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ПРОТОКОЛ 
№ 71/14.04.2021 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 

14.04.2021 г. /Сряда/ 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: 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 присъства: 

 

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. Определяне на дата, място, час и дневен ред за свикване на редовно общо събрание на 

Сдружение „МИГ Високи Западни Родопи-Борино-Доспат-Сърница”; 

2. Приемане на отчет за изпълнението на годишната програма /доклад/ за дейността и 

изпълнение на бюджета за 2020 година; 

3. Приемане на проект за годишен доклад за отчитане на изпълнението на СВОМР за 2020 

година; 

4. Приемане на проекти за програма и бюджет на Сдружението за 2021 година; 

5. Обсъждане и вземане на решение за искане за авансово плащане от ДФЗ - Разплащателна 

агенция за текущите разходи през 2021 година; 

6. 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 изменение или допълване на 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 9 /девет/ гласа „ЗА“, 0 /нула/ гласа 

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

 

Дневен ред: 

1. Определяне на дата, място, час и дневен ред за свикване на редовно общо събрание на 

Сдружение „МИГ Високи Западни Родопи-Борино-Доспат-Сърница”; 

2. Приемане на отчет за изпълнението на годишната програма /доклад/ за дейността и 

изпълнение на бюджета за 2020 година; 

3. Приемане на проект за годишен доклад за отчитане на изпълнението на СВОМР за 2020 

година; 

4. Приемане на проекти за програма и бюджет на Сдружението за 2021 година; 

5. Обсъждане и вземане на решение за искане за авансово плащане от ДФЗ - Разплащателна 

агенция за текущите разходи през 2021 година; 

6. Разни. 
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Водещият заседанието предложи да се пристъпи към обсъждане и гласуване на точките от 

дневния ред. 

По точка първа от дневния ред, председателя информира присъстващите членове на УС, 

че има постъпили 2 броя заявления за доброволно прекратяване на членство и 9 броя заявления 

от физически и юридически лица с изявено желание да станат членове в Общото събрание на 

Сдружението. Други 2 члена на Сдружението, съгласно чл. 19 т. 3 от Устава са също така с 

прекратено членство. Той разясни, че тези обстоятелства трябва да влезнат в дневния ред на 

предстоящо Общо събрание и предложи да се определи дата, място, час и дневен ред за 

провеждането му. 

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 71.1 

На основание чл. 26, ал 1 от Устава на Сдружението и във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 8 и 9 от 

Устава. 

 

Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Високи Западни 

Родопи – Борино – Доспат – Сърница“ реши: 

 

СВИКВА редовно годишно Общо събрание на Сдружение „Местна инициативна група 

Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“, което да се проведе на 14.05.2021 г. 

/Петък/ от 17:30 часа в заседателната зала или лятната градина на хотел-ресторант „Диамант“, 

гр. Доспат, ул. „Тракия“ № 10, при следния 

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“. 

 

http://www.borino-dospat.com/
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Покани за така свиканото редовно Общо събрание да бъдат изпратени до всичките 41 на 

брой, към настоящият момент, редовни членове на Сдружението. 

 

По втора точка 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 71.2 

Във връзка с изпълнението на годишната програма за дейността и бюджета на Сдружение 

„Местна Инициативна Група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“ за 2020 г. 

съгласно представеният отчет на Изпълнителния директор за изпълнението им и на основание 

чл. 41, т. 6 от Устава на Сдружението. 

 

Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Високи Западни 

Родопи – Борино – Доспат – Сърница“ реши: 

 

ПРИЕМА отчета на Изпълнителния директор за изпълнение на годишната програма за 

дейността и изпълнение на бюджета за 2020 година. 

 

Отчета за изпълнение на годишната програма за дейността и изпълнение на бюджета за 

2020 година е представен в Приложение № 1 от този протокол и е неразделна част от него. 

 

По трета точка 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 71.3 

Във връзка с представеният проект на годишен доклад за отчитане на изпълнението на 

СВОМР за 2020 година на Сдружение „Местна Инициативна Група Високи Западни Родопи – 

Борино – Доспат – Сърница“ и на основание чл. 41, т. 6 от Устава на Сдружението. 

 

Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Високи Западни 

Родопи – Борино – Доспат – Сърница“ реши: 

 

ПРИЕМА проекта на годишен доклад за отчитане на изпълнението на СВОМР за 2020 

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

– Сърница“. 

 

Проекта на годишен доклад за отчитане на изпълнението на СВОМР за 2020 година е 

представен в Приложение № 2 от този протокол и е неразделна част от него. 

 

По четвърта точка 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 71.4 

Във връзка с представените проекти на програма и бюджет за 2021 година на Сдружение 

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

основание чл. 41, т. 6 от Устава на Сдружението. 

 

Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Високи Западни 

Родопи – Борино – Доспат – Сърница“ реши: 

http://www.borino-dospat.com/
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ПРИЕМА проект на програма и проект на бюджет за 2021 година на Сдружение „Местна 

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

 

Проектите на програма и бюджет за 2021 година на Сдружение „Местна Инициативна 

Група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“ са представени съответно в 

Приложение № 3 и Приложение № 4 от този протокол и са неразделна част от него. 

 

По пета точка 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 71.5 

Във връзка с вземане на решение за искане за авансово плащане от ДФЗ-Разплащателна 

агенция за текущите разходи през 2021 година. 

На основание чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредба № 1 от 22.01.2016 г. и съгласно Заповед РД09-

296/30.03.2021 г. за одобрен размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи 

и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на Сдружение „Местна Инициативна Група Високи 

Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“, за 2021 г. 

 

Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Високи Западни 

Родопи – Борино – Доспат – Сърница“ реши: 

 

ВЪЗЛАГА на Председателя на Сдружението да подготви необходимите документи за 

получаване на авансовото плащане в размер на 50% от одобрените разходи за 2021 г. и да ги 

представи пред ДФ „Земеделие”. 

 

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/

