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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

ПРОТОКОЛ № 20 

ОТ 

ПРОВЕДЕНО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА 

ГРУПА „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ – БОРИНО – 

ДОСПАТ – СЪРНИЦА“ 

 

Днес, 14.05.2021 г. /петък/ в заседателната зала на хотел-ресторант „Диамант“, гр. 

Доспат, ул. „Тракия“ № 10 от 17:30 часа се проведе редовно заседание на Общото 

събрание (ОС) на Сдружение „Местна инициативна група Високи Западни Родопи - 

Борино - Доспат - Сърница“ с БУЛСТАТ: 175877085, седалище и адрес на управление: 

гр. Доспат, ул. „Орфей“ № 12, община Доспат, област Смолян, фирмено дело № 7 / 

2010 година по описа на Окръжен съд – Смолян. Събранието е свикано по инициатива 

на Управителния съвет (УС) на сдружението, на основание чл. 26, ал. 1 от Устава на 

сдружението, чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и 

решение № 71.1 на УС по Протокол от проведено заседание № 71/14.04.2021 г. 

Съгласно чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Устава, поканата за свикване на Общо събрание 

съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по 

чия инициатива то се свиква. Поканата се връчва лично срещу подпис или се изпраща 

срещу обратна разписка на всеки член най-малко две седмици преди насрочения ден. 

Покани за свикване на настоящото редовно общо събрание са изпратени или връчени 

лично на всички 41 на брой редовни членове. Документите по свикване на Общото 

събрание представляват неразделна част от настоящия протокол. 

В обявения за начало на Общото събрание час, Председателят на Управителния 

съвет г-н Адалберт Ферев обяви, че от общо 41 поканени членове на сдружението 

своята регистрация са направили 23 членове. На събранието присъстват и 7 от лица 

подали заявление за членство в Сдружението. Съгласно чл. 28 от Устава на 

сдружението Общото събрание е законно, ако присъстват лично или чрез пълномощник 

повече от половината от всички членове. Ето защо, Председателят на УС откри Общото 

събрание на членовете на Сдружение „Местна инициативна група Високи Западни 

Родопи - Борино – Доспат – Сърница“. 

Във връзка с изискванията на чл. 31, ал. 1 от Устава на сдружението Председателят 

на УС предложи да се пристъпи към избор на Председател, Секретар и Преброител на 

Общото събрание. 

Думата взе Г-н Данко Кисимов, който предложи за Председател, Секретар и 

Преброител на Общото събрание да бъдат избрани членовете както следва: 

1. Председател на Общото събрание -Адалберт Ферев; 

2. Секретар на събранието – Емил Ангелов; 

3. Преброител на събранието - Владимир Кехайов. 

Други предложения за избор на Председател, Секретар и Преброител на Общото 

събрание не бяха направени. 

http://www.borino-dospat.com/


 

 

                Сдружение „Местна Инициативна Група Високи Западни Родопи - Борино - Доспат -Сърница” 
     4831 гр. Доспат, ул. „Орфей“ № 12, 

          Тел: +359893406173;+359898807745, E-mail: mig_vzr@abv.bg, web: www.borino-dospat.com 
 

 

Присъстващите членове на сдружението след проведено гласуване, с резултат: 23 

/двадесет и три/ гласа „ЗА“, 0 /нула/ гласа „ПРОТИВ“ и 0 /нула/ гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ избраха:  

1. За Председател на Общото събрание – Адалберт Ферев; 

2. За Секретар на събранието – Емил Ангелов; 

3. За Преброител на събранието – Владимир Кехайов. 

 

Председателят на Общото събрание представи предварително обявения в поканата 

за свикване на ОС дневен ред, а именно: 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Приемане на доклада на УС за изпълнените на годишната програма за 

предвидените дейности на Сдружение „Местна инициативна група Високи Западни 

Родопи – Борино – Доспат – Сърница“ за 2020 г; 

2. Приемане на финансовия отчет на УС за направените разходи и изпълнението на 

бюджета за 2020 г. на Сдружение „Местна инициативна група Високи Западни Родопи 

– Борино – Доспат – Сърница“; 

3. Приемане на доклада на Контролния съвет на Сдружение „Местна инициативна 

група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“ за 2020 г; 

4. Приемане на годишен доклад за отчитане на изпълнението на СВОМР на 

Сдружение „Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – 

Сърница“ за 2020 г; 

5. Приемане на годишната програма за предвидените дейности на Сдружение 

„Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“ за 

2021 г; 

6. Приемане бюджет на Сдружение „Местна инициативна група Високи Западни 

Родопи – Борино – Доспат – Сърница“ за 2021 г; 

7. Обсъждане и приемане на изменения в Стратегията за Водено от общностите 

местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Високи Западни Родопи – 

Борино – Доспат – Сърница“ във връзка с изменение на ПРСР 2014-2020 г. за 

допълнително финансиране на подхода ВОМР за преходния период 2021-2022 г; 

8. Обсъждане и одобряване за заявления за приемане на нови членове, заявления за 

прекратяване на членство и прекратяване на членство, съгласно чл. 19, т. 3 и т. 4 от 

устава на Сдружение Местна инициативна група Високи Западни Родопи - Борино - 

Доспат – Сърница“; 

9. Обсъждане и одобряване за заявления промяна на представляващия ЮЛНЦ, член 

на Контролния съвет на Сдружение Местна инициативна група Високи Западни Родопи 

- Борино - Доспат – Сърница“. 

 

По така представения дневен ред не постъпиха възражения. Пристъпи се към 

гласуване за приемане на дневния ред. Същия бе приет от всички присъстващи 

членове с 23 /двадесет и три/ гласа „ЗА“, 0 /нула/ гласа „ПРОТИВ“ и 0 /нула/ гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 

 

По т. 1 от Дневния ред: 

Думата взе Председателят на УС на Сдружението, който в случая е и Председател 

на общото събрание Г-н  Адалберт Ферев. Във връзка с чл. 36 т. 7 от Устава той 

http://www.borino-dospat.com/
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представи на вниманието на присъстващите членове доклада на Управителния Съвет за 

изпълнение на годишната програма за дейността на Сдружението през 2020 г. 

Думата взе Величко Минчев, който във връзка с чл. 43 т. 9 от Устава изложи 

положителното становище на Контролния Съвет на Сдружението относно така 

представения доклад на УС. 

След проведено гласуване Общото събрание на членовете на Сдружение Местна 

инициативна група „Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“ на 

основание чл. 25, ал. 1, т. 9 от Устава на Сдружението с резултати от гласуването: 23 

/двадесет и три/ гласа „ЗА“, 0 /нула/ гласа „ПРОТИВ“ и 0 /нула/ гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 20-1 

 

Общото събрание на членовете на Сдружение „Местна инициативна група 

Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“ приема доклада на 

Управителния Съвет – представен в Приложение № 1 от този протокол, за 

изпълнение на годишната програма за дейността на Сдружението през 2020 г. 

По т. 2 от Дневния ред: 

Председателят на събранието, който е и председател на Управителния съвет, във 

връзка с чл. 36 т. 7 от Устава, представи на вниманието на присъстващите членове 

финансовия отчет на УС за направените разходи и изпълнението на бюджета за 2020 г. 

на Сдружение „Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат 

– Сърница“. 

Думата взе Величко Минчев, който във връзка с чл. 43 т. 9 от Устава изрази 

положителното становище на Контролния Съвет на Сдружението относно така 

представения финансов отчет на Сдружението за 2020 г. 

След проведено гласуване Общото събрание на членовете на Сдружение „Местна 

инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“ на 

основание чл. 25, ал. 1, т. 9 от Устава на Сдружението с резултати 23 /двадесет и три/ 

гласа „ЗА“, 0 /нула/ гласа „ПРОТИВ“ и 0 /нула/ гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ взе 

следното 

 

РЕШЕНИЕ № 20-2 

 

Общото събрание на членовете на Сдружение „Местна инициативна група 

Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“ приема финансовия отчет 

на УС за направените разходи и изпълнението на бюджета за 2020 г. на Сдружение 

„Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – 

Сърница“ представен в Приложение № 2 от този протокол. 

По т. 3 от Дневния ред: 

Председателят на събранието, даде думата на Величко Минчев, член на КС на 

сдружението. Във връзка с чл. 43 т. 8 от Устава той представи на вниманието на 

членовете на Сдружението доклада на КС на Сдружение „Местна инициативна група 

Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“ за 2020 г. 

След проведено гласуване Общото събрание на членовете на Сдружение „Местна 

инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“ с резултати 

23 /двадесет и три/ гласа „ЗА“, 0 /нула/ гласа „ПРОТИВ“ и 0 /нула/ гласа 

http://www.borino-dospat.com/
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„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 20-3 

 

Общото събрание на членовете на Сдружение „Местна инициативна група 

Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“ приема доклада на 

Контролния Съвет на Сдружение „Местна инициативна група Високи Западни 

Родопи – Борино – Доспат – Сърница“ за 2020 г. Доклада на КС е представен в 

Приложение № 3 от настоящия протокол. 

По т. 4 от Дневния ред: 

Председателят на събранието, който е и председател на Управителния съвет, 

представи на вниманието на присъстващите членове изготвения и одобрен от УС 

проект на годишен доклад за отчитане на изпълнението на СВОМР на Сдружение 

„Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“ за 

2020 г. 

След проведено гласуване Общото събрание на членовете на Сдружение „Местна 

инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“ с резултати 

23 /двадесет и три/ гласа „ЗА“, 0 /нула/ гласа „ПРОТИВ“ и 0 /нула/ гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 20-4 

 

Общото събрание на членовете на Сдружение „Местна инициативна група 

Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“ приема годишния доклад 

за отчитане на изпълнението на СВОМР на Сдружение „Местна инициативна 

група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“ за 2020 г. Годишния 

доклад за отчитане на изпълнението на СВОМР на Сдружението е представена в 

Приложение № 4 от настоящия протокол. 

По т. 5 от Дневния ред: 

Председателят на събранието, който е и председател на Управителния съвет, във 

връзка с чл. 36 т. 5 от Устава, представи на вниманието на присъстващите членове 

изготвения и одобрен от УС проект на програма за дейността на Сдружение „Местна 

инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“ за 2021 г. 

Думата взе Величко Минчев, който във връзка с чл. 43 т. 9 от Устава изрази 

положителното становище на Контролния Съвет на Сдружението относно така 

представения проект на програма за дейността на Сдружението през 2021 г. 

След проведено гласуване Общото събрание на членовете на Сдружение „Местна 

инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“ на 

основание чл. 25, ал. 1, т. 8 от Устава на Сдружението с резултати 23 /двадесет и три/ 

гласа „ЗА“, 0 /нула/ гласа „ПРОТИВ“ и 0 /нула/ гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ взе 

следното 

 

РЕШЕНИЕ № 20-5 

 

Общото събрание на членовете на Сдружение „Местна инициативна група 

Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“ приема програмата за 

дейността на Сдружение „Местна инициативна група Високи Западни Родопи – 

http://www.borino-dospat.com/


 

 

                Сдружение „Местна Инициативна Група Високи Западни Родопи - Борино - Доспат -Сърница” 
     4831 гр. Доспат, ул. „Орфей“ № 12, 

          Тел: +359893406173;+359898807745, E-mail: mig_vzr@abv.bg, web: www.borino-dospat.com 
 

 

Борино – Доспат – Сърница“ през 2021 г. Програмата за дейността е представена в 

Приложение № 5 от настоящия протокол. 

По т. 6 от Дневния ред:  

Председателят на събранието, който е и председател на Управителния съвет, във 

връзка с чл. 36 т. 5 от Устава, представи на вниманието на присъстващите членове 

изготвения и одобрен от УС проект на бюджет на Сдружение „Местна инициативна 

група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“ за 2021 г. 

Думата взе Величко Минчев, който във връзка с чл. 43 т. 9 от Устава изрази 

положителното становище на Контролния Съвет на Сдружението относно така 

представения проект на бюджет на Сдружението за 2021 г. 

След проведено гласуване Общото събрание на членовете на Сдружение „Местна 

инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“ на 

основание чл. 25, ал. 1, т. 8 от Устава на Сдружението с резултати 23 /двадесет и три/ 

гласа „ЗА“, 0 /нула/ гласа „ПРОТИВ“ и 0 /нула/ гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ взе 

следното 

 

РЕШЕНИЕ № 20-6 

 

Общото събрание на членовете на Сдружение „Местна инициативна група 

Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“ приема бюджета на 

Сдружение „Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – 

Доспат – Сърница“ за 2021 г. Бюджета на Сдружението за 2021 година е 

представен в Приложение № 6 от настоящия протокол. 

 

По т. 7 от Дневния ред: 

Думата взе Изпълнителния директор на Сдружението Г-н Емил Ангелов. Във 

връзка с чл. 41 т. 1 от Устава той представи на вниманието на присъстващите членове 

публикувания на интернет страницата на Сдружението доклад за предложение за 

изменение на Стратегията за ВОМР на територията на „Местна инициативна група 

Високи Западни Родопи – Борино – Доспат - Сърница”. Той разясни, че промените в 

стратегията се налагат във връзка с това, че Правителството на Република България е 

одобрило едностранно изменение на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 

2020 г., с което се осигурява допълнително финансиране по подхода Водено от 

общностите местно развитие. Средствата ще се използват през преходния период 2021 

– 2022 г. и ще бъдат насочени както за подготвителни дейности така и към 

изпълняващите се стратегии за Водено от общностите местно развитие на местни 

инициативни групи. С промените е предвидено осигуряване на финансов ресурс за 

подготовка на СВОМР за следващият програмен период и за увеличаване на бюджета 

на всяка от изпълняващите се стратегии с над 900 хил. лв. публични средства за 

изпълнение до Юни 2025 година. Също така той добави, че за да бъдат приети 

предложените изменения на СВОМР, е необходимо сключване на допълнително 

споразумение с УО на ПРСР 2014-2020 по реда на чл. 40 от Наредба 22/14.12.2015 г. за 

прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено 

от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” 

от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. В допълнение 

той посочи, че предложените изменения на Стратегията са преминали обществено 

обсъждане. В тази връзка се предлагат за одобрение от Общото събрание на Сдружение 
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„Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“, 

следните промени в СВОМР: 

 

I. В раздел 6 от Стратегията „Финансов план“, таблицата на подраздел 6.1 

„Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки“ на 

стр. 36. 

1) Констатация: 

6.1. Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки: 

(не повече от 2 страници) 

Код на 

мярка

та 

Име на мярката 

Общо за периода на 

стратегията 

лева % 

 
Мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 г. 

(ЕЗФРСР) 
  

4.2 
Инвестиции в преработка/ маркетинг на 

селскостопански продукти 
146 700 5.0% 

6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности 1 075 300 36,7% 

7.2 

Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура 

1 447 300 49.3% 

7.6 

Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, 

възстановяване и подобряване на културното и 

природното наследство на селата 

117 500 4.0% 

8.6 

Инвестиции в технологии за лесовъдство и в 

преработката, мобилизирането и търговията на 

горски продукти 

146 700 5.0% 

 
ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА 

ВОМР: 
2 933 500 100% 

 

Текущи разходи и популяризиране на стратегия за 

водено от общностите местно развитие (25 на сто 

от общите публични разходи от ЕЗФРСР, 

включващи разходите по подмярка 19.2 и подмярка 

19.4) 

976 900 25.0% 

2) Изменения: На ред 4 от таблицата подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ 

маркетинг на селскостопански продукти“, стойността в последната колона става 

съответно „3,93“. На ред 5 от таблицата подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа 

на неземеделски дейности“, стойностите в предпоследна и последна колона стават 

съответно „1 165 300“ и „31,22“. На ред 6 от таблицата подмярка 7.2 „Инвестиции 

в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“, стойностите в предпоследна и последна колона стават 

съответно „2 106 300“ и „56,43“. На ред 7 от таблицата подмярка 7.6 „Проучвания 

и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на 

културното и природното наследство на селата“, стойността в последната колона 

става съответно „3,15“. Ред 8 от таблицата подмярка 8.6 „Инвестиции в 

технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на 

горски продукти“, стойностите в предпоследна и последна колона стават 

съответно „ 196 700“ и „5,27“. На ред 9 от таблицата ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ 

СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР, стойността в предпоследната колона става съответно 
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„3 732 500“. На ред 11 от таблицата стойностите в предпоследна и последна колона 

стават съответно „1 090 900“ и „26,22“. 

Таблицата придобива следния вид: 

6.1. Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки: 

(не повече от 2 страници) 

Код на 

мярка

та 

Име на мярката 

Общо за периода на 

стратегията 

лева % 

 
Мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 г. 

(ЕЗФРСР) 
  

4.2 
Инвестиции в преработка/ маркетинг на 

селскостопански продукти 
146 700 3.93% 

6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности 1 165 300 31,22% 

7.2 

Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура 

2 106 300 56.43% 

7.6 

Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, 

възстановяване и подобряване на културното и 

природното наследство на селата 

117 500 3.15% 

8.6 

Инвестиции в технологии за лесовъдство и в 

преработката, мобилизирането и търговията на 

горски продукти 

196 700 5.27% 

 
ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА 

ВОМР: 
3 732 500 100% 

 

Текущи разходи и популяризиране на стратегия за 

водено от общностите местно развитие (25 на сто 

от общите публични разходи от ЕЗФРСР, 

включващи разходите по подмярка 19.2 и подмярка 

19.4) 

1 090 900 22.62% 

II. В раздел 9 от стратегията „Индикатори за мониторинг и оценка“, подраздел 

9.1 “индикатори по мерки”, таблицата 9.1 „Индикатори за цялостното прилагане 

на стратегията за ВОМР, включително брой създадени работни места“ на стр. 48 и 

49. 

1) Констатация: 

9. Индикатори за мониторинг и оценка: 

9.1 Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, 

включително брой създадени работни места: 

(не повече от 1 страница) 

ИНДИКАТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЦЯЛОСТНОТО ПРИЛАГАНЕ НА СМР 

№ 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до 

края на 

СМР 

Източник на 

информация 

1 
Брой проекти, 

финансирани по СМР 

брой 21 База данни и отчети 

на МИГ 

2 
Брой бенефициенти, 

подпомогнати по СМР 

брой 20 База данни и отчети 

на МИГ 

3 Общ обем на инвестициите хил. 2933.5 База данни и отчети 
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(публичен принос) лв. на МИГ 

4 

Проекти за преработка на 

суровини, 

произвеждани/добивани на 

територията 

брой 2 База данни и отчети 

на МИГ 

5 

Подкрепени проекти за 

разнообразяване на 

туристическо предлагане 

брой 3 База данни и отчети 

на МИГ 

6 

Проекти реализирани в 

населени места с 

туристически потенциал 

брой 15 База данни и отчети 

на МИГ 

7 
Брой проекти на частни 

бенефициенти 

брой 13 База данни и отчети 

на МИГ 

8 

Създадени временни 

работни места при 

изпълнение на публични 

мерки 

брой 30 База данни и отчети 

на МИГ 

9 

Създадени работни места брой  16 Отчети на 

бенефициенти, база 

данни на МИГ 

10 

Население от територията, 

което се ползва от 

подобрени услуги 

брой 14 000 База данни, 

проучвания на 

територията 
 

2) Изменения: На ред № 1 от таблицата „ Брой проекти, финансирани по СМР 

“, в колона „Цел до края на СМР“ стойността „21“ се променя на „25“. На ред № 2 

от таблицата „ Брой бенефициенти, подпомогнати по СМР “, в колона „Цел до 

края на СМР“ стойността „20“ се променя на „24“. На ред № 3 от таблицата „ Общ 

обем на инвестициите (публичен принос) “, в колона „Цел до края на СМР“ 

стойността „2933,5“ се променя на „3732,5“.   На ред № 6 от таблицата „ Проекти 

реализирани в населени места с туристически потенциал “, в колона „Цел до края 

на СМР“ стойността „15“ се променя на „17“. На ред № 7 от таблицата „Брой 

проекти на частни бенефициенти “, в колона „Цел до края на СМР“ стойността 

„13“ се променя на „15“. На ред № 9 от таблицата „ Създадени работни места “, в 

колона „Цел до края на СМР“ стойността „16“ се променя на „20“.   Таблицата 

придобива следния вид: 

ИНДИКАТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЦЯЛОСТНОТО ПРИЛАГАНЕ НА СМР 

№ 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до 

края на 

СМР 

Източник на 

информация 

1 
Брой проекти, финансирани 

по СМР 

брой 25 База данни и отчети на 

МИГ 

2 
Брой бенефициенти, 

подпомогнати по СМР 

брой 24 База данни и отчети на 

МИГ 

3 
Общ обем на инвестициите 

(публичен принос) 

хил. лв. 3732.5 База данни и отчети на 

МИГ 

4 

Проекти за преработка на 

суровини, 

произвеждани/добивани на 

брой 2 База данни и отчети на 

МИГ 

http://www.borino-dospat.com/


 

 

                Сдружение „Местна Инициативна Група Високи Западни Родопи - Борино - Доспат -Сърница” 
     4831 гр. Доспат, ул. „Орфей“ № 12, 

          Тел: +359893406173;+359898807745, E-mail: mig_vzr@abv.bg, web: www.borino-dospat.com 
 

 

територията 

5 

Подкрепени проекти за 

разнообразяване на 

туристическо предлагане 

брой 3 База данни и отчети на 

МИГ 

6 

Проекти реализирани в 

населени места с 

туристически потенциал 

брой 17 База данни и отчети на 

МИГ 

7 
Брой проекти на частни 

бенефициенти 

брой 15 База данни и отчети на 

МИГ 

8 

Създадени временни 

работни места при 

изпълнение на публични 

мерки 

брой 30 База данни и отчети на 

МИГ 

9 

Създадени работни места брой  20 Отчети на 

бенефициенти, база 

данни на МИГ 

10 

Население от територията, 

което се ползва от подобрени 

услуги 

брой 14 000 База данни, 

проучвания на 

територията 
 

III. В раздел 9 от стратегията „Индикатори за мониторинг и оценка“, 

подраздел 9.2 “индикатори по мерки”, таблицата „Индикатори по мярка 6.4. от 

СМР“ на стр. 50. 

1) Констатация: 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 6.4. ОТ СМР 

№ 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до 

края на 

стратеги

ята 

Източник на 

информация 

1 
Проекти, финансирани по 

мярката  

брой 9 

 

База данни и отчети на 

МИГ 

2 
Бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 

брой 9 База данни и отчети на 

МИГ 

3 
Общ обем на инвестициите хил. лв. 1 075.3 База данни и отчети на 

МИГ 

4 

Създадени нови 

производства, услуги, 

дейности на територията 

брой 3 База данни и отчети на 

МИГ 

5 
Създадени работни места брой 9 База данни и отчети на 

МИГ 

2) Изменения: На ред № 1 от таблицата „Проекти, финансирани по мярката“, 

в колона „Цел до края на стратегията“ стойността „9“ се променя на „11“. На ред 

№ 2 от таблицата „Бенефициенти, подпомогнати по мярката„ в колона „Цел до 

края на стратегията“ стойността „9“ се променя на „11“. На ред № 3 от таблицата 

„Общ обем на инвестициите„ в  колона „Цел до края на стратегията“ стойността 

„1 075,3“ се променя на „1 165,3“. На ред № 4 от таблицата „Създадени нови 

производства, услуги, дейности на територията „ в  колона „Цел до края на 

стратегията“ стойността „3“ се променя на „4“.  На ред № 5 от таблицата 
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„Създадени работни места„ в  колона „Цел до края на стратегията“ стойността 

„9“ се променя на „12“.    Таблицата придобива следния вид: 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 6.4. ОТ СМР 

№ 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до 

края на 

стратеги

ята 

Източник на 

информация 

1 
Проекти, финансирани по 

мярката  

брой 11 

 

База данни и отчети на 

МИГ 

2 
Бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 

брой 11 База данни и отчети на 

МИГ 

3 
Общ обем на инвестициите хил. лв. 1 165.3 База данни и отчети на 

МИГ 

4 

Създадени нови 

производства, услуги, 

дейности на територията 

брой 4 База данни и отчети на 

МИГ 

5 
Създадени работни места брой 12 База данни и отчети на 

МИГ 

IV. В раздел 9 от стратегията „Индикатори за мониторинг и оценка“, 

подраздел 9.2 “индикатори по мерки”, таблицата „Индикатори по мярка 7.2 от 

СМР“ на стр. 50 и 51 стр. 

1) Констатация: 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 7.2 ОТ СМР 

№ 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до 

края на 

стратеги

ята 

Източник на 

информация 

1 
Проекти, финансирани по 

мярката  

брой 7 База данни и отчети на 

МИГ 

2 
Общ обем на инвестициите хил. лв. 1 447,3 База данни и отчети на 

МИГ 

3 

Проекти реализирани в 

населени места с 

туристически потенциал 

брой 7 База данни и отчети на 

МИГ 

4 

Население на територията на 

МИГ, което се ползва от 

подобрените услуги 

брой 9 000 База данни и отчети на 

МИГ 

5 

Изградени/обновени сгради 

за предоставяне на социални 

услуги 

брой 1 База данни и отчети на 

МИГ 

6 
Създадени временни работни 

места 

брой 25 База данни и отчети на 

МИГ 

2) Изменения: На ред № 1 от таблицата „Проекти, финансирани по 

мярката“, в колона „Цел до края на стратегията“ стойността „7“ се променя на 

„9“. На ред № 2 от таблицата „Общ обем на инвестициите“, в колона „Цел до края 

на стратегията“ стойността „1 447,3“ се променя на „2 106.3“. На ред № 3 от 

таблицата „Проекти реализирани в населени места с туристически потенциал“, в 
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колона „Цел до края на стратегията“ стойността „7“ се променя на „9“. Таблицата 

придобива следния вид: 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 7.2 ОТ СМР 

№ 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до 

края на 

стратеги

ята 

Източник на 

информация 

1 
Проекти, финансирани по 

мярката  

брой 9 База данни и отчети на 

МИГ 

2 
Общ обем на инвестициите хил. лв. 2 106,3 База данни и отчети на 

МИГ 

3 

Проекти реализирани в 

населени места с 

туристически потенциал 

брой 9 База данни и отчети на 

МИГ 

4 

Население на територията на 

МИГ, което се ползва от 

подобрените услуги 

брой 9 000 База данни и отчети на 

МИГ 

5 

Изградени/обновени сгради 

за предоставяне на социални 

услуги 

брой 1 База данни и отчети на 

МИГ 

6 
Създадени временни работни 

места 

брой 25 База данни и отчети на 

МИГ 

V. В раздел 9 от стратегията „Индикатори за мониторинг и оценка“, подраздел 

9.2 “индикатори по мерки”, таблицата „Индикатори по мярка 8.6 от СМР“ на стр. 

51. 

1) Констатация: 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 8.6 ОТ СМР 

№ 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до 

края на 

стратеги

ята 

Източник на 

информация 

1 
Брой проекти, финансирани 

по мярката  

Брой 2 База данни и отчети на 

МИГ 

2 
Общ обем на инвестициите хил. лв. 146.7 База данни и отчети на 

МИГ 

3 
Създадени работни места брой 4 База данни и отчети на 

МИГ 

2) Изменения: На ред № 2 от таблицата „Общ обем на инвестициите„ в  

колона „Цел до края на стратегията“ стойността „146,7“ се променя на „196,7“. На 

ред № 3 от таблицата „Създадени работни места„ в  колона „Цел до края на 

стратегията“ стойността „4“ се променя на „5“.    Таблицата придобива следния 

вид. 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 8.6 ОТ СМР 

№ 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до 

края на 

стратеги

ята 

Източник на 

информация 
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1 
Брой проекти, финансирани 

по мярката  

Брой 2 База данни и отчети на 

МИГ 

2 
Общ обем на инвестициите хил. лв. 196.7 База данни и отчети на 

МИГ 

3 
Създадени работни места брой 5 База данни и отчети на 

МИГ 

След проведено гласуване Общото събрание на членовете на Сдружение Местна 

инициативна група „Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“ на 

основание чл. 25, ал. 1, т. 3 от Устава на Сдружението с резултат от гласуването: 23 

/двадесет и три/ гласа „ЗА“, 0 /нула/ гласа „ПРОТИВ“ и 0 /нула/ гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 20-7 

 

Общото събрание на членовете на Сдружение „Местна инициативна група 

Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“ променя Стратегията за 

Водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група 

Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“ както следва: 

 

I. В раздел 6 от Стратегията „Финансов план“, таблицата на подраздел 6.1 

„Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки“ на 

стр. 36. 

1) Констатация: 

6.1. Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки: 

(не повече от 2 страници) 

Код на 

мярка

та 

Име на мярката 

Общо за периода на 

стратегията 

лева % 

 
Мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 г. 

(ЕЗФРСР) 
  

4.2 
Инвестиции в преработка/ маркетинг на 

селскостопански продукти 
146 700 5.0% 

6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности 1 075 300 36,7% 

7.2 

Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура 

1 447 300 49.3% 

7.6 

Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, 

възстановяване и подобряване на културното и 

природното наследство на селата 

117 500 4.0% 

8.6 

Инвестиции в технологии за лесовъдство и в 

преработката, мобилизирането и търговията на 

горски продукти 

146 700 5.0% 

 
ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА 

ВОМР: 
2 933 500 100% 

 

Текущи разходи и популяризиране на стратегия за 

водено от общностите местно развитие (25 на сто 

от общите публични разходи от ЕЗФРСР, 

включващи разходите по подмярка 19.2 и подмярка 

976 900 25.0% 
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19.4) 

2) Изменения: На ред 4 от таблицата подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ 

маркетинг на селскостопански продукти“, стойността в последната колона става 

съответно „3,93“. На ред 5 от таблицата подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа 

на неземеделски дейности“, стойностите в предпоследна и последна колона стават 

съответно „1 165 300“ и „31,22“. На ред 6 от таблицата подмярка 7.2 „Инвестиции 

в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“, стойностите в предпоследна и последна колона стават 

съответно „2 106 300“ и „56,43“. На ред 7 от таблицата подмярка 7.6 „Проучвания 

и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на 

културното и природното наследство на селата“, стойността в последната колона 

става съответно „3,15“. Ред 8 от таблицата подмярка 8.6 „Инвестиции в 

технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на 

горски продукти“, стойностите в предпоследна и последна колона стават 

съответно „ 196 700“ и „5,27“. На ред 9 от таблицата ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ 

СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР, стойността в предпоследната колона става съответно 

„3 732 500“. На ред 11 от таблицата стойностите в предпоследна и последна колона 

стават съответно „1 090 900“ и „26,22“. 

Таблицата придобива следния вид: 

6.1. Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки: 

(не повече от 2 страници) 

Код на 

мярка

та 

Име на мярката 

Общо за периода на 

стратегията 

лева % 

 
Мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 г. 

(ЕЗФРСР) 
  

4.2 
Инвестиции в преработка/ маркетинг на 

селскостопански продукти 
146 700 3.93% 

6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности 1 165 300 31,22% 

7.2 

Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура 

2 106 300 56.43% 

7.6 

Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, 

възстановяване и подобряване на културното и 

природното наследство на селата 

117 500 3.15% 

8.6 

Инвестиции в технологии за лесовъдство и в 

преработката, мобилизирането и търговията на 

горски продукти 

196 700 5.27% 

 
ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА 

ВОМР: 
3 732 500 100% 

 

Текущи разходи и популяризиране на стратегия за 

водено от общностите местно развитие (25 на сто 

от общите публични разходи от ЕЗФРСР, 

включващи разходите по подмярка 19.2 и подмярка 

19.4) 

1 090 900 22.62% 

II. В раздел 9 от стратегията „Индикатори за мониторинг и оценка“, подраздел 

9.1 “индикатори по мерки”, таблицата 9.1 „Индикатори за цялостното прилагане 
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на стратегията за ВОМР, включително брой създадени работни места“ на стр. 48 и 

49. 

1) Констатация: 

10. Индикатори за мониторинг и оценка: 

10.1 Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, 

включително брой създадени работни места: 

(не повече от 1 страница) 

ИНДИКАТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЦЯЛОСТНОТО ПРИЛАГАНЕ НА СМР 

№ 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до 

края на 

СМР 

Източник на 

информация 

1 
Брой проекти, 

финансирани по СМР 

брой 21 База данни и отчети 

на МИГ 

2 
Брой бенефициенти, 

подпомогнати по СМР 

брой 20 База данни и отчети 

на МИГ 

3 
Общ обем на инвестициите 

(публичен принос) 

хил. 

лв. 

2933.5 База данни и отчети 

на МИГ 

4 

Проекти за преработка на 

суровини, 

произвеждани/добивани на 

територията 

брой 2 База данни и отчети 

на МИГ 

5 

Подкрепени проекти за 

разнообразяване на 

туристическо предлагане 

брой 3 База данни и отчети 

на МИГ 

6 

Проекти реализирани в 

населени места с 

туристически потенциал 

брой 15 База данни и отчети 

на МИГ 

7 
Брой проекти на частни 

бенефициенти 

брой 13 База данни и отчети 

на МИГ 

8 

Създадени временни 

работни места при 

изпълнение на публични 

мерки 

брой 30 База данни и отчети 

на МИГ 

9 

Създадени работни места брой  16 Отчети на 

бенефициенти, база 

данни на МИГ 

10 

Население от територията, 

което се ползва от 

подобрени услуги 

брой 14 000 База данни, 

проучвания на 

територията 
 

2) Изменения: На ред № 1 от таблицата „ Брой проекти, финансирани по СМР 

“, в колона „Цел до края на СМР“ стойността „21“ се променя на „25“. На ред № 2 

от таблицата „ Брой бенефициенти, подпомогнати по СМР “, в колона „Цел до 

края на СМР“ стойността „20“ се променя на „24“. На ред № 3 от таблицата „ Общ 

обем на инвестициите (публичен принос) “, в колона „Цел до края на СМР“ 

стойността „2933,5“ се променя на „3732,5“.   На ред № 6 от таблицата „ Проекти 

реализирани в населени места с туристически потенциал “, в колона „Цел до края 

на СМР“ стойността „15“ се променя на „17“. На ред № 7 от таблицата „Брой 

http://www.borino-dospat.com/


 

 

                Сдружение „Местна Инициативна Група Високи Западни Родопи - Борино - Доспат -Сърница” 
     4831 гр. Доспат, ул. „Орфей“ № 12, 

          Тел: +359893406173;+359898807745, E-mail: mig_vzr@abv.bg, web: www.borino-dospat.com 
 

 

проекти на частни бенефициенти “, в колона „Цел до края на СМР“ стойността 

„13“ се променя на „15“. На ред № 9 от таблицата „ Създадени работни места “, в 

колона „Цел до края на СМР“ стойността „16“ се променя на „20“.   Таблицата 

придобива следния вид: 

ИНДИКАТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЦЯЛОСТНОТО ПРИЛАГАНЕ НА СМР 

№ 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до 

края на 

СМР 

Източник на 

информация 

1 
Брой проекти, финансирани 

по СМР 

брой 25 База данни и отчети на 

МИГ 

2 
Брой бенефициенти, 

подпомогнати по СМР 

брой 24 База данни и отчети на 

МИГ 

3 
Общ обем на инвестициите 

(публичен принос) 

хил. лв. 3732.5 База данни и отчети на 

МИГ 

4 

Проекти за преработка на 

суровини, 

произвеждани/добивани на 

територията 

брой 2 База данни и отчети на 

МИГ 

5 

Подкрепени проекти за 

разнообразяване на 

туристическо предлагане 

брой 3 База данни и отчети на 

МИГ 

6 

Проекти реализирани в 

населени места с 

туристически потенциал 

брой 17 База данни и отчети на 

МИГ 

7 
Брой проекти на частни 

бенефициенти 

брой 15 База данни и отчети на 

МИГ 

8 

Създадени временни 

работни места при 

изпълнение на публични 

мерки 

брой 30 База данни и отчети на 

МИГ 

9 

Създадени работни места брой  20 Отчети на 

бенефициенти, база 

данни на МИГ 

10 

Население от територията, 

което се ползва от подобрени 

услуги 

брой 14 000 База данни, 

проучвания на 

територията 
 

III. В раздел 9 от стратегията „Индикатори за мониторинг и оценка“, 

подраздел 9.2 “индикатори по мерки”, таблицата „Индикатори по мярка 6.4. от 

СМР“ на стр. 50. 

1) Констатация: 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 6.4. ОТ СМР 

№ 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до 

края на 

стратеги

ята 

Източник на 

информация 

1 
Проекти, финансирани по 

мярката  

брой 9 

 

База данни и отчети на 

МИГ 

2 Бенефициенти, брой 9 База данни и отчети на 
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подпомогнати по мярката МИГ 

3 
Общ обем на инвестициите хил. лв. 1 075.3 База данни и отчети на 

МИГ 

4 

Създадени нови 

производства, услуги, 

дейности на територията 

брой 3 База данни и отчети на 

МИГ 

5 
Създадени работни места брой 9 База данни и отчети на 

МИГ 

2) Изменения: На ред № 1 от таблицата „Проекти, финансирани по 

мярката“, в колона „Цел до края на стратегията“ стойността „9“ се променя на 

„11“. На ред № 2 от таблицата „Бенефициенти, подпомогнати по мярката„ в 

колона „Цел до края на стратегията“ стойността „9“ се променя на „11“. На ред № 

3 от таблицата „Общ обем на инвестициите„ в  колона „Цел до края на 

стратегията“ стойността „1 075,3“ се променя на „1 165,3“. На ред № 4 от 

таблицата „Създадени нови производства, услуги, дейности на територията „ в  

колона „Цел до края на стратегията“ стойността „3“ се променя на „4“.  На ред № 

5 от таблицата „Създадени работни места„ в  колона „Цел до края на 

стратегията“ стойността „9“ се променя на „12“.    Таблицата придобива следния 

вид: 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 6.4. ОТ СМР 

№ 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до 

края на 

стратеги

ята 

Източник на 

информация 

1 
Проекти, финансирани по 

мярката  

брой 11 

 

База данни и отчети на 

МИГ 

2 
Бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 

брой 11 База данни и отчети на 

МИГ 

3 
Общ обем на инвестициите хил. лв. 1 165.3 База данни и отчети на 

МИГ 

4 

Създадени нови 

производства, услуги, 

дейности на територията 

брой 4 База данни и отчети на 

МИГ 

5 
Създадени работни места брой 12 База данни и отчети на 

МИГ 

IV. В раздел 9 от стратегията „Индикатори за мониторинг и оценка“, 

подраздел 9.2 “индикатори по мерки”, таблицата „Индикатори по мярка 7.2 от 

СМР“ на стр. 50 и 51 стр. 

1) Констатация: 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 7.2 ОТ СМР 

№ 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до 

края на 

стратеги

ята 

Източник на 

информация 

1 
Проекти, финансирани по 

мярката  

брой 7 База данни и отчети на 

МИГ 

2 
Общ обем на инвестициите хил. лв. 1 447,3 База данни и отчети на 

МИГ 
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3 

Проекти реализирани в 

населени места с 

туристически потенциал 

брой 7 База данни и отчети на 

МИГ 

4 

Население на територията на 

МИГ, което се ползва от 

подобрените услуги 

брой 9 000 База данни и отчети на 

МИГ 

5 

Изградени/обновени сгради 

за предоставяне на социални 

услуги 

брой 1 База данни и отчети на 

МИГ 

6 
Създадени временни работни 

места 

брой 25 База данни и отчети на 

МИГ 

2) Изменения: На ред № 1 от таблицата „Проекти, финансирани по 

мярката“, в колона „Цел до края на стратегията“ стойността „7“ се променя на 

„9“. На ред № 2 от таблицата „Общ обем на инвестициите“, в колона „Цел до края 

на стратегията“ стойността „1 447,3“ се променя на „2 106.3“. На ред № 3 от 

таблицата „Проекти реализирани в населени места с туристически потенциал“, в 

колона „Цел до края на стратегията“ стойността „7“ се променя на „9“. Таблицата 

придобива следния вид: 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 7.2 ОТ СМР 

№ 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до 

края на 

стратеги

ята 

Източник на 

информация 

1 
Проекти, финансирани по 

мярката  

брой 9 База данни и отчети на 

МИГ 

2 
Общ обем на инвестициите хил. лв. 2 106,3 База данни и отчети на 

МИГ 

3 

Проекти реализирани в 

населени места с 

туристически потенциал 

брой 9 База данни и отчети на 

МИГ 

4 

Население на територията на 

МИГ, което се ползва от 

подобрените услуги 

брой 9 000 База данни и отчети на 

МИГ 

5 

Изградени/обновени сгради 

за предоставяне на социални 

услуги 

брой 1 База данни и отчети на 

МИГ 

6 
Създадени временни работни 

места 

брой 25 База данни и отчети на 

МИГ 

V. В раздел 9 от стратегията „Индикатори за мониторинг и оценка“, подраздел 

9.2 “индикатори по мерки”, таблицата „Индикатори по мярка 8.6 от СМР“ на стр. 

51. 

1) Констатация: 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 8.6 ОТ СМР 

№ 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до 

края на 

стратеги

ята 

Източник на 

информация 

1 Брой проекти, финансирани Брой 2 База данни и отчети на 
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по мярката  МИГ 

2 
Общ обем на инвестициите хил. лв. 146.7 База данни и отчети на 

МИГ 

3 
Създадени работни места брой 4 База данни и отчети на 

МИГ 

2) Изменения: На ред № 2 от таблицата „Общ обем на инвестициите„ в  

колона „Цел до края на стратегията“ стойността „146,7“ се променя на „196,7“. На 

ред № 3 от таблицата „Създадени работни места„ в  колона „Цел до края на 

стратегията“ стойността „4“ се променя на „5“.    Таблицата придобива следния 

вид. 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 8.6 ОТ СМР 

№ 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до 

края на 

стратеги

ята 

Източник на 

информация 

1 
Брой проекти, финансирани 

по мярката  

Брой 2 База данни и отчети на 

МИГ 

2 
Общ обем на инвестициите хил. лв. 196.7 База данни и отчети на 

МИГ 

3 
Създадени работни места брой 5 База данни и отчети на 

МИГ 

 

 По т.8 от Дневния ред:  

Председателят на събранието, който е и председател на Управителния съвет, 

представи на присъстващите членове на общото събрание поименни списъци на: 

 членове на общото събрание с прекратено членство съгласно чл. 19, точки 1 и 3 

от устава на Сдружение Местна инициативна група Високи Западни Родопи - Борино - 

Доспат – Сърница“: 

1. Емил Велинов Младенов с постоянен адрес гр. Доспат, ул. „Гоце Делчев“№ 1, 

общ. Доспат, обл. Смолян; 

2. „Дейзи-м“ ЕООД с ЕИК: 120523226 и седалище с. Борино, ул. „Лале“ № 5, общ. 

Борино, обл. Смолян; 

3. „Неби стил“ ЕООД с ЕИК: 203024706 и седалище с. Борино, ул. „Лале“ № 5, 

общ. Борино, обл. Смолян; 

4. Елин Асенов Радев с постоянен адрес гр. Доспат, ул. „Гоце Делчев“№ 5, общ. 

Доспат, обл. Смолян. 

 членове на общото събрание предложени за прекратяване на членство им в 

Сдружението поради отпадане съгласно чл. 19, т. 4 от устава на Сдружение Местна 

инициативна група Високи Западни Родопи - Борино - Доспат – Сърница“: 

1. СНЦ „Био-б-еко“ с ЕИК: 120526197 и седалище с. Борино, ул. „Родопи“ № 35, 

общ. Борино, обл. Смолян; 

2. „Акрима инвест“ ООД с ЕИК: 200930443 и седалище с. Ягодина, общ. Борино, 

обл. Смолян; 

3. Владимир Сергеев Делиев с постоянен адрес с. Барутин, ул. „Малина“№ 7, общ. 

Доспат, обл. Смолян; 

4. Кемил Ахмедов Кочаков с постоянен адрес с. Бръщен, ул. „Бяло море“ № 5, общ. 

Доспат, обл. Смолян; 
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5. Октай Мустафов Алиев с постоянен адрес с. Борино, ул. „Зора“ № 3, общ. 

Борино, обл. Смолян; 

6. Нури Анмед Дервиш с постоянен адрес с. Барутин, ул. „Занаятчийска“ № 10А, 

общ. Доспат, обл. Смолян; 

7. Билгин Ахмедов Асанов с постоянен адрес с. Борино, ул. „Алеко Константинов“ 

№ 1, общ. Борино, обл. Смолян. 

 предложения на Управителния съвет за приемане на нови членове, юридически 

и физически лица, в Сдружение „Местна инициативна група Високи Западни Родопи – 

Борино – Доспат - Сърница“ на база постъпилите молби за членство: 

1. Осман Мустафа Неби с постоянен адрес с. Борино, ул. „Лале“ № 5, общ. Борино, 

обл. Смолян; 

2. Хасан Байрамов Кочаков с постоянен адрес с. Бръщен, ул. „Младост“ № 10, общ. 

Доспат, обл. Смолян; 

3. Елена Сократис Дервисиш с постоянен адрес с. Барутин, ул. „Драма“ № 8, общ. 

Доспат, обл. Смолян; 

4. Атанас Борисов Мантов с постоянен адрес с. Барутин, ул. „Тракия“ № 6, общ. 

Доспат, обл. Смолян; 

5. Румен Росенов Халачев с постоянен адрес гр. Доспат, ул. „Снежанка“ № 14, 

общ. Доспат, обл. Смолян; 

6. „Каменик – 72“ ЕООД с ЕИК: 206190544 и седалище с. Ягодина, общ. Борино, 

обл. Смолян; 

7. ЕТ „Грийнфючър – Венцислав Митев“ с ЕИК: 201833335 и седалище с. Ягодина, 

общ. Борино, обл. Смолян; 

8. Басри Шефкетов Данаджиев с постоянен адрес с. Борино, ул. „Лале“ № 2, общ. 

Борино, обл. Смолян; 

9. Джамал Салиев Коджебашев с постоянен адрес с. Борино, ул. „Петко Войвода“ 

№ 2, общ. Борино, обл. Смолян. 

Председателят на събранието разясни на присъстващите, че членовете на общото 

събрание с вече прекратено членство съгласно чл. 19, точки 1 и 3 от устава не се 

подлагат на гласуване. 

След проведено гласуване Общото събрание на членовете на Сдружение „Местна 

инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“  с резултати 

23 /двадесет и три/ гласа „ЗА“, 0 /нула/ гласа „ПРОТИВ“ и 0 /нула/ гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 20-8 

 

Прекратява членството в Сдружение „Местна инициативна група Високи 

Западни Родопи - Борино - Доспат – Сърница“ поради отпадане съгласно чл. 19, т. 

4 от Устава на Сдружението на следните юридически и физически лица: 

1. СНЦ „Био-б-еко“ с ЕИК: 120526197 и седалище с. Борино, ул. „Родопи“ № 35, 

общ. Борино, обл. Смолян; 

2. „Акрима инвест“ ООД с ЕИК: 200930443 и седалище с. Ягодина, общ. Борино, 

обл. Смолян; 

3. Владимир Сергеев Делиев с постоянен адрес с. Барутин, ул. „Малина“№ 7, общ. 

Доспат, обл. Смолян; 

4. Кемил Ахмедов Кочаков с постоянен адрес с. Бръщен, ул. „Бяло море“ № 5, общ. 

Доспат, обл. Смолян; 
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5. Октай Мустафов Алиев с постоянен адрес с. Борино, ул. „Зора“ № 3, общ. 

Борино, обл. Смолян; 

6. Нури Анмед Дервиш с постоянен адрес с. Барутин, ул. „Занаятчийска“ № 10А, 

общ. Доспат, обл. Смолян; 

7. Билгин Ахмедов Асанов с постоянен адрес с. Борино, ул. „Алеко Константинов“ 

№ 1, общ. Борино, обл. Смолян. 

 

Приема постъпилите заявления за членство и приема за членове на 

Сдружение „Местна инициативна група Високи Западни Родопи - Борино – 

Доспат – Сърница“ следните юридически и физически лица: 
1. Осман Мустафа Неби с постоянен адрес с. Борино, ул. „Лале“ № 5, общ. Борино, 

обл. Смолян; 

2. Хасан Байрамов Кочаков с постоянен адрес с. Бръщен, ул. „Младост“ № 10, общ. 

Доспат, обл. Смолян; 

3. Елена Сократис Дервисиш с постоянен адрес с. Барутин, ул. „Драма“ № 8, общ. 

Доспат, обл. Смолян; 

4. Атанас Борисов Мантов с постоянен адрес с. Барутин, ул. „Тракия“ № 6, общ. 

Доспат, обл. Смолян; 

5. Румен Росенов Халачев с постоянен адрес гр. Доспат, ул. „Снежанка“ № 14, 

общ. Доспат, обл. Смолян; 

6. „Каменик – 72“ ЕООД с ЕИК: 206190544 и седалище с. Ягодина, общ. Борино, 

обл. Смолян; 

7. ЕТ „Грийнфючър – Венцислав Митев“ с ЕИК: 201833335 и седалище с. Ягодина, 

общ. Борино, обл. Смолян; 

8. Басри Шефкетов Данаджиев с постоянен адрес с. Борино, ул. „Лале“ № 2, общ. 

Борино, обл. Смолян; 

9. Джамал Салиев Коджебашев с постоянен адрес с. Борино, ул. „Петко Войвода“ 

№ 2, общ. Борино, обл. Смолян. 

Решението е взето на основание чл. 13, ал. 1, чл. 19, т. 4 и чл. 20 ал. 1 точки 1 и 

2 от Устава на Сдружението 

 

Председателят обяви, че общият брой членове на Общото събрание на Сдружение 

„Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“ 

става 43 члена. 

Председателят на заседанието припомни на присъстващите, че след приемането на 

новите членове в сдружението те вече могат да гласуват по следващите точки от 

дневния ред на това Общо събрание. 

 

 По т. 9 от Дневния ред: 

Председателят на Общото събрание представи на присъстващите постъпило 

заявление от СНЦ „СЕТОС” член на Контролния съвет на Сдружение „Местна 

инициативна група Високи Западни Родопи - Борино - Доспат – Сърница“ за промяна 

на представляващия СНЦ „СЕТОС” - Асибе Тинева със Реджеп Кемилов Тинев. 

След проведено гласуване Общото събрание на членовете на Сдружение Местна 

инициативна група „Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“ с резултати 

от гласуването: 30 /тридесет/ гласа „ЗА“, 0 /нула/ гласа „ПРОТИВ“ и 0 /нула/ гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ прие следното 
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РЕШЕНИЕ № 20-9 

 

Общото събрание на членовете на Сдружение Местна инициативна група 

„Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“ променя 

представляващия СНЦ „СЕТОС” член на Общото събрание и на Контролния 

съвет на Сдружение „Местна инициативна група Високи Западни Родопи - Борино 

- Доспат – Сърница“ със Реджеп Кемилов Тинев. 

 

Председателят на събранието обяви, че поради изчерпване на дневния ред закрива 

Общото събрание на Сдружение „Местна инициативна група Високи Западни Родопи - 

Борино - Доспат - Сърница“ в 20:30 часа. 

Документите, свързани със свикване и провеждане на Общото събрание на 

Сдружение „Местна инициативна група Високи Западни Родопи - Борино - Доспат -

Сърница“ са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от 

него. 

 

 

Съгласно Чл. 2, ал. 2 от Закона за защита на личните данни МИГ не следва да 

публикува лични данни от Списъка на участниците в заседанието на OС. 
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