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

 

ПРОТОКОЛ № 11 
29.06.2020 г. гр. Средец 

 
Днес, 29.06.2020 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  21 членове на Общото събрание.  
Отсъстваха: Атанас Зайков, Вичо Пеев,Георги Хубенов,  Ганчо 
Йорданов/починал/,Георги  Иванов, Желязко Желязков, Лена Радева, Милен Митев, 
Никола Николов, Никола Николов, Никола Сачанов  и Пламен Иванов. 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  21 гласа ”за” е избрана г-жа Русанка 
Лапова. 
 
В 17.00 часа  г-н Найденов откри  събранието по обявения   в поканата  дневен ред, а 
именно: 

1. Освобождаване на членове на  Общото събрание  на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ”; 
2. Освобождаване на членове на Управителния съвет на Сдружението; 
3. Попълване състава на ОС. 
4. Избор на нови членове на УС. 

 

Председателят на събранието  прикани  присъстващите да гласуват  предложения  
дневен ред.   

С    21 гласа  «за»  предложения дневен ред бе приет. 
 

1.По първа точка от дневния ред-  
1. Освобождаване на членове Общото събрание  на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ”; 

Председателят на УС, г-н Димо Найденов  запозна присъстващите, че е постъпило 
Заявление от Валентин Бялков,с вх. № 107/26.05.2020 г. за прекратяване членството си 
в Колективния върховен орган на Сдружението. Мотива на г-н Бялков е поради  
промяна на постоянния си адрес извън територията на  „МИГ Средец“.  
Постъпило е Заявление вх. № 109-1/23.05.2020 г. от Атанас Зайков, управител на 
„Кариян“ЕООД за прекратяване членството на „Кариян“ЕООД в Колективния 
върховен орган на Сдружението, поради промяна седалището  и адреса на управление 
на фирмата, извън територията на „МИГ Средец“. 
Прекратяването  на членството  е във връзка с член 12, ал.1, т.1., буква  „а“ 



Председателят на  УС уведоми присъстващите, че на 19.06.2020 г.  е починал членът на 
ОС –Ганчо Георгиев  Йорданов. Смъртта и освобождаването, като  член на ОС са 
удостоверени с Препис-извлечение от Акт за смърт № 1 от 19.06.2020 г. 
 
По т. 1 от  дневния ред  не постъпиха въпроси  и коментари. 
 
Членовете на ОС преминаха към гласуване на Решение №36. 

 

ОС единодушно с 21  гласа «За»  
Против «няма» 
Въздържали се «няма» 
 

 

РЕШИ: 
 
 1.Колективният върховен орган освобождава Валентин Петков Бялков ,като член 
на Колективния върховен орган /ОС/  на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ“. 
           2.Колективният върховен орган освобождава „Кариян“ЕООД с управител Атанас , 
като член на Колективния върховен орган /ОС/  на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ“. 
           3. Колективният върховен орган освобождава Ганчо Георгиев  Йорданов,като 
член на Колективния върховен орган /ОС/  на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ“. 
 
 
2.По втора  точка от дневния ред- Освобождаване на членове на Управителния съвет 
на Сдружението. 
Г-н Найденов- запозна присъстващите,че в постъпилите  заявления, г-н Бялков  и г-н 
Зайков са  заявили освобождаването им   и от състава на УС, поради същия мотиви-
промяна  на постоянния адрес на г-н Валентин Бялков и седалището и адреса на 
управление на „Кариян“ ЕООД, извън територията на „МИГ Средец“. 
 
Коментари и въпроси по т.2 от дневния ред не постъпиха. 

Членовете на ОС преминаха към гласуване на Решение №37 

ОС единодушно с 21  гласа «За»  
Против «няма» 
Въздържали се «няма» 
 

                                    
РЕШИ: 

 1.Колективният върховен орган освобождава Валентин Петков Бялков,като член 
на Колективния управителен  орган /УС/  на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ“. 
 2.Колективният върховен орган освобождава „Кариян“ЕООД с управител 
Атанас Георгиев Зайков, като член на Колективния управителен орган /УС/  на СНЦ 
„МИГ СРЕДЕЦ“. 

 
 

2.По трета  точка от дневния ред- Попълване състава на ОС.  
 



Г-Найденов  запозна присъстващите, че КВО /ОС/ е структуриран  с баланс между 
стопанския, нестопанския и публичния сектори. Валентин Бялков е представител на 
нестопанския сектор -физическо лице.“Кариян“ ЕООД е представител на  стопанския 
сектор, Ганчо Йорданов бе представител на нестопанския сектор, физическо лице. 
За да се запази баланса, като членове на ОС трябва да се изберат двама представители 
на  нестопанския и един представител на стопанския сектор. 
До настоящия момент  са  постъпили  три  заявления  за приемане, като членове  на ОС 
от: 

1. Иванка Тодорова Инджова с постоянен адрес с. Дюлево, физическо лице, 
Заявление входящ №111-1/24.06.2020 г., представител на нестопанския сектор за 
приемане като член на  ОС.  
 

2. Георги Тодоров Иванов, с постоянен адрес с. Дюлево, физическо лице, 
Заявление входящ №111-2/28.06.2020 г., представител на нестопанския сектор за 
приемане като член на  ОС. 
 

3. „Тагарево“ ЕООД, Заявление входящ №109-2, ЮЛ  със седалище и адрес на 
управление с. Вълчаново, представител на  стопанския сектор.  
 

Други заявления за приемане, като членове  на ОС не са постъпили. 
 
 

Председателят, г-н Найденов, имайки предвид  горе-изложеното предложи за   членове  
на ОС да бъдат  избрани: 

1.Иванка Тодорова Инджова, с постоянен адрес с. Дюлево, физическо лице, 
представител на нестопанския сектор.  
2.Георги Тодоров Иванов,  с постоянен адрес с. Дюлево, физическо лице, 
представител на нестопанския сектор.  
3.„Тагарево“ ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Вълчаново, 
представител на  стопанския сектор.  
 

Членовете на ОС преминаха към гласуване на Решение №38 

ОС единодушно с 21  гласа «За»  
Против «няма» 
Въздържали се «няма» 
 

                                   
 

РЕШИ: 
  

 
 
Избира за  членове на КВО на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ“: 
 

1.Иванка Тодорова Инджова, ЕГН 7104290877 с постоянен адрес с. Дюлево, 
физическо лице, представител на нестопанския сектор.  
2.Георги Тодоров Иванов, ЕГН- 5611220749  с постоянен адрес с. Дюлево, 
физическо лице, представител на нестопанския сектор.  



3.„Тагарево“ ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Вълчаново, с 
управител Атанас Георгиев Зайков, представител на  стопанския сектор.  
 

4.По четвърта  точка от дневния ред –Избор на нови членове на Управителния съвет.  

Председателят на Колективния управителен орган, г-н Димо Найденов  запозна  
членовете на  Колективния върховен орган/ ОС/ , че трябва да се запази баланса в УС 
между представителите на стопанския, нестопанския и публичния сектор и предложи 

 за попълване състава на УС да се избере досегашен член на ОС и предложи г-жа 
Сабинка Петрова  Господинова, с постоянен адрес с. Факия   и 

„Тагарево“ ЕООД-ЮЛ със седалище и адрес на управление с. Вълчаново, представител 
на стопанския сектор с управител , Атанас Георгиев Зайков. 

Председателят, призова присъстващите за  други предложения за членове на 
Управителния съвет. 

Други предложения не постъпиха. 

  Членовете на Колективния върховен орган /ОС/ преминаха към гласуване на Решение 

№39. 

ОС единодушно с 21  гласа «За»  
Против «няма» 
Въздържали се «няма» 
 

 

РЕШИ: 

Колективния върховен орган избира за членове на  Колективния  управителен орган на 
Сдружението: 

Сабинка  Петрова Господинова, ЕГН 6105280470 с постоянен адрес с. Факия, 
физическо лице, представител на нестопанския сектор. 

„Тагарево“ ЕООД- със седалище и адрес на управление с. Вълчаново, представител на 
стопанския сектор, с управител - Атанас Георгиев Зайков. 

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

    /Димо Найденов/ 

 

   Протоколист:/п/  
  /Русанка Лапова / 

 



 


