
 СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – 

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО”, БУЛСТАТ 175886629 

 гр. Гоце Делчев,  тел: +359 893 661 767, е-поща: mig_gotsedelchev@abv.bg; ел. страница: 

http://mig-gotsedelchev.com, БУЛСТАТ 175886629 

 

 
 

П Р О Т О К О Л 
 

ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА 

ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО“ 

 

 

Днес, 20.06.2019 г., в гр. Гоце Делчев, ул. „Александър Стамболийски“ №13, зала на 

първи етаж 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 от г-жа Росица Джамбазова – зам.-председател на УС, 

към 10:00 ч. в залата от общо 54 члена на сдружението, по последен актуален списък,  

присъстват 18 от членовете на сдружението, при кворум за провеждане на събранието - 50% 

+1 от членовете или 28 члена. Не е налице кворум за провеждане на събранието в  

предварително обявения час. На основание чл. 30 от Устава на Сдружението, при липса на 

кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и 

може да се проведе, колкото и членове да се явят. 

При проверката на кворума от г-жа Росица Джамбазова, към 10:55 ч. в залата от 

присъстват 18 от членовете на сдружението, и общото ОС ще започне при падащ кворум на 

същото място от 11:00 часа. 

 

Събранието се откри от г-жа Росица Джамбазова – зам.-председател на 

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

на Управителния съвет, съгласно решение по протокол от 11.06.2019 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 налични в офиса на Сдружението и са били на 

разположение на членовете на сдружението.  

Присъстващите лица 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 служители на  МИГ, наети 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. 

http://mig-gotsedelchev.com/


Г-жа Джамбазова 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 на събранието да бъде избрана г-жа Росица 

Джамбазова и за секретар на събранието - г-жа Галена Велева. Не постъпиха други 

предложения и се пристъпи към гласуване. 

След проведеното гласуване, с: 16 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 Росица Кирилова Джамбазова. 

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. Г-жа Джамбазова предложи точка две от дневния ред да 

отпадне, представени документи от член на УС, които не са били налични към датата на 

вземане на решение за свикване на общото събранието и същевременно са били пречка за 

одобрение на новия член на УС от УО на ПРСР 2014 -2020. Пристъпи се към приемане на 

дневен ред за провеждане на общото събрание, в съответствие с направеното предложение 

точка 2 от дневния ред да отпадне. 

 

След проведеното гласуване, с: 18 гласа „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“   и  0 - 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“   

 

Се ВЗЕ следното РЕШЕНИЕ № 2 

 

Събранието  ще протече по следния дневен ред:  

1. Представяне на информация за промени в състава на колективния върховен орган 

на СНЦ „Местна инициативна група Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ - 

освободени/приети членове на Сдружението. 

2. Представяне на актуализиран График за провеждане на процедури за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ. 

 

По точка 1 от дневния ред:   
 

По първа точка от дневния ред г–жа Джамбазова представи информация за 

извършените промени в колективния върховен орган на СНЦ „Местна инициативна група  

Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“  - освободени и приети членове на Сдружението, 

както следва: 

 

1. На проведено на 11.04.2019 г. заседание на УС е освободено като член на 

колективния върховен орган дружеството: 

 

 

 



№ 

по 

ред 

ЮЛ/ 

физическо лице – член 

на КВО 

Представител в 

КВО 

Сектор и заинтересована 

страна, на която лицето е 

представител 

1. „Нетис“ ЕООД  

с ЕИК 204083102 

Бойка Темелкова Стопански сектор/Предприятия в 

сектори извън земеделието 

 

2. На проведено на 11.06.2019 г. заседание на УС са приети като членове на 

колективния върховен орган: 

 

№ 

по 

ред 

ЮЛ/ 

физическо лице – 

член на КВО 

Представител в 

КВО 

Сектор и заинтересована страна, 

на която лицето е представител 

1. Атанас Георгиев 

Атанасов 

Атанас Георгиев 

Атанасов 

Нестопански сектор/Физическо лице 

2. Сдружение 

„Пиринско злато“, 

с ЕИК 205043769 

Надя Иванова 

Шушутева 

Нестопански сектор/ 

Неправителствени организации в други 

сфери (туристически сдружения, 

спортни клубове, еко-организации, 

обучителна организации, местни 

поделения на вероизповеданията и др.) 

3. „ПРОФИТМЕЙКЪР“ 

ЕООД, 

 с ЕИК 201362278 

Христослав 

Стоянов Танчев 

Стопански сектор/ 

Предприятия в сектори извън 

земеделието 

 

След приетите промени в колективния върховен орган на МИГ членуват 54 

физически и юридически лица, в т.ч.: 

- представители на публичния сектор - 3 (5,56 %); 

- представители на стопански сектор  - 25 (46,30 %); 

- представители на нестопански сектор  - 26 (48,15 %). 

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

стопанския и нестопанския сектор да не превишава 49%. 

След извършените промени в колективния върховен орган, МИГ – Гоце Делчев – 

Гърмен – Хаджидимово продължава да отговаря на условията, при които е оценена СВОМР 

по критерий „Качество на партньорство“, а именно: 

Критерии за оценка на 

стратегии за ВОМР на 

местни инициативни групи 

(МИГ) 

Данни за членовете на 

колективния върховен 

органи при кандидатстване 

със СВОМР 

Данни за членовете на 

колективния върховен 

органи към 11.06.2019 г. 

I. Качество на партньорство 

1.Обхват на предлаганото публично - частно партньорство: 

1.2. Обхванати представители на НПО: 

Повече от две НПО Бр. НПО  - 26 Бр. НПО  - 26 

1.3. Обхванати представители на частния сектор: 

Повече от двама 

представители на частния 

сектор 

Бр. представители на 

стопански сектор - 26 

Бр. представители на 

стопански сектор - 25 

2. Представителност на идентифицираните в анализа заинтересовани страни в 

колективния върховен орган: 

2.2. Представени са над 70 % 

от групите заинтересовани 

страни от територията 

100% 

 

Представени са всички групи 

100% 

 

Представени са всички 



/общ брой групи 

заинтересовани страни, 

идентифицирани при 

разработване на СВОМР – 6/ 

заинтересовани страни, 

идентифицирани при 

разработване на СВОМР 

групи заинтересовани 

страни, идентифицирани 

при разработване на СВОМР 

4. Брой членове на колективния върховен орган: 

4.1. Представители на над 50 

% от населените места на 

територията на МИГ /общ 

брой населени места – 43/ 

62,79% 

/представители на 27  

населени места при общ брой 

43 населени места/ 

55,81 % 

/представители на 24 

населени места при общ 

брой 43 населени места/ 

4.2. Над 30 члена на 

колективния върховен орган 

55 члена 

на колективния върховен 

орган 

54 члена 

на колективния върховен 

орган 

  

По точка 1 от дневния ред не следва да се вземат решения от общото събрание. 

 

По точка 2 от дневния ред:   

 

 Думата беше дадена на Тереза Вакареева – изпълнителен директор на 

Сдружението, която представи актуализиран График за провеждане на процедури за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за 2019 г.       

 

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 

20.06.2019  г.; 

 

 

 

Председател на общото събрание  - Росица Джамбазова  ______П_____ /подпис/ 

 

 

Секретар на общото събрание – Галена Велева __________П_________ /подпис/ 

 

 

 

 



С П И С ЪК 
 НА ПРИСЪСТВАЛИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ГОЦЕ 

ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО” НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ от 20.06.2019 г. 

№ 

Наименование на ЮЛ, член на МИГ/ 

Име, презиме, фамилия на ФЛ, член на 

МИГ 

 

Име и Фамилия на представляващ по 

закон или пълномощие ЮЛ, член на МИГ, 

Име, фамилия на пълномощника 

(в случай на представляване чрез 

пълномощник се записват име и фамилия на 

пълномощника) 

 

Подпис на 

представляващия 

/пълномощника 

1.  СНЦ „Сдружение с нестопанска цел 

„Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, център за 

подпомагане на предприемачеството”,  

ЕИК по БУЛСТАТ 101159444 

 

 

2.  “Гама Комерс” ООД,  

с ЕИК 811200024 
 

 

3. 
Ловно – рибарско сдружение „Сокол”, с 

ЕИК по БУЛСТАТ 101149770 
 

 

4. 

„ВИВА 2008” ЕООД, ЕИК 101798146  

 

  5.  
Народно читалище „Отец Паисий – 1931“, 

ЕИК по  БУЛСТАТ 000014975 
 

 

6. СНЦ „Сдружение на предприемачите 

регион Гоце Делчев“, 

 ЕИК 101723507 
 

 

7. 
Народно читалище „Никола Йонков 

Вапцаров – 1927“, ЕИК по  БУЛСТАТ 000014991 
 

 

8. 

“БИЛТА“ ЕАД, ЕИК 203401986  

 



9. „Народно читалище Просвета – 1865“, 

ЕИК по БУЛСТАТ 000014459 
 

 

10. 
Народно читалище "Яне Сандански - 

1978", ЕИК по БУЛСТАТ 000014982 
 

 

11. 
Сдружение „Баскетболен Клуб Пирин – 

Гоце Делчев“, с ЕИК по БУЛСТАТ 101656567 
 

 

12. 
Сдружение „Хроника срещу рака",   

ЕИК по БУЛСТАТ 175976902 
 

 

13. „Динамо - АД” АД,  

с ЕИК 101014580 
 

 

14. 
Народно читалище „Изгрев – 1930“, 

ЕИК по с БУЛСТАТ 000014893 
 

 

15. Сдружение "Спортен клуб по тенис на 

маса Неврокоп-ТМ",  

с ЕИК 176254237 
 

 

16. 
“СТРОЙМЕТАЛ” ЕООД,  

с ЕИК 101784937 
 

 

17. „Изогруп“ ЕООД,  

с ЕИК 101670410 
 

 

18. Туристическо дружество “Момини 

двори”, ЕИК по БУЛСТАТ 101619978 
 

 

19. Народно читалище „Петко Рачев 

Славейков – 1938“, ЕИК по БУЛСТАТ 

000014911 
 

 

20. 

„ГРАМАТИКОВ - ИНТЕРГРУП“ ЕООД, 

ЕИК 1017149671 

 

 

 

 

 



21. 
Община Хаджидимово,  

ЕИК по БУЛСТАТ 000025014 
 

 

22. 
Читалище „Яне Сандански 1928 г.”,  

ЕИК по БУЛСТАТ 000016524 
 

 

23. 
Народно читалище „Просвета - 1940“, 

ЕИК по БУЛСТАТ 000015080 
 

 

24. 
Народно читалище “Прогрес - 1928“, 

с ЕИК по БУЛСТАТ 000015415 
 

 

25. 
Народно читалище “Възраждане - 1927“, 

ЕИК по БУЛСТАТ 000015380 
 

 

26. 

Мюхтерем Джевджет Имам  

 

27. Читалище "Съзнание",  

ЕИК по БУЛСТАТ 000015447 
 

 

 

28. 
Сдружение "Бъдеще за Тешово", 

ЕИК по БУЛСТАТ 176412655 
 

 

29. 

"АРНО - АС" ЕООД, ЕИК 200456632  

 

30. 
„ЕКОДИН" ЕООД,ЕИК 202027635  

 

31. 
Община Гърмен, ЕИК по БУЛСТАТ 

000024752 
 

 



32. 
ЕТ „Сузана Сариева“, ЕИК 200643070 

 
 

 

33. 
СНЦ "НЕВРОКОП", ЕИК по БУЛСТАТ 

101153637 
 

 

34. Народно читалище "Асен Златаров - 

1924",  

ЕИК по БУЛСТАТ  000015899 
 

 

35. 
АНУШКА ЗАХАРИЕВА КУЙБИШЕВА, 

  
 

 

36. 

„ВАНИТА - 2“ ЕООД, ЕИК 201804166  

 

37. ФОНДАЦИЯ "НИКОЛИНА 

ЧАКАРДЪКОВА", 
С ЕИК 101679637 

 

 

38. Сдружение с нестопанска цел 

"Консултантски, образователен и научен 

център по европейски практики, технологии и 

иновации", 

ЕИК  по БУЛСТАТ 176432953 

 

 

39. 

„ЛИМО БУЛС“ ЕООД, ЕИК 202459876  

 

40. 
ИБРАХИМ ИБРАХИМОВ КИЧУКОВ 

 
 

 

41. 

АНГЕЛ ВАСИЛЕВ ВОДЕНИЧАРОВ  

 



42. 
ВЕНЦИСЛАВ МАРИНОВ СОЛЕНКОВ  

 

43. 

МИХАИЛ АНДРЕЕВ МИХАЙЛОВ  

 

44. Сдружение „Бъдеще за младите“, 

ЕИК по БУЛСТАТ 177083127  
 

45. Сдружение с нестопанска цел 

„Граждански инициативи за развитие“,  
ЕИК по БУЛСТАТ 1769855548 

 

 

46. Община Гоце Делчев,  
БУЛСТАТ 000024745 

 
 

47. „БАУМАКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД,  

ЕИК 205047867 
 

 

48. „ТРАМПОВ 2006“ ЕООД,  

ЕИК 101746178 
 

 

49. ЕТ „ДИНА – 53 – КОСТАДИН 

ХАЛЕМБАКОВ“, 

ЕИК 811028959 
 

 

50. „ДОКТОР РАДОСЛАВ ИКОНОМОВ – 

АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА 

ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА 

ПОМОЩ“ ЕООД,  

с ЕИК 205243054 

 

 

51. „РИВА – ЛОГИСТИК“ ООД, 

ЕИК 204600642 
 

 

52. АТАНАС ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ 
 

 

53. СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКО ЗЛАТО", 

с ЕИК 205043769  

 



 

 

 

 

 

 

Председател на общото събрание  -____________________________________________________ /подпис/ 

 

 

Секретар на общото събрание  - _______________________________________________________ /подпис/ 

 

 

 

 

 

 

 

54. "ПРОФИТМЕЙКЪР" ЕООД, 

 с ЕИК 201362278 
 

 

 


