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ПРОТОКОЛ 

№ 53/18.03.2019 г. 

ОТ 

ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

Сдружение „Местна Инициативна Група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – 

Сърница“ със седалище и адрес на управление: ул. „Орфей“ № 12, гр. Доспат, общ. 

Доспат, обл. Смолян, БУЛСТАТ: 175877085 и фирмено дело № 7/2010 г. по описа на 

Окръжен съд – Смолян. 

Заседанието се провежда на основание чл. 37, ал. 1 от Устава на Сдружението на 

18.03.2019 г. /Понеделник/ с начален час 10:30 часа в заседателната зала на Сдружение 

„Местна Инициативна Група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“. 

 

Председателят на Управителният съвет (УС) Община Доспат – представлявана от г-н 

Адалберт Ферев, обяви присъстващите членове на това заседание на УС, а именно:  
 

1. Община Доспат с ЕИК/БУЛСТАТ: 000614906, седалище и адрес на управление: ул. 

„Първи май“ № 3, гр. Доспат, общ. Доспат, обл. Смолян, представлявана от Адалберт Росенов 

Ферев. /публичен сектор/  Председател на УС на МИГ; 
 

2. Община Борино с ЕИК/БУЛСТАТ: 000614856, седалище и адрес на управление: ул. 

„Христо Ботев“ № 1 ПК: 4824, с. Борино, общ. Борино, обл. Смолян представлявана от Мустафа 

Караахмед /публичен сектор/ член на УС на МИГ; 
 

3. Община Сърница с ЕИК/БУЛСТАТ: 176806228, седалище и адрес на управление ул. 

„Свобода“ № 20, гр. Сърница, общ. Сърница, обл. Пазарджик представлявана от Неби Бозов 

/публичен сектор/ член на УС на МИГ; 
 

4. ЕТ „ЛИНА-1 Лазар Кехайов“ с ЕИК: 202504168, седалище и адрес на управление с. 

Късак, общ. Доспат, обл. Смолян с излъчен представител Лазар Димитров Кехайов /стопански 

сектор/ член на УС на МИГ; 
 

5. ЕТ „Айваз – Румен Айвазов“ с ЕИК: 120549687, седалище и адрес на управление: обл. 

Смолян, общ. Доспат, гр. Доспат, ул. „Малина“ № 11 с излъчен представител Румен 

Мирославов Айвазов /стопански сектор/ член на УС на МИГ; 
 

6. Мирослав Елтимиров Архипов с ЕГН: хххххххх и с постоянен адрес: обл. Смолян, общ. 

Доспат, гр. Доспат, ул. „Панорама“№ 20 /нестопански сектор/ член на УС на МИГ; 
 

7. Данко Алдумиров Кисимов с ЕГН: хххххххх и постоянен адрес с. Ягодина, общ. Борино, 

обл. Смолян /нестопански сектор/ член на УС на МИГ; 
 

8. ЕТ „Медика - 66 д-р Митко Хаджиев – АПМП - ИП” с ЕИК: 120075659, седалище и адрес 

на управление: ул. „Родопи” № 42, с. Борино, общ. Борино, обл. Смолян представлявано от 

Митко Ценков Хаджиев  /стопански сектор/ член на УС на МИГ. 
 

9. Народно Читалище „Иван Вазов” 1926 гр. Доспат с ЕИК/БУЛСТАТ: 120043469, 

седалище и адрес на управление: ул. „Първи май“ № 1, гр. Доспат, общ. Доспат, обл. Смолян 

представлявано от Лилко Велинов Вълнев – излъчен представител /нестопански сектор/ член 

на УС на МИГ. 
 

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


 

  

 

 

4831 гр. Доспат, ул. „Орфей“ № 12, Тел: +359893406173, E-mail: mig_vzr@abv.bg, web: www.borino-dospat.com 
Споразумение № РД50-156/21.10.2016г. за изпълнение на СВОМР                                        2 

На заседанието, без право на глас присъства Величко Илиев Минчев с постоянен адрес: 

обл. Смолян, общ. Борино, с. Ягодина в качеството си на член на Контролния съвет на 

Сдружението. 

 

Във връзка с предварително обявения дневен ред думата взе Г-н Неби Бозов – Кмет на 

Община Сърница. Той се обърна към присъстващите, като заяви, че дневния ред на заседанието 

включва точки свързани с обсъждане и вземане на решения за състава и съответствието на 

квалификацията и професионалния опит на членовете на комисията за подбор на проектни 

предложения по процедура BG06RDNP001-19.071 по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, 

свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство 

на селата“, където той в качеството си на кмет на Община Сърница е упълномощен от 

„Мюсюлманско изповедание – мюсюлманско настоятелство – гр. Сърница, кв. „Петелци““ да 

подаде проектно предложение от тяхно име по процедурата за подбор и че в качеството си на 

представляващ Община Сърница в ОС и УС на Сдружението, той не може да вземе участие в 

предстоящите дискусии и вземане на решения на това заседание, като си прави самоотвод. 

Председателя помоли члена на УС направил си самоотвод от заседанието да изрази своята 

воля писмено за да може това негово действие да бъде документирано като приложение към 

протокола от заседанието. Той обяви наново останалите членове на УС присъстващи на това 

заседание: 

1. Община Доспат с ЕИК/БУЛСТАТ: 000614906, представлявана от Адалберт Росенов 

Ферев. /публичен сектор/  Председател на УС на МИГ; 

2. Община Борино с ЕИК/БУЛСТАТ: 000614856, представлявана от Мустафа Караахмед 

/публичен сектор/ член на УС на МИГ; 

3. ЕТ „ЛИНА-1 Лазар Кехайов“ с ЕИК: 202504168 с излъчен представител Лазар Димитров 

Кехайов /стопански сектор/ член на УС на МИГ; 

4. ЕТ „Айваз – Румен Айвазов“ с ЕИК: 120549687 с излъчен представител Румен 

Мирославов Айвазов /стопански сектор/ член на УС на МИГ; 

5. Мирослав Елтимиров Архипов /нестопански сектор/ член на УС на МИГ; 

6. Данко Алдумиров Кисимов /нестопански сектор/ член на УС на МИГ; 

7. ЕТ „Медика - 66 д-р Митко Хаджиев – АПМП - ИП” с ЕИК: 120075659, представлявано 

от Митко Ценков Хаджиев  /стопански сектор/ член на УС на МИГ; 

8. Народно Читалище „Иван Вазов” 1926 гр. Доспат с ЕИК/БУЛСТАТ: 120043469, 

представлявано от Лилко Велинов Вълнев – излъчен представител /нестопански сектор/ член 

на УС на МИГ. 

Председателят на Управителният съвет, който съгласно чл. 37, ал. 1 от Устава ръководи 

неговите заседания, обяви на присъстващите, че е налице необходимият кворум за редовно 

провеждане на заседанието и предложи да се пристъпи към избор на лице, което да води 

протокола на заседанието. Той предложи за целта да бъде избран Г-н Данко Алдумиров 

Кисимов с постоянен адрес: с. Ягодина, общ. Борино, обл. Смолян член на Управителният съвет 

на Сдружението. 

 

С 8 /осем/ гласа „ЗА“, 0 /нула/ гласа „ПРОТИВ“ и 0 /нула/ гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ за 

водещ протокола на заседанието бе избран Г-н Данко Алдумиров Кисимов с постоянен адрес: с. 

Ягодина, общ. Борино, обл. Смолян член на Управителния съвет на Сдружението. 

 

Председателят прочете на присъстващите членове, предварително представения в поканата 

за това заседание 

 

Дневен ред: 

1. Определяне състава на комисията за подбор на проектни предложения по процедура № 

BG06RDNP001-19.071 по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, 

възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ на мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от СВОМР на „МИГ Високи 
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Западни Родопи-Борино-Доспат-Сърница” с краен срок за прием 15.03.2019 г. 

2. Вземане на решение за съответствие на квалификацията и професионалния опит на 

членовете на комисията за подбор на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-

19.071 по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и 

подобряване на културното и природното наследство на селата“. 

3. Разглеждане и приемане на „Вътрешни правила за работа на Комисия за подбор на 

проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.071 на Сдружение „Местна 

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

4. Разни. 

Във връзка с така прочетения дневен ред думата взе председателят на УС на Сдружението 

Г-н Адалберт Ферев. Той се обърна към присъстващите, като ги попита дали имат предложения 

за изменения или допълнения към дневния ред. 

След станалите разисквания към предварително обявения дневен ред не постъпиха 

предложения за допълнения и изменения и УС на Сдружение „Местна инициативна група 

Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“ с 8 /осем/ гласа „ЗА“, 0 /нула/ гласа 

„ПРОТИВ“ и 0 /нула/ гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ прие следния 

 

Дневен ред: 

1. Определяне състава на комисията за подбор на проектни предложения по процедура № 

BG06RDNP001-19.071 по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, 

възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ на мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от СВОМР на „МИГ Високи 

Западни Родопи-Борино-Доспат-Сърница” с краен срок за прием 15.03.2019 г. 

2. Вземане на решение за съответствие на квалификацията и професионалния опит на 

членовете на комисията за подбор на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-

19.071 по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и 

подобряване на културното и природното наследство на селата“. 

3. Разглеждане и приемане на „Вътрешни правила за работа на Комисия за подбор на 

проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.071 на Сдружение „Местна 

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

4. Разни. 

 

Председателят на УС предложи да се пристъпи към обсъждане и гласуване на точките от 

дневния ред. 

По точка първа от дневния ред, след проведено обсъждане, членовете на УС гласуваха 

и с резултат 8 /осем/ гласа „ЗА“, 0 /нула/ гласа „ПРОТИВ“ и 0 /нула/ гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ приеха следното 

 

РЕШЕНИЕ 53.1: 

 

Във връзка с определянето на състава на комисията за подбор на проектни предложения 

(КППП) за оценка на подадените проектни предложения по Процедура № BG06RDNP001-

19.071 на „МИГ Високи Западни Родопи-Борино-Доспат-Сърница” по подмярка 7.6 

„Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на 

културното и природното наследство на селата“ от Стратегията за ВОМР, финансирана от 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) чрез Програмата за 

развитие на селските райони 2014-2020 г. и във връзка със споразумение за изпълнение на 

Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-156 /21.10.2016 г. 

На основание чл. 36, т. 2 от Устава на Сдружението и в съответствие с чл. 44 ал 1 от 

Постановление № 161 от 4 Юли 2016 г. на Министерски съвет и реда за оценка на проектни 

предложения към стратегията за ВОМР на Сдружение Местна инициативна група Високи 
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Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница. 

 

Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Високи Западни 

Родопи – Борино – Доспат – Сърница“ реши: 

 

Определя състав на комисията за подбор на проектни предложения по Процедура № 

BG06RDNP001-19.071 на „МИГ Високи Западни Родопи – Борино – Доспат - Сърница” по 

подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и 

подобряване на културното и природното наследство на селата“ от Стратегията за ВОМР на 

Сдружението както следва: 

 

Членове на КППП без право на глас: 

1. Владимир Андреев Кехайов – Председател на КППП; 

2. Радослав Петров Пържанов – Секретар на КППП; 

Членове на КППП с право на глас: 

1. Надежда Друмева Бобчева – външен експерт - оценител; 

2. Слава Тодорова Бахчеванска – външен експерт - оценител; 

3. Антим Даринов Пържанов – оценител от колективния върховен орган; 

4. Петя Харалампиева Георгиева – резервен външен експерт – оценител; 

5. Даниела Асенова Салкина – резервен външен експерт - оценител; 

6. Росен Михайлов Цанков – резервен оценител от колективния върховен орган; 

По втора точка от дневния ред, след проведено обсъждане, членовете на УС гласуваха 

и с резултат 8 /осем/ гласа „ЗА“, 0 /нула/ гласа „ПРОТИВ“ и 0 /нула/ гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ приеха следното 

 

РЕШЕНИЕ 53.2: 

 

Във връзка със съответствието на квалификацията и професионалния опит на членовете на 

комисията за подбор на проектни предложения (КППП) за оценка на подадените проектни 

предложения по Процедура № BG06RDNP001-19.071 на „МИГ Високи Западни Родопи-

Борино-Доспат-Сърница” по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с 

поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на 

селата“ от Стратегията за ВОМР, финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на 

селските райони (ЕЗФРСР) чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и във 

връзка със споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие 

№ РД 50-156 /21.10.2016 г. 

На основание чл. 36, т. 2 от Устава на Сдружението и съгласно чл. 51, ал. 2 на Наредба № 

22 от 14.12.2015 г. на министъра на земеделието и храните за прилагане на подмярка 19.2 

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

 

Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Високи Западни 

Родопи – Борино – Доспат – Сърница“ реши: 

 

ОДОБРЯВА съответствие на квалификацията, опита и компетентността на членовете 

на комисията за подбор на проектни предложения (КППП) във връзка с оценяване на 

подадените проектни предложения по Процедура № BG06RDNP001-19.071 на Сдружение 

„Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат - Сърница” – 

подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и 

подобряване на културното и природното наследство на селата“ за всеки от членовете на 

КППП както следва: 

 

Членове на КППП без право на глас: 
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1. Владимир Андреев Кехайов - Председател на КППП, квалификация –мениджър, 

/бакалавър по специалност стопанско управление и магистър  по специалност бизнес 

администрация/; Опит като експерт по прилагане на Стратегия по подхода ЛИДЕР и ВОМР от 

2013 г. до сега; 

2. Радослав Петров Пържанов - Секретар на КППП, квалификация –магистър по икономика 

/магистър по специалност икономически анализи и проекти за регионално развитие, бакалавър 

по специалност „регионална икономика”; Опит като старши специалист „Програми и проекти” 

в община Доспат от 2013 до 2016 г., от октомври 2016 г. експерт по прилагане на СВОМР в 

МИГ ВЗР – Борино – Доспат - Сърница. 

 

Членове на КППП с право на глас: 

1. Надежда Друмева Бобчева – външен експерт оценител от Списък на лицата, одобрени в 

проведения Централизиран конкурс за избор на външни оценители в процедурите по 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ под № 135, квалификация икономист с профил 

финанси, опит в оценка на проектни предложения и програми или оферти по процедури за 

възлагане на обществени поръчки; 

2. Слава Тодорова Бахчеванска – външен експерт оценител от Списък на лицата, одобрени 

в проведения Централизиран конкурс за избор на външни оценители в процедурите по 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ под № 3, квалификация биотехнологии и 

инструкция за здравословен живот и биотехнологии, микробиология, хранително вкусова 

промишленост,  опит в оценка на проектни предложения в МИГ-ве от програмен период 2007 - 

2013 г., както и в различни Оперативни програми; 

3. Антим Даринов Пържанов – оценител от колективния върховен орган с квалификация – 

икономист по счетоводната и финансово - контролна дейност /специалност счетоводство и 

контрол/. Опит като председател на УС на МИРГ ВЗР - Батак – Девин – Доспат, кмет на община 

Доспат 2007-2015 г.; 

4. Петя Харалампиева Георгиева – външен експерт оценител /резервен член/ от Списък на 

лицата, одобрени в проведения Централизиран конкурс за избор на външни оценители в 

процедурите по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ под № 121, квалификация 

електроинженерство с профил Автоматика, опит в оценка на проектни предложения; 

5. Даниела Асенова Салкина – външен експерт оценител /резервен член/ от Списък на 

лицата, одобрени в проведения Централизиран конкурс за избор на външни оценители в 

процедурите по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ под № 67, квалификация 

информационни и комуникационни технологии и информатика, оценяване на проектни 

предложения по Програми или оферти по процедури за възлагане на обществени поръчки; 

6. Росен Михайлов Цанков – оценител от колективния върховен орган /резервен член/; 

квалификация машинен инженер по специалност технология на машиностроенето и 

металорежещи машини. 

 

По трета точка от дневния ред, след проведено обсъждане, членовете на УС гласуваха 

и с резултат 8 /осем/ гласа „ЗА“, 0 /нула/ гласа „ПРОТИВ“ и 0 /нула/ гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ приеха следното  

 

РЕШЕНИЕ 53.3: 

 

Във връзка с определянето на правилата за работа на комисията за подбор на проектни 

предложения (КППП) за оценка на подадените проектни предложения по Процедура № 

BG06RDNP001-19.071 на „МИГ Високи Западни Родопи-Борино-Доспат-Сърница” по 

подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и 

подобряване на културното и природното наследство на селата“ от Стратегията за ВОМР, 

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

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и във връзка със споразумение за 

изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-156 /21.10.2016 г. 

http://www.borino-dospat.com/
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На основание чл. 36, т. 1 от Устава на Сдружението 

 

Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Високи Западни 

Родопи – Борино – Доспат – Сърница“ реши: 

 

ПРИЕМА „Вътрешни правила за работа на Комисия за подбор на проектни предложения 

по Процедура № BG06RDNP001-19.071 на „МИГ Високи Западни Родопи-Борино-Доспат-

Сърница” по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване 

и подобряване на културното и природното наследство на селата“, към Стратегията за водено 

от общностите местно развитие, съгласно Приложение № 1 от този протокол. 

 

С изчерпване на дневния ред председателят на Управителния съвет закри заседанието. 

 

Документите, свързани с провеждането на това заседание на Управителния съвет 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 УС. 
 

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

