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"МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЛЮБИМЕЦ - ИВАЙЛОВГРАД" 
гр. Любимец, ул. "Цар Освободител" № 11, e-mail: mig.lyubimets@mail.bg 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 14 

от 

 проведено заседание на Общо събрание на сдружение  

"МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЛЮБИМЕЦ - ИВАЙЛОВГРАД"  

 

      Днес 13.11.2020г., в офиса на сдружение "Местна инициативна група – Любимец - 

Ивайловград", в град Любимец, ул. „Цар Освободител” №11, се проведе общо събрание (ОС) на 

членовете на сдружение „Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград”. Събранието е 

свикано по инициатива на Управителния съвет (УС) на основание чл.26, ал.1 от Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), чл.11, ал.2 от Устава на сдружението и 

Решение №65 на УС, прието с протокол №38 от 3.11.2020г. 

      Съгласно чл.11, ал.3 от Устава, покана за свикване на общо събрание, съдържаща датата, 

часа, мястото на събранието, както и дневния ред и по чия инициатива се свиква е поставена на 

3.11.2020г., на мястото за обявления в сградата на управление на сдружението на ул. „Цар 

Освободител“ №11 в град Любимец, и публикувана на интернет страницата на сдружението, 

като е спазен срока за обявяване, а именно: „не по-малко от седем дни преди насрочения ден“. 

В същия срок всички членове на общото събрание са уведомени лично, чрез съобщение на 

посочена от тях електронна поща и/или телефон за връзка.       

      В 11.00 часа, председателя на УС – Илия Илиев откри събранието, като обяви следния 

кворум: 

      "Съгласно регистрационния списък, от 11 (единадесет) члена на ОС на МИГ, в залата 

присъстват представляващите лица на 7 (седем) от членовете на сдружението с право на глас, а 

именно: 

1. Илия Илиев, представляващ Община Любимец; 

2. Виолета Недялкова, представляваща Община Ивайловград; 

3. Валентина Стойкова, представляваща „Стойкоф2” ЕООД; 

4. Христо Христозов, представляващ „Спортен клуб по борба Любимец 2015”; 

5. Снежана Кахчиева, представляваща НЧ „Пробуда - 1914”, гр. Ивайловград; 

6. Ангел Ангелов, представляващ „Пидошев-А” ЕООД, гр. Любимец; 

7. Трифон Трифонов, земеделски производител. 

      На събранието присъства и г-н Александър Михайлов Кафадаров, представляващ „Луксор 

Комплекс” ЕООД. 

      Съгласно чл.12 от Устава, събранието има кворум, счита се за редовно и може да започне по 

предварително обявения в поканата дневен ред, а именно:  

1. Прекратяване на членство в МИГ, приемане на нов член на МИГ и промени в съставите 

на Колективния върховен орган (Общо събрание) и Колективния управителен орган 

(Управителен съвет) на сдружението.  

2. Разни. 

      Не постъпиха мнения и предложения, относно дневния ред и същия единодушно беше приет 

от присъстващите членове на ОС.  

      За председател на събранието беше избран Илия Илиев, а за протоколист Ралица 

Уйдурумова-Караджонова, експерт СВОМР при МИГ.  По същество заседанието протече, както 

следва: 
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      ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:  Прекратяване на членство в МИГ, приемане на 

нов член на МИГ и промени в съставите на Колективния върховен орган (Общо събрание) и 

Колективния управителен орган (Управителен съвет) на сдружението.  

      Илия Илиев се обърна към членовете на сдружението, като отбеляза, че причината за 

свикването на днешното общо събрание са две заявления, постъпили в МИГ: заявление с вх. 

№66 от 30.07.2020г., от Димитър Стоев Митрев, представляващ ЕТ „Димитър Митрев” в МИГ и 

член на Управителния съвет, с което се отправя искане за прекратяване на членството в МИГ, и 

заявление с вх. №88 от 26.10.2020г., за членство в сдружението от Александър Михайлов 

Кафадаров – управител и законно представляващ „Луксор Комплекс” ЕООД ЕИК 203513597, 

гр. Ивайловград, който отговаря на условията за членство в МИГ. 

     По отношение на представените заявления Илия Илиев сподели следното: 

     Заявлението на Димитър Митрев се приема за искане, отправено по реда на чл.21, т.1 от 

Устава на МИГ, по смисъла на който членството в сдружението се прекратява едностранно с 

писмено предизвестие, отправено до УС. Предвид на обстоятелството, че Димитър Митрев 

едновременно е и член на УС на сдружението, неговото освобождаване от членствения състав 

на МИГ следва да стане с решение на общото събрание. 

      По отношение на заявлението за членство в МИГ, подадено от Александър Кафадаров, 

представляващ „Луксор Комплекс” ЕООД, следва да се има предвид, че съгласно изискванията 

за членство в МИГ, дружеството отговаря на условията да бъде прието за член на общото 

събрание от квотата на стопанския сектор. Това отново, съгласно Устава на МИГ е правомощие 

на общото събрание. 

      Председателя на събранието даде думата на присъстващите членове, които пристъпиха към 

обсъждане на предложения за промени в съставите на колективния върховен орган (общо 

събрание) и колективния управителен орган (управителен съвет) на МИГ, в съответствие на 

изискванията на чл.12 от Наредба №22 от 14.12.2015г., за прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР 

2014-2020г., на Заповед №РД 09-359/27.04.2020г., на Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020г., 

изм. със Заповед №РД 09-442/04.06.2020г., и на Устава на „МИГ – Любимец – Ивайловград”.  

      След проведена дискусия, г-жа Виолета Недялкова направи следното предложение: 

      „Предлагам вземането на решение, с което да прекратим членството на ЕТ „Димитър 

Митрев”, представлявано от Димитър Стоев Митрев в органите на управление (общото 

събрание и управителния съвет) на МИГ. Да приемем за член на общото събрание на МИГ 

„Луксор Комплекс” ЕООД, представлявано от Александър Михайлов Кафадаров, като същия 

изберем и за член на управителния съвет на МИГ. По този начин ще се запази структурния 

състав на органите на управление на МИГ, по отношение на делът на представителите на 

публичния сектор, на  представителите на стопанския сектор и на представителите на 

нестопанския сектор. Същия няма  да  превишава 49 на сто от имащите право на глас, 

съгласно чл.28, ал.1 от ЗЮЛНЦ. 

  След обсъждане на предложението, Общото събрание на сдружение „МИГ – Любимец – 

Ивайловград”  взе: 

 

РЕШЕНИЕ №35 

 

      На основание: чл.25, ал.1, т.3 и т.4, и чл.29, ал.1 от Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел, чл.13, чл.14, ал.1, т.3 и т.13, и ал.3 от УСТАВА, във връзка с Решение №27 от 

17.05.2019г., на Общото събрание на сдружение "Местна инициативна група – Любимец - 

Ивайловград" и заявления с вх.№66 от 30.07.2020г., и вх. №88 от 26.10.2020г., Общото събрание 

на „МИГ – Любимец – Ивайловград”,  
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Р Е Ш И: 

І. Освобождава от Управителния съвет на сдружение „Местна инициативна група – 

Любимец – Ивайловград” – Димитър Стоев Митрев ЕГН **********, представляващ  ЕТ 

„Димитър Митрев” ЕИК 108003138. 

II. Прекратява членството на ЕТ „Димитър Митрев” ЕИК 108003138 в сдружение „Местна 

инициативна група – Любимец – Ивайловград”. 

III. Приема за член на сдружение „Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград” от 

квотата на стопанския сектор  „Луксор Комплекс” ЕООД ЕИК 203513597, със седалище и адрес 

на управление: град Ивайловград, ул. „Армира” №23, представлявано от Александър Михайлов 

Кафадаров – управител и едноличен собственик на капитала. 

IV. Избира за член на Управителния съвет на сдружение „Местна инициативна група – 

Любимец – Ивайловград” – Александър Михайлов Кафадаров,  ЕГН **********, с постоянен 

адрес: град Ивайловград, ул. „Армира” №23, представляващ  „Луксор Комплекс” ЕООД ЕИК 

203513597 , за срок до датата на изтичане на мандата на действащия Управителен съвет на МИГ 

– 17.05.2023г. 

 

      Настоящото решение се приема с единодушие: присъствали – 7, гласували – 7, от които 

”за” – 7, „против”/”въздържал се” – няма. 

 

      Общото събрание възложи на Председателя на УС на "МИГ – Любимец – Ивайловград”, да 

заяви за вписване, подлежащите на вписване обстоятелства в Търговския регистър и регистъра 

на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията. 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разни. 

     Не постъпиха други предложения за обсъждане от членовете на Общото събрание на МИГ.      

  

     Поради изчерпване на дневния ред, председателя закри събранието в 11.50 часа. 

 

     За верността на протокола и взетото решение: 

 

 

 

Председател на събранието:........................                Протоколист на събранието:......................                          

                         /Илия Атанасов Илиев/                                  /Ралица Уйдурумова-Караджонова/ 


