
.            
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: 

Европа инвестира в селските райони ! 

                                                                                                                                                  

www.eufunds.bg 
Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 

"Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно 
развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ 

Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 
"Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“.  

 

                                                                                                                                            
 

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО  ОБЩО  

СЪБРАНИЕ НА МИГ „ЛЯСКОВЕЦ-СТРАЖИЦА“ 

-РЕДОВНО СВИКАНО 

№03/26.07.2021г. 

 
Днес, 26 юли  2021г. в град Лясковец се състави настоящия Протокол от провеждане на 

Общо събрание на МИГ»Лясковец-Стражица» със следните параметри: 
 

 

 дата: 26 юли 2021 г., понеделник 

 начален час: 15.00ч. 

 място: офис на МИГ в гр.Лясковец , ул.“Бузлуджа“№1 

 Дневен ред: 

 

 

1.Регистрация на участниците в Общото събрание и проверка на Кворум. Избор на 

Председател и секретар на ОС; 

2. Докладване и вземане на Решение за освобождаване на ЮЛ „Лестурист“ ООД като 

член на Управителния съвет на СНЦ“МИГ-Лясковец-Стражица“. 

-докладва: д-р Ивелина Гецова 

3. Докладване и вземане на Решение за приемане на ЮЛ Фирма ЕТ“Автобора-Пламен 

Паунов-с.Камен“ за член на Общото събрание на СНЦ“МИГ-Лясковец-Стражица“ 

(утвърждаване на Решение за приемане на нов член) 

-докладва: Мариела Терзиева 

4.Провеждане на процедура по избор на нов член на  Управителен съвет на 

СНЦ“МИГ-Лясковец-Стражица“. 

-Председател на Общото събрание и квестори. 

5. Други. Събиране на членски внос.  

 

 

По т.1 от Дневния ред: 

Общото събрание стартира с регистрация и проверка на Кворум, който към 15.15ч. се 

състои от 13 члена. 

 

Съгласно Устава на сдружението при липса на Кворум, събранието се провежда с 1 ч. 

отлагане. 

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА” 
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В 16.15ч. работата на Общото събрание стартира с регистриран Кворум от 14 члена. 

 

На всички участници в Общото събрание на МИГ са предоставени материали по Дневния 

ред на хартия . 

 

 За избор на Председател на Днешното събрание е избрана Г-жа Красимира 

Желязкова, Член на УС; 

 

 За избор на Секретар на Днешното събрание е избрана Г-жа Мариела Терзиева 

 

МИГ е осигурил презентационна техника, с която да представя за обсъждане 

материалите по всяка точка от Дневния ред на мултимедиен екран в залата.  

 

По т.2 от Дневния ред: Докладване и вземане на Решение за освобождаване на ЮЛ 

„Лестурист“ ООД като член на Управителния съвет на СНЦ“МИГ-Лясковец-Стражица“. 

-докладва: д-р Ивелина Гецова 

 

По точката от Дневния ред, Г-жа Желязкова даде думата на д-р Ивелина Гецова да 

представи информацията, свързана с освобождаване на ЮЛ „Лестурист“ ООД като член на 

Управителния съвет на СНЦ“МИГ-Лясковец-Стражица“. 

 

В офиса на МИГ, с Вх.№49/11.06.2021 година е входирана Молба/Уведомление на член 

УС на Сдружението  -ЮЛ „Лестурист“ ООД чрез представителя си Иван Кундевски , във 

връзка желание ЮЛ да напусне Управителния съвет на МИГ. 

 

В Молбата/Уведомление като член УС на Сдружението  -ЮЛ „Лестурист“ ООД,  Иван 

Кундевски като законен представител на ЮЛ „Лестурист“ ООД мотивира желанието си да 

бъде освободен като член на Управителния съвет с липса на време поради лични и 

служебни ангажименти да се включва в работата на УС. Поради това заявява своята 

невъзможност да бъде пълноценен член на УС и желае да бъде освободен. 

 

Съгласно Чл. 33. (1)., ал. 3 от Устава на Сдружението, от компетенциите на Общото 

събрание е да  избира и освобождава членовете на Управителния съвет. 

 

В тази връзка, Управителния съвет на СНЦ“МИГ-Лясковец-Стражица“  е приел по 

принцип волеизявлението на ЮЛ „Лестурист“ ООД чрез представителя си Иван 

Кундевски за напускане на Управителния съвет на МИГ и очаква по Устав Решението да 

бъде взето на днешното Общо събрание,  на което да бъде проведена процедура по избор 

на нов член на Управителния съвет. 

 

Тъй като ЮЛ „Лестурист“ ООД е представител като заинтересована страна от квотата на 

местния бизнес, в Управителния съвет следва лицето да бъде заместено с представител 



.            
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: 

Европа инвестира в селските райони ! 

                                                                                                                                                  

www.eufunds.bg 
Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 

"Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно 
развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ 

Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 
"Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“.  

също на бизнеса. 

 

Управителният съвет на МИГ не е вземал Решение по темата, тъй като ЮЛ „Лестурист“ 

ООД напуска само Управителния съвет като орган на Сдружението, но остава в Общото 

събрание на МИГ. 

 

Тъй като съгласно Чл. 33. (1)., ал. 3 от Устава на Сдружението, от компетенциите на 

Общото събрание е да  избира и освобождава членовете на Управителния съвет, 

необходимо е да се подложи на гласуване. 

 

Председателят прикани участниците в ОС към обсъждане на така предоставената 

информация. 

 

Няма постъпили коментари. 

 

Председателят прикани участниците в ОС към гласуване. 

 

Във връзка с предоставената информация, Общото събрание взе следното Решение: 

 

РЕШЕНИЕ №01/ОС03/26.07.2021г. 

 

ОСВОБОЖДАВА  като член УС на Сдружението  -ЮЛ „Лестурист“ ООД, със законен 

представител  Иван Кундевски  

 

ГЛАСУВАНЕ: 

-ЗА: 14 гласа 

-ПРОТИВ:0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

 

С 14 гласа „ЗА“ предложеното за гласуване Решение е прието както следва: 

 

Общото събрание на МИГ освобождава като член УС на Сдружението  -ЮЛ „Лестурист“ 

ООД, със законен представител  Иван Кундевски. 

 

По т.3 от Дневния ред: Докладване и вземане на Решение за приемане на ЮЛ Фирма 

ЕТ“Автобора-Пламен Паунов-с.Камен“ за член на Общото събрание на СНЦ“МИГ-

Лясковец-Стражица“ (утвърждаване на Решение за приемане на нов член) 

-докладва: Мариела Терзиева 

 

По точката от Дневния ред, Г-жа Желязкова даде думата на Мариела Терзиева да докладва 

информация относно приемане на ЮЛ Фирма ЕТ“Автобора-Пламен Паунов-с.Камен“ за 
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член на Общото събрание на СНЦ“МИГ-Лясковец-Стражица“ (утвърждаване на Решение 

за приемане на нов член). 

 

В офиса на МИГ, с Вх.№53/14.06.2021 година е входирана Молба от Пламен Паунов, 

законен представител на ЮЛ ЕТ“Автобора-Пламен Паунов-с.Камен“ за приемане и 

членство в СНЦ“МИГ-Лясковец-Стражица“. 

 

Фирма ЕТ“Автобора-Пламен Паунов-с.Камен“ отговаря на изискванията на МИГ като 

профил на заинтересована страна, защото е представител на бизнеса в сферата на услугите. 

Няма неплатени задължения и констатирани актове за злоупотреби, не е в ликвидация и 

няма държавни вземания. 

 

Кандидатът за член на Сдружението в разговор с УС на МИГ е многократно декларирал 

своята мотивация да участва активно в дейностите на сдружението и в процесите на 

прилагане на СВОМР. 

 

Кандидатът за член на Сдружението е дееспособно юридическо лице с постоянен адрес 

и/или седалище на територията на община Стражица, което чрез своето членство ще 

съдейства за осъществяване целите на сдружението така, както са формулирани в устава, 

заплаща редовно членски внос, определен от Общото събрание и приема  Устава, помага 

за развитието му и участват в дейността му. 

 

Съгласно Чл. 33. (1). От Устава на Сдружението,  Общото събрание: т. 4. потвърждава 

решенията на Управителния съвет за приемане на нови членове на сдружението. 

 

В тази връзка е необходимо участниците в днешното общо събрание да гласуват 

приемането на ЮЛ ЕТ“Автобора-Пламен Паунов-с.Камен“, представлявано от неговия 

законен представител Пламен Паунов. 

 

Председателят прикани участниците в ОС към обсъждане на така предоставената 

информация. 

 

Няма постъпили коментари. 

 

Председателят прикани участниците в ОС към гласуване. 

 

Кворум за гласуване: 14 члена 

 

РЕШЕНИЕ №02/ОС03/26.07.2021г. 

 

Във връзка с предоставената информация, Общото събрание взе следното Решение: 
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ОДОБРЯВА/ПРИЕМА ЮЛ ЕТ“Автобора-Пламен Паунов-с.Камен“, представлявано от 

неговия законен представител Пламен Паунов за редовен член на Общото събрание на 

СНЦ“МИГ-Лясковец-Стражица“. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

-ЗА: 14 гласа 

-ПРОТИВ:0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

 

С 14 гласа „ЗА“ предложеното за гласуване Решение е прието както следва: 

 

Общото събрание одобри ЮЛ ЕТ“Автобора-Пламен Паунов-с.Камен“, представлявано от 

неговия законен представител Пламен Паунов за редовен член на Общото събрание на 

СНЦ“МИГ-Лясковец-Стражица“. 

 

По т.4 от Дневния ред: Провеждане на процедура по избор на нов член на  Управителен 

съвет на СНЦ“МИГ-Лясковец-Стражица“. 

-Председател на Общото събрание и квестори. 

 

По точката от Дневния ред, Г-жа Желязкова даде думата за избор на квестори. 

 

За квестори по процедурата са избрани: 

 

-Мариела Терзиева 

-Петър Тахрилов 

 

По точката от Дневния ред, Г-жа Желязкова стартира процедура по избор на нов член на 

Управителен съвет на СНЦ“МИГ-Лясковец-Стражица“, като прикани квесторите да 

проверят отново Кворума . 

 

Регистриран кворум 14 члена. 

 

Съгласно Чл. 33. (1)., ал.3 от Устава на Сдружението от компетенциите на Общото 

събрание е да избира Членове на Управителния съвет.  

 

В тази връзка, Г-жа Красимира Желязкова прикани участниците в днешното Общо 

събрание да номинират членове за Управителен съвет за нов мандат при задължително 

спазване на: 

 

-да бъде спазено териториалното разпределение на представителите в УС; 

-да бъде спазен квотния принцип по сектори на заинтересовани страни; 

-да бъдат съобразени изискванията на ДФЗ-РА, според които изисквания членовете на УС 

не трябва да имат задължения и вземания, както и да бъдат осъждани. 
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• Красимира Желязкова регистрира постъпило предложение с поименна номинация 

от Г-жа Петя Василева: 

 

-ЮЛ „ПАК 1871“ ЕООД, със законен представител Пламен Качамаков, представител на 

бизнеса, предприемач от град Лясковец в сферата на туризма 

 

• Красимира Желязкова регистрира постъпило предложение с поименна номинация 

от Г-жа Габриела Иванова: 

 

- ЮЛ ЕТ“Автобора-Пламен Паунов-с.Камен“, представител на бизнеса от територията на 

община Стражица, представлявано от неговия законен представител Пламен Паунов 

 

Председателят на днешното Общо събрание регистрира даден отвод на ЮЛ „ПАК 1871“ 

ЕООД, със законен представител Пламен Качамаков, лицето заявява нежелание за работа в 

УС на МИГ поради сериозна заетост. Също така лицето има депозиран проект към МИГ в 

сферата на бизнеса и е недопустимо. 

 

Няма следващи номинации. 

 

Председателят прикани участниците в ОС към обсъждане на така предоставената 

информация. 

 

Няма постъпили коментари. 

 

Кворум за гласуване на Решението: 14 члена 

 

Председателят прикани участниците в ОС към гласуване на предложението за нов 

член на УС на МИГ, подадено от Габриела Иванова. 

 

Подлага се на гласуване за нов член на Управителния съвет на СНЦ“МИГ-Лясковец-

Стражица“ да бъде определено ЮЛ ЕТ“Автобора-Пламен Паунов-с.Камен“, 

представител на бизнеса от територията на община Стражица, представлявано от 

неговия законен представител Пламен Паунов. 

 

Във връзка с предоставената информация, Общото събрание взе следното Решение: 

 

РЕШЕНИЕ №03/ОС03/26.07.2021г. 

 

ОДОБРЯВА/ПРИЕМА за нов член на Управителния съвет ЮЛ ЕТ“Автобора-Пламен 

Паунов-с.Камен“, представител на бизнеса от територията на община Стражица, 

представлявано от неговия законен представител Пламен Паунов 



.            
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: 

Европа инвестира в селските райони ! 

                                                                                                                                                  

www.eufunds.bg 
Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 

"Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно 
развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ 

Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 
"Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“.  

 

ГЛАСУВАНЕ: 

-ЗА:  14 гласа 

-ПРОТИВ:0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

 

С 14 гласа „ЗА“ предложеното за гласуване Решение е прието както следва: 

 

Общото събрание на МИГ приема в състава на Управителния съвет на СНЦ“МИГ-

Лясковец-Стражица“ - ЮЛ ЕТ“Автобора-Пламен Паунов-с.Камен“, представител на 

бизнеса от територията на община Стражица, представлявано от неговия законен 

представител Пламен Паунов. 

 

По т.5 от Дневния ред: Други 

 

-Няма 

 

 

 

 

Поради изчерпване на Дневния ред Общото събрание се закрива. 

 

 

Протоколчик: 

/М. Терзиева/     / ……………………………./ 

 

Председател на ОС     / ……………………………. 

/Кр. Желязкова/ 

 

Утвърдил:  

Председател на УС                                

/ д-р Ивелина Гецова/    / …………………………… 


