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ПРОТОКОЛ   

ОТ 

ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА  

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД”  

       Днес, 02.12.2016 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 Общо събрание (ОС) 

на сдружението.         

      Поканата за свикване на ОС и материалите за него са връчени чрез писмо с обратна разписка  

на всички членове на ОС, в срок до 09.11.2016 г. Настоящата покана е публикувана на интернет 

страниците на: Сдружението, Община Кирково и Община Златоград и е поставена на мястото за 

обявления в сградата по седалището на Сдружението на 07.11.2016г. 

На посочения в поканата час – 16.00 ч. присъстват 30 члена на Общото събрание на СНЦ 

„МИГ Кирково – Златоград“, съгласно приложен списък на участниците. 

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

събранието, тъй като присъстват 30  членове на ОС, съгласно утвърдения списък на членовете. 

Председателят на УС обяви дневния ред на заседанието, 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 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 на Сдружението.  

5. Одобрение на актуализиран списък на състава на ОС и УС на МИГ Кирково-Златоград“. 

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

приеха единодушно така предложения дневен ред. 

 

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

ред, както следва:  
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Точка от 

дневния 

ред 

Тема Обсъждания и гласуване 

Точка 1. Регистрация на 

членовете на 

Общото 

събрание 

На събранието присъстват 30 члена на ОС, съгласно попълнен 

присъствен списък, както и лицата, подали заявление за членство 

в МИГ „Кирково - Златоград“, съгласно попълнения присъствен 

списък – неразделна част от настоящия протокол. 

Председателят на МИГ „Кирково-Златоград“ направи 

процедурно предложение, както следва: 

1. Управителният съвет на Сдружение „Център за развитие 

на Община Златоград“ е подал заявление за прекратяване 

на членството си в Сдружение „МИГ Кирково-Златоград“, 

в качеството си на член от сектора на НПО. 

Представляващият на Сдружението присъства на 

събранието и има право на глас до приемане на решение 

за прекратяване на членството на Сдружението в  „МИГ 

Кирково-Златоград“. 

2. Присъстващото лице, заявило желание за членство в 

„МИГ Кирково-Златоград“ присъства на ОС като 

наблюдател без право на глас, до момента на вземане на 

решение на ОС на „МИГ Кирково-Златоград“ за неговото 

приемане. След вземането на решение на ОС за приемане 

на новия член на „МИГ Кирково-Златоград“, 

новоприетото лице има право на глас по останалите точки 

от дневния ред. 

Направеното процедурно предложение беше подложено на 

гласуване и прието единодушно, както следва: 

Гласували „ЗА” – 30 бр. 

Гласували „ПРОТИВ” – 0 бр. 

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 бр. 

Във връзка с проведеното гласуване, ОС прие следното 

процедурно Р Е Ш Е Н И Е:  

1.1. Представляващият Сдружение „Център за развитие на 

Община Златоград“, подало заявление за прекратяване на 

членството си в Сдружението, в качеството си на член от 

сектора на НПО, има право на глас до приемане на решение 

за прекратяване на неговото членство в Сдружението. 

1.2. Присъстващото лице, заявило желание за членство в „МИГ 

Кирково-Златоград“ присъства на ОС като наблюдател без 

право на глас, до момента на вземане на решение на ОС на 

„МИГ Кирково-Златоград“ за неговото приемане. След 

вземането на решение на ОС за приемане на нови членове на 

„МИГ Кирково-Златоград“, новоприетото лице има право на 
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Точка от 

дневния 

ред 

Тема Обсъждания и гласуване 

глас по останалите точки от дневния ред. 

Точка 2. Избор на 

председател и 

протоколист на 

събранието. 

Постъпи предложение за избор на председател на събранието, 

както следва: 

За председател на събранието да бъде избран Сели Рамадан. 

Постъпи предложение за избор на протоколист на събранието, 

както следва: 

За протоколист на събранието да бъде избрана Красимира Бозова. 

Други предложения не постъпиха, поради което се пристъпи се 

към гласуване на единствените предложения за председател и 

протоколист на събранието, които бяха гласувани анблок. 

Гласували „ЗА” – 30 бр. 

Гласували „ПРОТИВ” – 0 бр. 

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 бр. 

Р Е Ш Е Н И Е № 2: 

2.1. Общото събрание избира за председател на събранието Сали Рамадан. 

2.2. Общото събрание избира за протоколист на събранието Красимира Бозова.      

Точка 3. Вземане на 

решение за 

промяна на 

Устава на  

Сдружение 

„Местна 

инициативна 

група Кирково – 

Златоград”. 

Председателят на събранието докладва: 

Във връзка с постъпило предложение за промяна на седалището и 

адреса на управление на сдружението, е необходимо да бъде 

актуализиран Уставът на Сдружението. Всички предложения за 

изменения на Устава са предоставени на всички присъстващи на 

ОС, заедно с материалите за днешното заседание. Председателят 

на събранието предложи предложенията за промени в Устава да 

бъдат гласувани „анблок”. Процедурното предложение беше 

прието единодушно от членовете на ОС, които решиха 

предложенията за промени в Устава да бъдат гласувани анблок.  

Промените бяха обсъдени, не постъпиха допълнителни 

предложения и се пристъпи към гласуване анблок на 

предложените промени в Устава. 

Гласували „ЗА” – 30 бр. 

Гласували „ПРОТИВ” – 0 бр. 

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 бр. 

Р Е Ш Е Н И Е № 3 

3. Общото събрание изменя Устава на Сдружението, както следва: 
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Точка от 

дневния 

ред 

Тема Обсъждания и гласуване 

§1. Член 4, ал. 1 се изменя така: 

„Чл. 4. (1) Седалището на Сдружението е в град Златоград, община Златоград, област 

Смолян. 

§2. В чл. 4, ал. 2 се изменя така: 

„Чл. 4. (2) Адресът на управление на Сдружението е град Златоград, община Златоград, 

област Смолян, ул. „Стефан Стамболов“№ 1. 

 

Точка 4. Вземане на 

решение за 

приемане и 

изключване на 

членове на 

Общото 

събрание 

Председателят на събранието докладва: 

4.1. Към материалите за заседанието Ви е предоставено заявление 

до Общото събрание на Сдружение „Местна инициативна група 

Кирково-Златоград“ 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 Сдружението. Съгласно чл. 12, ал. 1 от Устава на 

Сдружението, членството се прекратява с едностранно 

волеизявление до сдружението. В тази връзка, необходимо е ОС 

да обяви прекратяването на членството на Сдружение „Център за 

развитие на Община Златоград“ във връзка с негово едностранно 

волеизявление. 

Предложения не постъпиха и се пристъпи към гласуване на 

решението. 

Гласували „ЗА” – 29/30 бр. 

Гласували „ПРОТИВ” – 0 бр. 

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 бр. 

4.2 Към материалите за заседанието Ви е предоставено заявление 

до Общото събрание на Сдружение „Местна инициативна група 

Кирково-Златоград“ от Пламен Маринов Чингаров за включване 

в ОС. Пламен Чингаров изявява желание да бъде включен като 

физическо лице, самоопределящо като представител на 

нестопанския сектор. Кандидатурата е одобрена от Управителния 

съвет на Сдружението и е постъпило предложение за неговото 

приемане от страна на Общото събрание. 

Списък на подалите заявление за членство в ОС е неразделна 

част от настоящия протокол – Приложение № 1.  

Всички документи, заедно с Решението на Управителния съвет за 

одобрение на постъпилата кандидатура, са предоставени на 

членовете на ОС с материалите за днешното заседание. Преди 

одобрението на всяка една кандидатура Управителният съвет е 
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Точка от 

дневния 

ред 

Тема Обсъждания и гласуване 

извършил проверка на всички публично достъпни данни. 

След приключване на представянето, беше дадена думата на 

членовете на ОС за обсъждане. Изрази се становище, че всички 

представени документи са редовни и не са налице пречки за 

приемането на новия член на ОС на МИГ.  

Председателят на събранието предложи да се пристъпи към 

гласуване на решение за приемане на кандидатурата на новия 

член на ОС, съгласно проведените обсъждания.  

Гласували „ЗА” – 29 бр. 

Гласували „ПРОТИВ” – 0 бр. 

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 бр. 

Р Е Ш Е Н И Е № 4 

4.1. Общото събрание обявява прекратяването на членството на Сдружение „Център за 

развитие на Община, в качеството му на представител на нестопанския сектор – член на ОС 

на Сдружението. 

4.2. На основание чл. 10, ал. 3, във връзка с ал. 4 и 5 от Устава на Сдружение с нестопанска 

цел “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД”, ОС приема за редовен 

член на Сдружението лицето Пламен Маринов Чингаров, заявило желание за членство, 

съгласно списък – Приложение № 1 към настоящия протокол. Съгласно приложения списък, 

ОС на Сдружение „Местна инициативна група Кирково- Златоград” наброява общо 37 члена, 

както следва: 

1. Представители на публичния сектор – 4 бр., представляващи 10,8% от състава на ОС. 

2. Представители на нестопанския сектор – 17 бр., представляващи 46% от състава на 

ОС. 

3. Представители на стопанския сектор – 16 бр., представляващи 43,2% от състава на ОС. 

Новоприетият член има право да гласува по следващите точки от дневния ред на 

заседанието. 

 

Точка 5. Одобрение на  

актуализиран 

списък на 

състава на ОС и 

УС на МИГ 

Кирково-

Златоград  

Председателят на Управителния съвет докладва: 

Във връзка с едностранно волеизявление до Сдружението от НЧ 

„Н.Й.Вапцаров“ с.Кирково за отпадане от състава на ОС на МИГ, 

предлага да се прекрати членството на същото в Сдружението. 

Във връзка с гласуваните заявления за приемане и изключване на 

членове на Общото събрание се промени списъка на състава на 

Общото събрание.  

В случая с отпадането на двамата членове и приемането на нов, 

съгласно постъпилите заявления за приемане и изключване на 
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Точка от 

дневния 

ред 

Тема Обсъждания и гласуване 

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). 

Председателят на събранието предложи да се пристъпи към 

гласуване за одобрение на актуализирания списък на състава на 

Общото събрание на „МИГ Кирково-Златоград“. Пристъпи се 

към гласуване. 

Гласували „ЗА” – 30 бр. 

Гласували „ПРОТИВ” – 0 бр. 

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 бр. 

Приетият актуализиран списък на състава на Общото събрание е 

неразделна част от настоящия протокол. 

Р Е Ш Е Н И Е № 5 

Общото събрание одобрява актуализирания списък на състава на Общото събрание на „МИГ 

Кирково-Златоград“  

 

 

       Поради изчерпване на дневния ред и липсата на други предложения, председателят закри 

събранието. 

      Неразделна част от настоящия протокол е присъствен списък на членовете на ОС на Сдружение 

"Местна инициативна група Кирково - Златоград", удостоверяващ присъстващите на заседанието. 

 

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

                     /Красимира Бозова/                                                                                                                                

 

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

    / Сали Рамадан /  

  

 

 

 


