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ПРОТОКОЛ 
№ 57/08.05.2019 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 

08.05.2019 г. /Сряда/ с начален час 15:30 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: 8007046081 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: 6603066088 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. 
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На заседанието, без право на глас присъстват: 
 

Владимир Андреев Кехайов с постоянен адрес: обл. Смолян, общ. Доспат, с. Барутин, ул. 

„Бяло море“ № 10 в качеството си на Председател на комисията за подбор на проектни 

предложения по процедура № BG06RDNP001-19.228; 
 

Радослав Петров Пържанов с постоянен адрес: обл. Смолян, общ. Доспат, гр. Доспат, ул. 

„Любен Каравелов” № 8 в качеството си на Секретар на комисията за подбор на проектни 

предложения по процедура № BG06RDNP001-19.228 и 
 

Величко Илиев Минчев с постоянен адрес: обл. Смолян, общ. Борино, с. Ягодина в 

качеството си на член на Контролния съвет на Сдружението. 

 

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 9 /девет/ 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. Разглеждане и одобрение на Оценителния доклад и приложните документи към него 

на Комисията за подбор на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.228 и 

оценителна сесия BG06RDNP001-19.228-S2 по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" 

от СВОМР на „МИГ Високи Западни Родопи-Борино-Доспат-Сърница”. 

2. Разни. 

 

Във връзка с така прочетения дневен ред думата взе Владимир Кехайов – Председател на 

комисията за подбор на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.228. Той се 

обърна към присъстващите, като разясни, че при работата на комисията за подбор на проектни 

предложения по оценителна сесия BG06RDNP001-19.228-S2 на процедура № BG06RDNP001-

19.228 са възникнали казуси, които изискват допълнително време за приключване на 

оценителния доклад на комисията. В тази връзка той се извини на присъстващите членове на 

УС и добави че доклада ще бъде готов за разглеждане на следващото заседание, което вече е 

насрочено за 13.05.2019 г. 

Думата взе председателя на УС. Предвид представената нова информация във връзка с 

работата на комисията за подбор на проектни предложения по оценителна сесия 

BG06RDNP001-19.228-S2 на процедура № BG06RDNP001-19.228, той предложи предварително 

обявения дневен ред да бъде изцяло променен, като единствената нова точка, която той 

предлага да бъде разгледана е „Обсъждане и вземане на решение за частично оттегляне на 

заявени разходи по заявка за междинно плащане за второ шестмесечие на 2018 г., свързани с 

възнаграждения изплатени на външни оценители за работата им по оценителна сесия № 

BG06RDNP001-19.026-S1 на процедура № BG06RDNP001-19.026 по подмярка 7.2. „Инвестиции 

в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” от Стратегията за ВОМР на Сдружение „Местна инициативна група Високи 

Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница““. Той попита присъстващите, дали имат други 
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предложения за изменение или допълване на дневния ред. 

След станалите разисквания УС на Сдружение „Местна инициативна група Високи Западни 

Родопи – Борино – Доспат – Сърница“ с 9 /девет/ гласа „ЗА“, 0 /нула/ гласа „ПРОТИВ“ и 0 

/нула/ гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ прие следния 

 

Дневен ред: 

1. Обсъждане и вземане на решение за частично оттегляне на заявени разходи по заявка за 

междинно плащане за второ шестмесечие на 2018 г., свързани с възнаграждения изплатени на 

външни оценители за работата им по оценителна сесия № BG06RDNP001-19.026-S1 на 

процедура № BG06RDNP001-19.026 по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от 

Стратегията за ВОМР на Сдружение „Местна инициативна група Високи Западни Родопи – 

Борино – Доспат – Сърница“. 

 

Водещият заседанието 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 9 /девет/ гласа „ЗА“, 0 /нула/ гласа „ПРОТИВ“ и 0 /нула/ гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ приеха следното 
 

РЕШЕНИЕ 57.1 
 

Във връзка с обвързване на заявките за междинно плащане към ДФЗ – РА, в които има 

заявени разходи за възнаграждения изплатени на външни експерти - оценители за работата им 

по приключили оценителни сесии с одобрението от ДФЗ – РА на съответните процедури за 

подбор на проектни предложения по които са изплатени тези възнаграждения и във връзка с 

факта, че няма информация кога ще приключи разглеждането на същите процедури от страна 

на ДФЗ – РА. 

На основание чл. 36 т. 6 от Устава на Сдружението и чл. 29, ал. 8 от Наредба № 1 от 

22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия 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. 
 

Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Високи Западни 

Родопи – Борино – Доспат – Сърница“ реши: 
 

Коригира заявени разходи за второ шестмесечие на 2018 г. пред ДФЗ- РА с Уникален 

идентификационен номер на Заявката за плащане 21/19/4/0/00013/3/04, в частта им отнасяща се 

до заявени разходи за двама външни експерти (оценители) участващи в комисията за подбор на 

проектни предложения (КППП) по оценителна сесия № BG06RDNP001-19.026-S1 на процедура 

№ BG06RDNP001-19.026 по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Стратегията за ВОМР 

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

Сърница“, като се отказва от заявените разходи в тази им част в размер на 600 лв. Същите 

остават за сметка на МИГ Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница. 

 

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. 
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