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ПРОТОКОЛ 
№ 73/04.10.2021 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 

04.10.2021 г. /Понеделник/ с начален час 10:30 часа в заседателната зала на Сдружение 

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

 

 

 Днес, 04.10.2021г., в гр.Доспат, ул.’’Орфей’’ № 12, от 10:30 часа, на основание чл.34, ал.4 

от Устава на Сдружение ‘’Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат 

– Сърница‘‘ се проведе заседание на Управителния съвет (УС) на сдружението с присъстващи 

членове на УС: 

 

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

ул.”Кап. Петко Войвода” № 3 п.к: 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 п.к: 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/. 
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9. Евгени Антимов Парутев /нестопански сектор/.  

 

Г-н Адалберт Ферев – предсатвител на член на Управителния съвет – Община Доспат, 

предложи да се пристъпи към избор на водещ на протокола. Беше предложено водещ на 

протокоал да бъде Данко Алдомиров Кисимов. След проведено гласуване с 9 гласа ''За'', 0 

гласа ''Против'' и 0 гласа ''Въздържали се'' за водещ на протокола на това заседание на УС 

беше избран: 

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

 

Г-н Адалберт Ферев – представител на член на УС – Община Доспат, прочете на присъстващите 

членове предварително обявения с поканата за това заседание дневен ред:  

 

 
Дневен ред: 

 

 
1. Избор на Председател и Заместник - председател  на Управителния съвет на Сдружение 

‘‘Местна инициативна група Високи Западни Родопи - Борино - Доспат – Сърница‘‘.  

 

2. Разни. 

 

 По така предложения Дневен ред не постъпиха възражения и същия бе приет от членовете 

на УС с 9 /девет/ гласа ''За'', 0 гласа ''Против'' и 0 гласа ''Въздържали се''. 

Пристъпи се към обсъждане на точките от дневния ред.  

По точка първа от дневния ред за Председател на Управителния съвет на сдружението 

беше предложена община Доспат, представлявана от г-н Адалберт Росенов Ферев, а за Заместник 

– председател – Община Борино, представлявана от г-н Мустафа Караахмед.  

 

 

По т.1 от Дневния ред след проведено гласуване с 9 /девет/ гласа ''За'', 0 гласа ''Против'' и 0 

гласа ''Въздържали се'' Управителният съвет на сдружението взе следните:  

 

 

 

РЕШЕНИЯ 73.1: 

 

  

 Избира за Председател на Управителния съвет на Сдружение ‘‘Местна инициативна 

група Високи Западни Родопи - Борино - Доспат – Сърница‘‘ - Община Доспат, 

представлявана от г-н Адалберт Росенов Ферев.  

 Избира за Заместник - председател на  Управителния съвет на Сдружение ‘‘Местна 

инициативна група Високи Западни Родопи - Борино - Доспат – Сърница‘‘ - Община 

Борино, представлявана от Мустафа Караахмед. 

 

 

                                            По т.2 / Разни / от Дневния ред  бе направено обсъждане за вписване на промяна по делото на 

сдружението в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел във 

връзка с гласуваните изменения от Общото събрание взети с протокол № 21 от 17.09.2021г. както 

и избраните на това заседание на УС Председател и Заместник – Председател на УС. Беше 

предложено по така направените обсъждания Управителният съвет да упълномощи вече 
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избрания за Председател на УС – Община Доспат с представител Адалберт Росенов Ферев да 

представлява сдружението пред Търговския регистър.  

 

След проведено гласуване с 9/девет/ гласа ''За'', 0 гласа ''Против'' и 0 гласа ''Въздържали 

се'' Управителният съвет на сдружението взе следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 73.2: 

 

 

                                                             Управителният съвет на Сдружение ‘‘Местна инициативна група Високи Западни 

Родопи - Борино - Доспат – Сърница‘‘ упълномощава Председателят на УС – Община 

Доспат с представител Адалберт Росенов Ферев за  вписване на промяна по делото на 

сдружението в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел във 

връзка с гласуваните изменения от Общото събрание взети с протокол № 21 от 04.10.2021г. и 

избраните на това заседание на УС Председател и Заместник – Председател на УС, както и да 

представлява сдружението пред Търговския регистър и с право да упълномощи и адвокат за 

процедурите при необходимост.   

 

 

Членове на Управителния съвет: 

 

1. Община Доспат  -   …………………. 

                                                                                             

                                                                                           / Адалберт Ферев – представляващ / 

 

 

2. Община Борино  -   …………………. 

                                

                                                                                        / Мустафа Караахмед – представляващ / 

 

3. Община Сърница  -    …………………. 

 

                                                                                           / Неби  Бозов – представляващ / 

 

4. ЕТ „ЛИНА-1 Лазар Кехайов“  -   ………………….. 

 

                                                                                          /  Лазар Кехайов – представляващ / 

 

5. ЕТ „Айваз – Румен Айвазов“   -   ………………….. 

 

                                                                                           / Румен Айвазов – представляващ / 

 

6. Румен Росенов Халачев  -   ………………….. 

 

 

7. Данко Алдумиров Кисимов -   ………………….. 

 

 

8. ЕТ „МЕДИКА - 66 д-р Митко Хаджиев – АПМП-ИП”       -   ………………… 

 

                                                                                          / Митко Хаджиев – представляващ /   
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9. Евгени Антимов Парутев  -   …………………. 

 

                                                                                        

 

 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. 

 

 

 

Водещ протокола:…...........................… Данко Алдумиров Кисимов 

 

 

 

Водещ на заседанието и  

представляващ Председателя на УС : .................................. Адалберт Ферев      

 

 
 

      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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