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ПРОТОКОЛ № 4 

01.09.2016 г. гр. Средец 
 

Днес, 01.09.2016 г. от 18,30 ч. 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 събранието присъстваха  
16/шестнадесет /члена.  
Отсъстват: Вълко Тодоров, Георги Хубенов, Желязко Желязков, Кета Кънева, Кънчо 
Иванов,  Никола Чолаков, Атанас Зайков, Георги Георгиев, Станко Стоянов, Стоян 
Маджаров, Пламен Иванов, Снежана Геаргиева, Елена Калудова, Сабинка 
Господинова,Ганчо Йорданов,Никола Николов, Никола Николов. 
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  16 гласа ”за” е избрана г-жа 
Русанка Лапова. 
Г-н Найденов обяви, в 17.30 часа  присъстват 16 членове на ОС, присъствието е под  
50% , няма кворум  за вземане на решения и съгласно чл.27, ал.1  от Устава на 
Сдружението ще се изчака 1 час. 
 
В 18.30 часа  г-н Найденов откри  събранието по обявения   в поканата  дневен ред, а 
именно: 

1. Разглеждане на  депозираното  от  Регионалната асоциация на 
млекопроизводителите  гр. Средец /РАМП/ решение, относно промяна 
пледставителството на РАМП гр. Средец  в Колективния върховен орган  /ОС/ на 
СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ”.Приемане на решение за приемане на  новопредложения  
представител  от Регионалната асоциация на млекопроизводителите гр. Средец в ОС 
на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ”. 

 2. Приемане на решение за промяна в състава на Управителния съвет на СНЦ 
„МИГ СРЕДЕЦ”-избор на нов член на УС на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ”,заличаване от 
поименния списък  на УС Кънчо Стоянов Иванов, вписан по фирмено дело на 
Сдружението при Бургаски окръжен съд и вписване на  новоизбрания представител 
в състава на  УС на „МИГ СРЕДЕЦ”. 

Председателят на събранието  прикани  присъстващите да гласуват  направеното 
предложение  за  дневен ред. 

С    16  гласа  «за»  предложения дневен ред   бе приет. 
 



По първа точка от дневния ред- 1. Разглеждане на  депозираното  от  Регионалната 
асоциация на млекопроизводителите  гр. Средец /РАМП/, решение относно промяна 
пледставителствота на РАМП гр. Средец  в Колективния върховен орган  /ОС/ на СНЦ 
„МИГ СРЕДЕЦ”.Приемане на решение за приемане на  новопредложения  
представител  от Регионалната асоциация на млекопроизводителите гр. Средец в ОС на 
СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ”. 

Г-н Найденов разясни  на  членовете на ОС настъпилите форсмажорни обстоятелства в 
Регионалната асоциация на млекопроизводителите гр. Средец , която е член на 
Колективния върховен орган  /ОС/ на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ”, а имено настъпилата 
внезапна смърт на председателя на  РАМП –Кънчо Стоянов Иванов, представител на 
Регионалната асоциация на млекопроизводителите гр. Средец в Колективния върховен 
орган  на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” Поради горе  изложените  мотиви ОС на Регионалната 
асоциация на млекопроизводителите гр. Средец  с протокол от 01.08.2016 г. избира нов 
представител  на РАМП в Колективния върховен орган  на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” –
Киро Дойков Тодоров. 

Председателят на събранието  прикани  членовете на ОС  да вземат отношение по  
предложения представител на  РАМП в Колективния върховен орган на Сдружението. 

Румен Чанков- г-н Киро  Дойков  е член на РАМП, самият той е успешен земеделски 
производител, отговорен, добър заместник на предшестващия представител. 

Д-р Георги  Георгиев- моето мнение е, че РАМП в лицето на Киро Дойков Тодоров е 
направила добър избор на представител  в ОС на  Сдружението. 

Други изказвания не бяха направени  и г-н Найденов предложи да се премине  към 
гласуване на направеното предложение за представител на РАМП в Колективния 
върховен орган на Сдружението.  

Други изказвания не бяха направени и членовете на ОС преминаха към гласуване на 
Решение №10. 
 
ОС единодушно с 16 гласа «За» 
 

РЕШИ: 
 
Одобрява направеното  от Регионалната асоциация на млекопроизводителите гр. 
Средец предложение- г-н Киро Дойков Тодоров, ЕГН ХХХХХХХХХХ  да 
представлява Регионалната асоциация на млекопроизводителите гр. Средец  в 
Колективния върховен орган  на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ”  . 

По втора точка от дневния ред- Приемане на решение за промяна в състава на 
Управителния съвет на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ”-избор на нов член на УС на СНЦ „МИГ 
СРЕДЕЦ”,заличаване от поименния списък  на УС Кънчо Стоянов Иванов, вписан по 
фирмено дело на Сдружението при Бургаски окръжен съд и вписване на  новоизбрания 
представител в състава на  УС на „МИГ СРЕДЕЦ”. 

Г-н Найденов разясни на присъстващите, че поради кончината на г-н Кънчо Иванов, 
който бе член на УС на Сдружението се налага да се попълни  и състава на УС.като не 



се нарушава структурата на УС-трима представители на стопанския  сектор, трима 
представители на нестопанския сектор и  представител на Община Средец. 

Председателят прикани участниците в събранието  да направят предложение  за нов 
член  на  УС, като се има предвид, че РАМП е представител на стопанския сектор. 

Божидар Божинов- Предлагам  г-н Киро Дойков, новоизбрания  представител на РАМП 
да  бъде избран за чл. на УС. 

Русанка Лапова- Подкрепям предложението  на г-н Божинов, Киро Дойков да  бъде 
избран за член на УС.Той  е млад, инициативен и отговорен  човек и мисля, че 
достойно ще замести  г-н Иванов. 

Поради това, че не постъпиха други предложения, г-н Найденов  подложи на гласуване 
направеното предложение и вземане на  Решение № 11. 

ОС единодушно с 16 гласа «За» 
 

РЕШИ: 
 
 
Приема за член на Управителния съвет на СНЦ”МИГ СРЕДЕЦ”, г-н КИРО ДОЙКОВ 
ТОДОРОВ, ЕГН ХХХХХХХХХХ  представител на Регионалната  асоциация на 
млекопроизводителите гр. Средец. 
 
След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 
 
 
 
 
Председател:.............................................. 
    /Димо Найденов/ 

 

 

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

 
 


