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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  № 38  

от 

проведено заседание на Управителен съвет на сдружение  

"МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЛЮБИМЕЦ - ИВАЙЛОВГРАД"  

 

      Днес 3.11.2020г., от 10.00 часа в офиса на сдружението в град Любимец, на ул. “Цар Освободител” 

№11, се проведе заседание на Управителния съвет (УС) на сдружение "Местна инициативна група – 

Любимец – Ивайловград".   

      На основание чл.32, ал.1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и чл. 17, 

ал.2 от Устава на МИГ, заседанието се свика от председателя на УС.  На заседанието присъстват 

следните членове на УС – Илия Илиев, Евгения Стоянова, Виолета Недялкова и Иван Алипиев.  

       

      Председателя на УС, предложи дневен ред на заседанието от една точка, а именно: 

      Вземане на решение за свикване на Общо събрание на членовете на сдружение „МИГ – Любимец – 

Ивайловград”, поради постъпили заявления за членство в МИГ и прекратяване на членство в МИГ, и 

необходимостта от извършване на промени в съставите на Колективния върховен орган (Общо 

събрание) и Колективния управителен орган (Управителен съвет) на МИГ. 

      По предложения дневен ред не постъпиха предложения и заседанието премина, както следва: 

      Председателя на УС, представи на присъстващите заявление с вх. №66 от 30.07.2020г., от Димитър 

Стоев Митрев - член на Управителния съвет на МИГ, представляващ ЕТ „Димитър Митрев”. С 

подаденото заявление, Димитър Митрев иска да бъде прекратено членството му в МИГ. 

Същевременно е постъпило заявление с вх. №88 от 26.10.2020г., за членство в сдружението от 

Александър Михайлов Кафадаров – управител и законно представляващ „Луксор Комплекс” ЕООД 

ЕИК 205513597, гр. Ивайловград, който отговаря на условията за членство в МИГ. Постъпилите 

заявления са предпоставка за извършването на промени в съставите на Общото събрание 

(Колективния върховен орган) и Управителния съвет (Колективния управителен орган) на 

сдружението. Съгласно Устава на МИГ, в правомощията на Общото събрание е приемането на нови 

членове и изборът на членове на Управителния съвет, затова предлагам да се вземе решение за 

свикване на Общо събрание на членовете на сдружението. 

      След кратко обсъждане, Управителния съвет на „МИГ – Любимец – Ивайловград” взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ №65 

 

      На основание: чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ и чл.11, ал.2 от Устава на сдружение "Местна инициативна 

група – Любимец - Ивайловград", във връзка със заявление с вх. №66 от 30.07.2020г., от Димитър 

Стоев Митрев, представляващ на ЕТ „Димитър Митрев” в МИГ и заявление с вх. №88 от 26.10.2020г., 

от Александър Михайлов Кафадаров – управител и законно представляващ „Луксор Комплекс” ЕООД, 

Управителния съвет на „МИГ – Любимец – Ивайловград”,  
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      І. Свиква Общо събрание на членовете на сдружение "Местна инициативна група - Любимец - 

Ивайловград" на 13.11.2020г., (петък) от 11.00 часа, в офиса на МИГ, гр. Любимец, ул. „Цар 

Освободител” №11, при: 

      Дневен ред: 

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. 

      ІІ. Възлага на Председателя на УС извършването на всички необходими действия, във връзка със 

свикването и провеждането на общото събрание. 

 

      Гласували –4-ма, от които:”ЗА” –4-ма, „Против”/”Въздържал се” – няма.  

 

      Поради изчерпване на дневния ред, Председателя на УС закри заседанието в 10.30 часа. 

 

 

Присъствали на заседанието членове на УС: 

 

 

Председател на УС:................................                                   Зам. Председател:.....................................                                                         

                                      (Илия Илиев)                                                              (Виолета Недялкова)                                      

                                                                                                                                      

                                                                    

Член  на УС:.............................................                                   Член  на УС:............................................. 

                            (Евгения Стоянова)                                                                      (Иван Алипиев) 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                   

 


