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                          СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СРЕДЕЦ” 
                                               8300 Средец, област Бургас ул. „Лиляна Димитрова”1, ет.2, e-mail: lider_sredets@abv.bg 
 

 

ПРОТОКОЛ № 9 
29.08.2019 г. гр. Средец 

 
Днес, 29.08.2019 г. от 17.00 часа се проведе извънредно заседание на Общото 

събрание на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ”, в залата на  офиса на  СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” гр. 
Средец, ул. „Лиляна Димитрова” 1, ет.2. 

 
Общото събрание е свикано на основание  чл. 26  от  ЗЮЛНЦ  и  чл. 23 (2) 
от  Устава  на  Сдружението,  чрез изпращане на  покани по електроните пощи до всеки 
един от членовете, обявление на сайта и информационното  табло. 
Общото събрание се състои от  33 /тридесет и трима/члена. На заседанието  
присъстваха  19   членове на Общото събрание.  
Отсъстваха: Атанас Зайков, Велико Георгиев,Вълко Вълков, Ганчо Йорданов,Георги 
Хубенов, Желязко Желязков , Лена Радева, Никола Николов, Никола Николов, Никола 
Чолаков, Пламен Иванов,Сабинка Господинова, Снежана Георгиева и  Станко Стоянов. 
Присъствието се отрази в присъствен лист, неразделна част от настоящия протокол .  
Председател на  заседанието на ОС  е инж. Димо Найденов -Председател на УС  на 
основание  чл. 27, ал.2 от Устава, за протоколист с  19 гласа ”за” е избрана г-жа Русанка 
Лапова. 
 
В 17.00 часа  г-н Найденов откри  събранието и предложи на присъстващите  да 
гласуват  обявения   в поканата  дневен ред, а именно: 

 
1. Освобождаване  на член на Контролния съвет; 
2. Избор на нов член на Контролния съвет; 

С    19 гласа  «за»  предложения Дневен ред бе приет. 
 

1.По първа точка от дневния ред- Освобождаване  на член на Контролния съвет.  
Председателят на УС, г-н Димо Найденов  запозна присъстващите, че е постъпило 
Заявление вх. № 83/24.0.7.2019 г. от Никола  Нейчев  Сачанов, Управител на „ГАНА-
99“ ООД, член  на Контролния съвет на Сдружението.В мотивите си за освобождаване 
от Контролния съвет, г-н Сачанов изтъква, че поради  ангажираността си със 
собствения си бизнес участието и работата му в  контролния орган санепълноценни.  
 
Г-н Сачанов подтвърди  мотивите си  за освобождаване от КС на Сдружението и 
допълни, че в състава на КВО има  членове ,които могат да  бъдът по-полезни  за 
работата на  Сдружението. 
 
По т. 1 не постъпиха въпроси  и други  коментарии. 
 
Членовете на ОС преминаха към гласуване на Решение №30. 

 
ОС единодушно с 19 гласа «За»  
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«против»-няма, 
«въздържали се»-няма   
 

РЕШИ: 
 
1.Колективният върховен орган освобождава „ГАНА-99“ ООД с. Дебелт с представител 
Никола Нейчев Сачанов, като член на Контролния съвет на СНЦ „МИГ Средец“. 
 

 

2.По втора точка от дневния ред- Избор на нов член на Контролния съвет. 
 
Г-н Найденов- Състава на Контролният съвет е конструиран от  трима 
членове.Предлагам кандидатурата на г-жа Елена Костова Калудова за попълване 
състава на КС. Същата, като бивш директор на  Дом за деца лишени от родителска 
грижа „Щурче“ , притежава управленски и административен опит и считам, че е 
подходяща за  член на КС.  
 
По избора на нов член на Контролния съвет  не постъпиха въпроси, коментари и други 
предложения. 

Членовете на ОС преминаха към гласуване на Решение №31 

ОС единодушно с  19 гласа «За», 
«против»-няма, 
«въздържали се»-няма   
 

РЕШИ: 
 
1.Колективният върховен орган  избира за член на Контролния  съвет на СНЦ „МИГ 
СРЕДЕЦ“ Елена Костова Калудова с ЕГН 4807100498. 
 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Колективния върховен орган /ОС/ бе 
закрито. 
 
 
 
 
 
   Председател:.............................................. 
    /Димо Найденов/ 

 

   Протоколист:............................................  
       /Русанка Лапова / 

 
 
 
 
 
 
 


