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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

„МИГ ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ-БОРИНО-ДОСПАТ-СЪРНИЦА” 

 

ПРОТОКОЛ № 21 

 

ОТ ПРОВЕДЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА 

СДРУЖЕНИЕ ‘‘МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА 

‘‘ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ ‘‘ 

 

 

Днес, 17.09.2021г., в гр.Доспат, хотел-ресторант ‘‘Диамант‘‘, от 17:30 часа се 

проведе заседание на Общото събрание (ОС) на Сдружение ‘‘Местна инициативна 

група ‘‘Високи Западни Родопи-Борино-Доспат-Сърница‘‘, с БУЛСТАТ: 175877085, 

със 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 на УС по Протокол от проведено заседание № 

72 на  09.08.2021г. 

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 или по електронен път на всеки член най-малко две седмици 

преди насрочения ден. 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 43 поканени членове на сдружението 

своята регистрация са направили 27 членове.  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 

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

Преброител на Общото събрание. 

Г-н Лилко Вълнев предложи да бъдат избрани както следва: 

1. Председател на Общото събрание – Адалберт Ферев; 

2. Секретар на събранието – Владимир Кехайов; 

3. Преброител на събранието – Радослав Пържанов. 

 

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

събрание не бяха направени.   

http://www.borino-dospat.com/
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Присъстващите членове на сдружението след проведено гласуване, с 

резултати: 27 гласа ‘‘За‘‘, 0 гласа, ‘‘Против‘‘ , 0 ‘‘Въздържали се‘‘ , приеха направеното 

от г-н Лилко Вълнев предложение и избраха:  

1. За Председател на Общото събрание – Адалберт Ферев;  

2. За Секретар на събранието – Владимир Кехайов; 

3. За Преброител на събранието – Радослав Пържанов.  

 

Председателят на Общото събрание представи предварително обявения в 

поканата за свикване на ОС дневен ред, а именно: 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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

прекратяване на членство в общото събрание на Сдружение Местна инициативна група 

Високи Западни Родопи - Борино - Доспат – Сърница“;  

2. Освобождаване от отговорност и длъжност членовете на Управителния съвет и 

Председателя на Сдружението. Избор на нови членове на Управителния съвет; 

3. Освобождаване от отговорност и  длъжност членовете на Контролния съвет. Избор 

на нови членове на Контролния съвет. 

 

 

          По така представения дневен ред не постъпиха възражения и след 

проведеното гласуване с резултати: 27 гласа ‘‘За‘‘, 0 гласа ‘‘Против‘‘, 0 ‘‘Въздържали 

се‘‘, той беше приет от присъстващите членове. 

 

 По т.1 от Дневния ред:  

 

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

представи на присъстващите предложението на Управителния съвет за приемане на 

нови членове и прекратяване на членство в Сдружение ‘‘Местна инициативна група 

Високи Западни Родопи-Борино-Доспат-Сърница“ на физически лица.  

 Председателят на Общото събрание – Адалберт Ферев, представи поименно 

постъпилата молба за прекратяване на членство както следва:  

Мирослав Елтимиров Архипов. 

След проведено гласуване, с резултати: 27 гласа ‘‘За‘‘, 0 гласа ‘‘Против‘‘, 0  

‘‘Въздържали се‘‘, Общото събрание на сдружението прие следното  

 

РЕШЕНИЕ № 21-1  

 

Приема  постъпилите  заявления за прекратяване на членство в Сдружение 

‘‘Местна инициативна група Високи Западни Родопи -Борино-Доспат-Сърница‘‘ и 

прекратява членството в сдружението на следното лице:  

Мирослав Елтимиров Архипов.  

http://www.borino-dospat.com/
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Председателят на заседанието припомни на присъстващите, че след прекратяване 

на членството на този член, той вече нямат право да гласуват в Общото събрание 

на сдружението.  

Председателят на Общото събрание – Адалберт Ферев, представи поименно 

постъпилите молби за членство както следва: 

 

1. Евгени Антимов Парутев. 

 

 

След проведено гласуване, с резултати: 26 гласа ‘‘За‘‘, 0 гласа ‘‘Против‘‘, 0 

‘‘Въздържали се‘‘, Общото събрание на сдружението прие следното  

 

РЕШЕНИЕ № 21-1.1  

 

Приема  постъпилото  заявления за членство и приема за член на Сдружение 

‘‘Местна инициативна група Високи Западни Родопи - Борино-Доспат-Сърница“:  

1.Евгени Антимов Парутев. 

 

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

‘‘Местна инициативна група Високи Западни Родопи“ се запазва от  43  члена.  

Председателят на заседанието припомни на присъстващите, че след приемането 

на новия член в сдружението той вече може да гласува по следващите точки от 

дневния ред на това Общо събрание, но в случая не присъства.   

 

 

По т. 2 от Дневния ред: 

 

 

Във връзка с изтичане на мандата на членовете на Управителния и Контролния 

съвет, съответно и на Председателя на сдружението, Общото събрание пристъпи към 

гласуване те да бъдат освободени от отговорност и длъжности. 

 

           След проведено гласуване, с резултати: 26 гласа ‘‘За‘‘, 0 гласа ‘‘Против‘‘, 0  

‘‘Въздържали се‘‘, Общото събрание на сдружението прие следното  

 

РЕШЕНИЕ № 21-2 

 

 

Да бъдат освободени от длъжност и отговорност настоящите членове на 

Управителния съвет съответно и Председателя на сдружението.  

 

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 
                             Споразумение № РД50-156/21.10.2016г. за изпълнение на СВОМР 

 

г-н Антим Пържанов, предложи за членове на нов Управителен съвет, следните 

физически и юридически лица:  

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

гр.Доспат, ул.”Първи май” № 3 пк:4831, общ.Доспат, област Смолян, представлявана от 

Адалберт Росенов Ферев-председател на ОБС Доспат. /публичен сектор/. 

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

ул.”Христо Ботев” № 1 ПК: 4824, с.Борино, общ. Борино, област Смолян 

представлявана от Мустафа Караахмед – Кмет на община Борино./публичен сектор/ . 

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

гр.Сърница, ул.”Свобода”, №20 с излъчен представител   Неби  Бозов - Кмет на община 

Сърница /публичен сектор/. 

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. Румен Росенов Халачев  / нестопански сектор /. 

7. Данко Алдумиров Кисимов / нестопански сектор /.  

8. ЕТ „МЕДИКА - 66 д-р Митко Хаджиев – АПМП-ИП” с ЕИК 120075659 седалище и 

адрес на управление: ПК 4824, с.Борино, ул. „Родопи” № 42, общ.Борино обл.Смолян, 

представлявано от Митко Ценков Хаджиев  /Стопански сектор/. 

9. Евгени Антимов Парутев  /нестопански сектор/.  

 

 

След проведено гласуване, с резултати: 26 гласа ‘‘За‘‘, 0 гласа ‘‘Против‘‘, 0 

‘‘Въздържали се‘‘, Общото събрание на сдружението прие следното  

 

РЕШЕНИЕ № 21-2.1 

 

 

Избира за членове на Управителния съвет на сдружението:  

 

 

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

гр.Доспат, ул.”Първи май” № 3 пк:4831, общ.Доспат, област Смолян, представлявана от 

Адалберт Росенов Ферев-председател на ОБС Доспат. /публичен сектор/. 

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

ул.”Христо Ботев” № 1 ПК: 4824, с.Борино, общ. Борино, област Смолян 

представлявана от Мустафа Караахмед – Кмет на община Борино./публичен сектор/ . 

http://www.borino-dospat.com/
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3.Община Сърница, ЕИК / БУЛСТАТ 176806228  седалище и адрес на управление 

гр.Сърница, ул.”Свобода”, №20 с излъчен представител   Неби  Бозов - Кмет на община 

Сърница /публичен сектор/. 

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. Румен Росенов Халачев / нестопански сектор /. 

7. Данко Алдумиров Кисимов / нестопански сектор /.  

8. ЕТ „МЕДИКА - 66 д-р Митко Хаджиев – АПМП-ИП” с ЕИК 120075659 седалище и 

адрес на управление: ПК 4824, с.Борино, ул. „Родопи” № 42, общ.Борино обл.Смолян, 

представлявано от Митко Ценков Хаджиев  /Стопански сектор/. 

9. Евгени Антимов Парутев /нестопански сектор/.  

 

По т. 3 от Дневния ред:  

 

Във връзка с изтичане на мандата на членовете на Контролния съвет, Общото 

събрание пристъпи към гласуване те да бъдат освободени от отговорност и длъжности. 

 

           След проведено гласуване, с резултати: 26 гласа ‘‘За‘‘, 0 гласа ‘‘Против‘‘, 0 

‘‘Въздържали се‘‘, Общото събрание на сдружението прие следното  

 

РЕШЕНИЕ № 21-3 

 

Да бъдат освободени от длъжност и отговорност настоящите членове  на 

Контролния съвет на сдружението. 

 

Г-н Красенов, предложи за членове на нов Контролен съвет, следните физически лица:  

За членове на Контролния съвет бяха предложени:  

1. Ярослав Делянов Ашиков. 

2. Лилия Здравкова Капчикова. 

3. Величко Илиев Минчев. 

 

 

След проведено гласуване, с резултати: 26 гласа ‘‘За‘‘ 0 гласа ‘‘Против‘‘, 0 

‘‘Въздържали се‘‘, Общото събрание на сдружението прие следното  

 

http://www.borino-dospat.com/
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РЕШЕНИЕ № 21-3.1 

 

 

Избира за членове на Контролния съвет на сдружението:  

 

1. Ярослав Делянов Ашиков. 

2. Лилия Здравкова Капчикова. 

3. Величко Илиев Минчев. 

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 18:45 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. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

Общото събрание : ……………………….                                                 

                                     / Адалберт Ферев / 

  

 

СЕКРЕТАР НА 

Общото събрание:  ……………………….   

                                  / Владимир Кехайов  / 

 

 

ПРЕБРОИТЕЛ НА 

Общото събрание:  ……………………….   

                                  /  Радослав Пържанов / 

 

 

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. 

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

