни на годината, следваща годината, за която се отнасят.    

В чл.62, ал.1. Настоящият устав е приет на общо събрание, състояло се на 12 април 

2016 г. в град Гоце Делчев, област Благоевград, изменен на общо събрание, проведено на 

23.01.2017 г., общо събрание, проведено на 29.08.2017 г., и общо събрание проведено на 

28.09.2018 г.“  

 

 

След проведеното гласуване, с: 41 гласа „ЗА“, „ПРОТИВ“ - 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ“ - 0  

 

Се ВЗЕ следното РЕШЕНИЕ № 4 

 

Променя се Вътрешния правилник за дейността на  Сдружението както следва:  

„Чл.6, ал.4. Свикването на Общото събрание става чрез поставяне на поканата по ал. 2 

на мястото за обявления в сградата, където се намира офиса на Сдружението и 

публикуването и на интернет страницата на Сдружението, най-малко 7 (седем) дни преди 

датата на насрочения ден на заседанието, както и изпращане на писмената покана до всички 

членове на общото събрание на посочен от тях електронен адрес или доставена лично до 

адреса на всеки член на Сдружението най - късно  най - късно до една седмица преди 

събитието. 

Чл.10, ал.2 Писмената покана следва да бъде изпратена на всички членове на 

Управителния съвет на електронен адрес или връчена лично. Поканата следва да бъде 

получена от членовете на УС най-малко 3 (три) преди датата на насрочения ден на 

заседанието. 

Чл.12, ал.5 До  30 юни  на всяка година приетият от Общото събрание годишен доклад 

за дейността и финансов отчет се представят за вписване в ТР и регистъра на юридическите 

лица с нестопанска, воден от Агенцията по вписванията. 

Създава се нов Чл.14а При невъзможност на Председателя на УС на сдружението да 

изпълни своите задължения /отсъствие, самоотвод при възникване на конфликт на интереси 

и други обстоятелства/, Заместник - председателя на УС изпълнява функциите, посочени в 

чл. 38 от устава на сдружението.   

Чл.16, ал.4 При невъзможност за изпълнение на задълженията по ал. 2  от председателя 

на УС на МИГ (отсъствие, самоотвод при възникване на конфликт на интереси и други 

обстоятелства, които не позволяват назначаване на КППП), същата се назначава:  

1.   От Заместник-председателя на УС ; или   

2. От Изпълнителния директор на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово“. 

Чл. 25, ал.8 Годишният доклад за дейността и финансовият отчет на Сдружението се 

заявяват за обявяване в ТР и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от 



Агенцията по вписванията, до 30 юни на годината, следваща годината, за която се отнасят и 

се публикуват на интернет страницата на Сдружението. 

§ 4 (1) Правилникът е приет от общо събрание на Сдружението на 12 април 2016 г., 

изменен на общи събрания от 23.01.2017 г., 29.08.2017 г., 11.04.2018 г., и  28.09.2018 г. „   

 

 

По точка 2 от дневен ред:   
 

Г-жа Герова запозна членовете на Сдружението  от причините налагащи избора на 

Заместник - председател на Сдружението и предложи за такъв да бъде избрано СНЦ „Бизнес 

инкубатор – Гоце Делчев, център за подпомагане на предприемачеството“, с ЕИК 101159444, 

Росица Кирилова Джамбазова. 

Друго предложение за Заместник - председател на Сдружението не постъпи.  

Пристъпи се към гласуване на така направеното предложение.  

 

След проведеното гласуване, с: 40 гласа „ЗА“, „ПРОТИВ“ - 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ“ – 1 /в гласуването не участва Росица Джамбазова,представляваща СНЦ „Бизнес 

инкубатор – Гоце Делчев, център за подпомагане на предприемачеството“/ 

 

 

Се ВЗЕ следното РЕШЕНИЕ № 5 

 

За Заместник - председател на Сдружението се избира СНЦ „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, регистрирано по ФД  № 1174/1999 г. по описа на ОС – Благоевград,  

представлявано от Росица Кирилова Джамбазова. 

 

 

След проведеното гласуване г-жа Герова предложи Заместник председателя на УС  да 

представлява сдружението само и единствено при  невъзможност на Председателя на УС на 

сдружението да изпълни своите задължения /отсъствие, самоотвод при възникване на 

конфликт на интереси и др. обстоятелства/.     

Друго предложение относно начина на представително не постъпи.  

Пристъпи се към гласуване на така направеното предложение.  

 

След проведеното гласуване, с: 40 гласа „ЗА“, „ПРОТИВ“ - 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ“ – 1,  
 

Се ВЗЕ следното РЕШЕНИЕ № 6 

   

  Сдружението се представлява от Заместник председателя на УС само и единствено 

при  невъзможност на Председателя на УС на сдружението да изпълни своите задължения 

/отсъствие, самоотвод при възникване на конфликт на интереси и др. обстоятелства/, 

съгласно чл. 38а от Устава на сдружението, като представителството на Председателя на УС 

и Изпълнителния Директор не се променя.      

 

 

По точка 3 от дневния ред:  

 



 По точка 3 от дневния думата беше дадена на Тереза Вакареева – изпълнителен 

директор на Сдружението, която представи информация за напредъка по изпълнение на 

СВОМР, както и актуализиран индикативен график за 2018 година и индикативен график за 

2019 година.        

 

 

По точка 4 от дневния ред:  

 

Няма разисквани въпроси. 

 

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 

28.09.2018  г.; 

2. Устав на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група – Гоце 

Делчев – Гърмен -  Хаджидимово” /акт. към 28.09.2018 г./. 

3. Вътрешен правилник  за дейността Сдружение с нестопанска цел “Местна 

инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен -  Хаджидимово” /акт. към 28.09.2018 г./. 

 

 

 

 

Председател на общото събрание: Марина Герова –   П    /подпис/ 

 

 

Секретар на общото събрание: Галена Велева – П   /подпис/ 

 

 

Председател на Управителния съвет: Марина Герова – П   /подпис/ 
 


