
 
 

 

ПРОТОКОЛ   

ОТ 

ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА  

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД”  

       Днес, 03.11.2016 г. , в 16.00 часа, в с. Кирково, ул. ”Дружба-1”,  на основание чл. 26 от Закона 

за юридическите лица с нестопанска цел и чл. 17 от Устава на Сдружение „МЕСТНА 

ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО-ЗЛАТОГРАД”, се проведе заседание на Управителния съвет  

(УС) на сдружението.   

       Заседанието на Управителния съвет се свика след получаване на писмено искане от страна на 

членове му.   

      На заседанието присъстват 6 члена на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Кирково – 

Златоград“, както следва: 

1. ОБЩИНА КИРКОВО, БУЛСТАТ: 000235888, представлявана от Сали Бекир Рамадан и 

Шинаси Сюлейманов 

2. ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД, БУЛСТАТ: 000614938, представлявана от Мирослав Митков 

Янчев 

3. „МАМАЛЕВ“ ЕООД, ЕИК: 201331820, представлявано от Пламен Иванов Анев 

4. ЕТ „ДЕТЕЛИНА – ХЮСЕИН МУСА КАРАКЪС, ЕИК: 200183016, представлявано от 

Хюсеин Муса Каракъс 

5. ЕМИЛИЯН КРАСИМИРОВ КАРААСЕНОВ, БУЛСТАТ: 8910036040, земеделски 

производител 

6. СДРУЖЕНИЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ НАДЕЖДА – ЗЛАТОГРАД, БУЛСТАТ: 

120548861, представлявано от Детелин Христов Инджов   

Председателят на УС на Сдружението констатира, че има кворум за провеждане на 

заседанието, тъй като присъстват 6 членове на УС, съгласно утвърдения списък на членовете. 

Председателят на УС обяви дневния ред на заседанието, както следва: 

1. Избор на протоколист на заседанието. 

2. Вземане на решение за свикване на Общо събрание на членовете на СНЦ „Кирково-

Златоград“, на което да бъдат взети следните решения, относно изменение и допълнение 

на Устава на СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО-

ЗЛАТОГРАД“, по отношение на  

3.1. В чл. 4, ал.1, вместо „Седалището на Сдружението е в село Кирково, община 

Кирково, област Кърджали“ се запише „Седалището на сдружението е в град Златоград, 

община Златоград, област Смолян; 

3.2. В чл.4, ал. 2, вместо „Адресът на управление на Сдружението е в село Кирково 

община Кирково, област Кърджали, ул. „Дружба“ № 1 се запише „Адресът на управление 

на Сдружението е в град Златоград, община Златоград, област Смолян, ул. „Ст. 

Стамболов“ № 1. 



 
 

3. Вземане на решение за свикване на Общо събрание, на което да бъдат взети решения, 

относно приемане и изключване на членове на Общото събрание.  

4. Вземане на решение за точките по дневния ред и дата за свикване на Общо събрание на 

Сдружението. 

Не постъпиха мнения и предложения относно дневния ред. Присъстващите на заседанието 

приеха единодушно така предложения дневен ред. 

 

 Членовете на ОС пристъпиха към обсъждане и гласуване на точките, съгласно дневния 

ред, както следва:  

Точка от 

дневния 

ред 

Тема Обсъждания и гласуване 

Точка 1. Избор на 

протоколист на 

заседанието  

На заседанието присъстват 6 члена на УС. Заседанието се 

ръководи от Председателя на Управителния съвет Сали Бекир 

Рамадан. 

Председателят на УС на „МИГ Кирково-Златоград“ направи  

предложение, за протоколист на събранието да бъде избрана 

Юлия Бойчева. 

Други предложения не постъпиха, поради което се пристъпи към 

гласуване на единственото предложение за протоколист на 

събранието. 

Гласували „ЗА” – 6 бр. 

Гласували „ПРОТИВ” – 0 бр. 

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 бр. 

Точка 2. Вземане на 

решение за 

свикване на 

Общо събрание 

на членовете на 

СНЦ „Кирково-

Златоград“, 

относно 

седалище и адрес 

на управление на 

Сдружението 

Председателят на събранието докладва: 

Получено е предложение от членове на Управителния съвет за 

свикване на Общо събрание на Сдружение „МИГ Кирково-

Златоград“, на което да бъдат взети следните решения относно 

изменение и допълнение на Устава на СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА 

ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО-ЗЛАТОГРАД“, по 

отношение на:  

1. В чл. 4, ал.1, вместо „Седалището на Сдружението е в село 

Кирково, община Кирково, област Кърджали“ се запише 

„Седалището на сдружението е в град Златоград, община 

Златоград, област Смолян; 

2. В чл.4, ал. 2, вместо „Адресът на управление на 

Сдружението е в село Кирково община Кирково, област 

Кърджали, ул. „Дружба“ № 1 се запише „Адресът на 

управление на Сдружението е в град Златоград, община 

Златоград, област Смолян, ул. „Ст. Стамболов“ № 1. 

Г-н Мирослав Янчев, представляващ Община Златоград в УС и 



 
 

Точка от 

дневния 

ред 

Тема Обсъждания и гласуване 

ОС на Сдружението, обясни на присъстващите, че е инициатор за 

промяна на седалището и адреса на управление на Сдружението. 

Той разясни, че промяната ще бъде в интерес на сдружението, ще 

спомогне за по-доброто администриране на сдружението и при 

бъдещото кандидатстване  за сдружението по проекти.  

Промените бяха обсъдени от членовете на Управителния съвет. 

Присъстващите на заседанието изразиха съгласие за свикване на 

Общо събрание, на което предложението за изменение на Устава 

по отношение седалището и адреса на управление на  

Сдружението да бъде обсъдено от всички членове на Общото 

събрание.  

Други предложения не постъпиха, поради което се пристъпи към 

гласуване за свикване на Общо събрание, по отношение седалище 

и адрес на управление на сдружението. 

Гласували „ЗА” – 6 бр. 

Гласували „ПРОТИВ” – 0 бр. 

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 бр. 

Р Е Ш Е Н И Е № 2: 

Членовете на Управителния съвет взеха решение за свикване на Общото събрание, на което 

да бъдат взети решения относно изменение на Устава на СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА 

ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО-ЗЛАТОГРАД“, по отношение на седалището и адреса 

на управление на  Сдружението.  

Точка 3. Вземане на 

решение за 

приемане и 

изключване на 

членове на 

Общото 

събрание на  

Сдружението.  

 

Председателят на заседанието докладва: 

3.1.Постъпило е заявление от Управителния съвет на Сдружение 

„Център за развитие на Община Златоград“, в качеството му на 

представител на нестопанския сектор, за прекратяване на 

членството му в Сдружение „МИГ Кирково-Златоград“.  

Присъстващите членове на УС разгледаха постъпилото заявление 

и приеха волеизявлението на Сдружение „Център за развитие на 

Община Златоград“ да напусне Общото събрание на „МИГ 

Кирково-Златоград“.  

В тази връзка е необходимо ОС на редовно заседание да 

констатира прекратяването на членството на Сдружение „Център 

за развитие на Община Златоград“ от „МИГ Кирково-Златоград“, 

във връзка с негово едностранно волеизявление.  

3.2.Към материалите за заседанието е предоставено постъпило 

заявление до Общото събрание на Сдружение „Местна 

инициативна група Кирково-Златоград“ от Пламен Маринов 

Чингаров за включване в ОС. Пламен Чингаров изявява желание 



 
 

Точка от 

дневния 

ред 

Тема Обсъждания и гласуване 

да бъде включен като физическо лице, самоопределящо се като 

представител на нестопанския сектор.  

Управителният съвет на Сдружението разгледа кандидатурата на 

Пламен Чингаров. Разгледа се списъкът на членовете на Общото 

събрание и Управителния съвет на Сдружение „МИГ Кирково-

Златоград“. В случая с отпадането на един член и приемането на 

нов, съгласно постъпилите заявления за приемане и изключване 

на членове в Общото събрание на Сдружение „МИГ Кирково-

Златоград“, няма да се допусне нарушение на чл. 10а, ал. 1 от 

Устава на Сдружението, като никой от секторите не превишава 

49% (четиридесет и девет процента). 

Изрази се становище, че всички представени документи са 

редовни и не са налице пречки за приемането на новия член на 

ОС на „МИГ Кирково-Златоград“.  

Други предложения не постъпиха, поради което се пристъпи към 

гласуване за свикване на Общото събрание, относно вземане на 

решение за изключване и включване на нови членове в Общото 

събрание на Сдружението. На основание чл. 10, ал. 3 нов член на 

Сдружение се приема с решение на Общото събрание. 

Гласували „ЗА” – 6 бр. 

Гласували „ПРОТИВ” – 0 бр. 

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 бр. 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 3 

УС на Сдружението реши да се свика Общото събрание, относно вземане на решение за 

приемане на нов член на Общото събрание на Сдружението.  

Точка 4. Вземане на 

решение за 

точките по 

дневния ред и 

дата за свикване 

на Общо 

събрание на 

Сдружението. 

 

Председателят на УС предложи дневен ред за свикване на 

Общото събрание, както следва: 

1. Регистрация на членовете на Общото събрание. 

2. Избор на председател и протоколист на събранието. 

3. Вземане на решение за промяна на Устава на 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА 

КИРКОВО-ЗЛАТОГРАД“, по отношение на  

3.1. В чл. 4, ал.1, вместо „Седалището на Сдружението 

е в село Кирково, община Кирково, област Кърджали“ 

се запише „Седалището на сдружението е в град 

Златоград, община Златоград, област Смолян; 

3.2. В чл.4, ал. 2, вместо „Адресът на управление на 



 
 

Точка от 

дневния 

ред 

Тема Обсъждания и гласуване 

Сдружението е в село Кирково община Кирково, 

област Кърджали, ул. „Дружба“ № 1 се запише 

„Адресът на управление на Сдружението е в град 

Златоград, община Златоград, област Смолян, ул. „Ст. 

Стамболов“ № 1. 

4. Вземане на решение за приемане на нови членове и за 

прекратяване на членството в Общото събрание.  

5. Одобрение на актуализиран списък на състава на ОС и УС 

на МИГ Кирково-Златоград“. 

За дата на Общото събрание Председателят на УС предложи 

02.12.2016г. от 16.00 часа, в с. Кирково, общ. Кирково, обл. 

Кърджали, ул. ”Дружба-1”. 

Други предложения не постъпиха, поради което се пристъпи към 

гласуване на дневен ред и дата за свикване на Общо събрание. 

Гласували „ЗА” – 6 бр. 

Гласували „ПРОТИВ” – 0 бр. 

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 бр. 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 4 

УС  реши да се свика Общото събрание на Сдружение „МИГ Кирково-Златоград“ на 

02.12.2016г. от 16.00 часа в с. Кирково, общ. Кирково, обл. Кърджали, ул. ”Дружба-1” като се 

спази по-горе посоченият дневен ред. 

 

        

Поради изчерпване на дневния ред и липсата на други предложения, Председателят на УС закри 

заседанието. 

 

Протоколчик: ..........п............      

                     /Красимира Бозова/                                                                                                                                

 

Председател на Управителния съвет: ………п……… 

     Сали Рамадан /  

 


