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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

ПРОТОКОЛ № 23 

ОТ 

ПРОВЕДЕНО ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА 

ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ – 

БОРИНО – ДОСПАТ – СЪРНИЦА“ 

 

Днес, 22.06.2022 г. /сряда/ в заседателната зала на хотел-ресторант „Диамант“, гр. 

Доспат, ул. „Тракия“ № 10 от 17:30 часа се проведе извънредно заседание на Общото 

събрание (ОС) на Сдружение „Местна инициативна група Високи Западни Родопи - 

Борино - Доспат - Сърница“ с БУЛСТАТ: 175877085, 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 № 78.1 на УС по Протокол от проведено заседание № 78 от 01.06.2022 г. 

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 на всеки член най-малко две седмици преди насрочения ден. 

Покани за свикване на настоящото редовно общо събрание са изпратени или връчени 

лично на всички 43 на брой редовни членове. 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 22 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 Председателят 

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

Общото събрание. 

Думата взе Г-н Данко Кисимов, който предложи за Председател, Секретар и 

Преброител на Общото събрание да бъдат избрани членовете както следва: 

1. Председател на Общото събрание - Владимир Кехайов; 

2. Секретар на събранието – Адалберт Ферев; 

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 резултат: 22 

/двадесет и два/ гласа „ЗА“, 0 /нула/ гласа „ПРОТИВ“ и 0 /нула/ гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ избраха:  

1. За Председател на Общото събрание – Владимир Кехайов; 

2. За Секретар на събранието – Адалберт Ферев; 

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 вземане на решение за кандидатстване на Сдружение „Местна 

инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“ по 

процедура BG06RDNP001-19-610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни 

дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за 

развитие на селските райони 2014-2020 г. 

 

По така представения дневен ред не постъпиха възражения. Пристъпи се към 

гласуване за приемане на дневния ред. Същия бе приет от всички присъстващи 

членове с 22 /двадесет и два/ гласа „ЗА“, 0 /нула/ гласа „ПРОТИВ“ и 0 /нула/ гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 

 

По т. 1 от Дневния ред: 

Думата взе Председателят на общото събрание Владимир Кехайов. Във връзка с чл. 

25, ал. 1, т. 2 от Устава той представи на вниманието на присъстващите членове 

условията за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19-610 на подмярка 19.1 

„Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

 

След проведено обсъждане членовете на Общото събрание на Сдружение „Местна 

инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“ гласуваха и 

с резултат от гласуването: 22 /двадесет и два/ гласа „ЗА“, 0 /нула/ гласа „ПРОТИВ“ и 

0 /нула/ гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ взеха следното 

 

РЕШЕНИЕ № 23-1 

 

Общото събрание на членовете на Сдружение „Местна инициативна група Високи 

Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“ взима решение за кандидатстване на 

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

Сърница“ с проектно предложение по процедура BG06RDNP001-19.610 по подмярка 

19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

 

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 18:30 часа. 

 

Документите, свързани със свикване и провеждане на Общото събрание на 

Сдружение „Местна инициативна група Високи Западни Родопи - Борино - Доспат -

http://www.borino-dospat.com/
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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 OС. 
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