
 
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 
 

 

П  Р  О  Т  О  К О  Л 

 
Днес, 29.03.2010г. в гр.Свиленград се проведе учредително събрание, на 

което присъстваха в качеството им на учредители: 
 
1. ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ КОСТАДИНОВ, ЕГН:7303288487, с адрес: Свиленград, ул. 

„Младост” 2, вх.”В”, ет.2, ап.5, с л.к. №178569958/20.11.2001г., издадена от МВР-
Хасково 

2. МАРИЯНА ТОДОРОВА  АПОСТОЛОВА, ЕГН:7011304498 с адрес:Свиленград, 
ж.к. „Изгрев” бл.8,вх.”В”, ет.5,ап.62, с л.к. №634198954/11.12.2008г., издадена от МВР-
Хасково 

3.САШО ГЕОРГИЕВ КАРАПЕЕВ, ЕГН:6103108483 с адрес: Свиленград, 
бул.”България”61, вх.”А”,ет.1, ап.1, с л.к. №176712230/28.03.2000г., издадена от МВР-
Хасково 

4.ИВАН ДИМЧЕВ БАКАЛОВ, ЕГН:8508018544 с адрес: с.Момково, общ. 
Свиленград, ул. „Йордан Ципорков”№18, с л.к. №179425855/30.06.2004, издадена от 
МВР-Хасково 

5.ГЕОРГИ ТОДОРОВ ЛОЗЕВ, ЕГН:5907158448 с адрес: Свиленград, ул. 
„Стефан Стамболов” №10А, л.к. №179315497/01.12.2003г., издадена от МВР-Хасково 

6.АНТОН БЛАГОЕВ СТЕФАНОВ, ЕГН:6202238589 с адрес: Свиленград,ул. 
„Любен Каравелов „ №5,, л.к. №177063771/15.06.2000г., издадена от МВР-Хасково 

7.ВЕСЕЛИНА АТАНАСОВА ЩЕРЕВА ,ЕГН:6303168535 с адрес: Свиленград, ул.  
„Стефан Стамболов” 26,вх.”А”, ет.3, ап.27, с л.к. №634327447/17.11.2009г., издадена от 
МВР-Хасково 

8.ПЕТЪР ИВАНОВ ВАНГЕЛОВ, ЕГН:5312278528 с адрес: Свиленград, ул. 
„Божур” №5А, с л.к. №178498030/07.11.2001г., издадена от МВР-Хасково 

9.ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА КОЛАРОВА - ИВАНОВА, ЕГН:7305078556 с адрес: 
Свиленград, ул. „Бачо Киро „№8, л.к. №197741342/25.04.2007г., издадена от МВР-
Хасково в качеството на представител  на Гражданско сдружение „ЗАЕДНО ЗА 
СВИЛЕНГРАД” със седалище гр. Свиленград, ул.”Георги Скрижовски” №1, Булстат: 
126729667, рег. по ф.д. № 1055/2006г. по описа на ХОС 

10.КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВ ЗАЙКОВ, ЕГН:6602067222 с адрес:гр.Ямбол, ул. 
„Цар Освободител” №2,ап.8, л.к. №182077144/23.03.2000г., издадена от МВР-Ямбол, в 
качеството на представител на Сдружение с идеална цел „МАТОЧИНА ” със седалище 
и адрес на управление: с.Маточина, общ.Свиленград, Булстат 175791907, рег.по ф.д. 
№41/2009г. на ХОС 

11.КАТЯ АТАНАСОВА ИВАНОВА ,ЕГН:7910058474 с адрес: Свиленград, ул. 
„Георги Скрижовски” 10,вх.”А”,ет.3,ап.9, с л.к. №176925884/10.05.2000г., издадена от 
МВР-Хасково в качеството на представител на Сдружение с нестопанска цел 
„НАРОДНОЧИТАЛИЩЕ ПРОСВЕТА” със седалище и адрес на управление: 
Свиленград, ул. „Бурденис” 8,вх.”А”,ет.5, ап.27,рег. По ф.д. №60/1997г по описа на ХОС 

 



12.ИВАН ГЕОРГИЕВ ЧОНЧЕВ, ЕГН:6004258484 с адрес: Свиленград, ул. „Васил 
Друмев” №8 с л.к. №177582870/25.09.2000г., издадена от МВР-Хасково 

13.НИКОЛАЙ САРАНДИЕВ АНГЕЛОВ ,ЕГН:6401048468 с адрес: Свиленград, 
ул.” 13-ти октомври” №14 с л.к. №177864423/04.12.2000г. ,издадена от МВР-Хасково в 
качеството на представител на сдружение с обществено полезна дейност „СПОРТЕН 
КЛУБ ПО ГИМНАСТИКА  АЛЕКСАНДЪР ФОТЕВ” със седалище и адрес на управление: 
Свиленград, Общински стадион Свиленград, Булстат 175816755, рег. по.ф.д. 
№6/2002г.по описа на ХОС 

14.КИЧКА ПАНАЙОТОВА СЛАВОВА, ЕГН:6110068471 с адрес: Свиленград, ул.  
„Димитър Благоев” №58 ,л.к. №178202666/19.06.2001г., издадена от МВР-Хасково 

15.НАДЯ ПЕЕВА ,ЕГН:6808108455 с адрес:Свиленград,ул. „Генерал Скобелев” 
№27, л.к. №178369880/04.10.2001г. ,издадена от МВР-Хасково в качеството на 
представител на ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД  с адрес: Свиленград,бул. „България” №32 
ЕИК 000903825 

16.МИЛЕНА ЯНЕВА СТЕФАНОВА – ГЕОРГИЕВА ,ЕГН: 7504258571 с адрес: 
Свиленград, ул. „Димитър Благоев” №48 ,с л.к. №634179696/22.10.2008г., издадена от 
МВР-Хасково  

17.ИВАНКА ЛЮБОМИРОВА  ДИМИТРОВА , ЕГН: 6809011990 с адрес: 
Свиленград, ул. „Димитър Благоев” №18,л.к. №178893812/05.01.2002г., издадена от 
МВР-Хасково  

18.ЖЕЛЬО ДИМИТРОВ СТАНКОВ, ЕГН:6705088449 с адрес: с.Студена,общ. 
Свиленград, ул. „Сакар” №31 ,л.к. №178378729/08.10.2001г., издадена от МВР-Хасково  
 19.ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ПРОДАНОВ, ЕГН:6801288503 с адрес: Свиленград, ул. 
„Одрин” №9,л.к. №177063036/15.06.2000г., издадена от МВР-Хасково  

20.ИВАН АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ, ЕГН:4709288441 с адрес: Свиленград, ул. 
„Тунджа” №8, л.к. №178126310/19.04.2001г., издадена от МВР-Хасково 

 
Събранието се провежда при следния дневен ред: 
1. Вземане на решение за създаване на юридическо лице с нестопанска 

цел за осъществяване на дейност в  по смисъла на Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел; 

2. Определяне на вида, наименованието, формулиране на целите му и на 
средствата за тяхното постигане . 

3.  Вземане на решение за приемане на устав на юридическото лице. Избор 
на управителен орган на юридическото лице 

4. Избор на управителен съвет /УС/ на юридическото лице 
5. Избор на председател на УС  
6. Избор на Контролен съвет  /КС/ и избор на председател 
7.  Определяне на размера на членския внос  

 
Преди да пристъпят към гласуване на дневния ред, учредителите обсъдиха 

процедурата, при спазването на която да се извърши избора на председател и 
секретар на учредителното събрание. 

За председател на учредителното събрание беше предложена кандидатурата 
на инж.Иванка Любомирова Димитрова . 

Инж. Иванка Любомирова  Димитрова предложи Елена Карчева Кутянова – 
Христова да изпълнява функциите на секретар на учредителното събрание. 



Поради липса на други кандидатури, учредителите пристъпиха към гласуване  
на кандидатурата и взеха единодушно следното  

     
РЕШЕНИЕ: 

1.  За председател на учредителното събрание е избрана инж. Иванка 
Любомирова  Димитрова  .  

Инж. Иванка Любомирова  Димитрова е съгласна да изпълнява функциите на 
председател на събранието . 

2.  За секретар на учредителното събрание е избрана  Елена Карчева 
Кутянова – Христова .  

Елена Карчева Кутянова – Христова приема да изпълнява функциите на 
секретар на събранието. 

Определената за председател инж. Иванка  Димитрова предложи да бъде 
избрана комисия по пълномощията  на учредителите в състав Надя Пеева,  Георги 
Ганчев и Милена Янева. 

Учредителите пристъпиха към гласуване  на предложението и взеха 
единодушно следното  

 
РЕШЕНИЕ: 

Надя Пеева, Георги Ганчев и Милена Янева са избрани за членове на 
комисията по пълномощията на учредителите . 

 
Надя Пеева  съобщи, че от номинираните  21 учредители присъстват  20 . 
Определената за  председател инж. Иванка Димитрова предложи 

учредителите да гласуват дневния ред на учредителното събрание във вида ,в който е 
предложен. 

Никой от присъстващите лица не направи предложение за корекции и 
допълнения към така формулирания дневен ред. Учредителите пристъпиха към 
гласуване на дневния ред, определен по-горе, като в резултат на гласуването 
единодушно взеха следното  

 
    РЕШЕНИЕ: 
Дневния ред се приема във вида, в който е определен и всяка точка ще се 

обсъжда и гласува поотделно от учредителите. 
По т.1 от дневния ред: 
Председателят представи кратко резюме за същността на юридическите лица 

с нестопанска цел, за тяхната нормативна уредба, за изискванията, които 
законодателят поставя по отношение на тяхната правна форма. 

Инж. Иванка Димитрова запозна присъстващите със спецификите в 
процедурата по вписването на юридическите лица с нестопанска цел в съдебния 
регистър. 

Тя отбеляза необходимостта от ясно и изчерпателно определяне на целите на 
юридическото лице и средствата, необходими за тяхното постигане, след което покани 
присъстващите да преминат към дискусии. Тъй като не бяха поставени въпроси и не 
постъпиха нови предложения, учредителите пристъпиха към гласуване. Единодушно 
бе взето следното  

     
РЕШЕНИЕ: 



 
По т.1 от дневния ред- учредяване се юридическо лице с нестопанска цел по 

Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 
Гласували „за” : всички присъстващи; 

 Гласували „против” : няма; 

 Гласували „въздържал се” : няма. 

След като единодушно беше взето решение за учредяване на юридическо 
лице с нестопанска цел, председателят предложи да бъдат обсъдени въпросите, 
свързани с вида, наименованието, целите и средствата  за тяхното постигане. Тя 
напомни на присъстващите, че юридическото лице се създава за реализиране на 
нестопанска цел, която не може  да противоречи на закона и добрите нрави. 

Инж.Иванка Димитрова предложи за гласуване юридическото лице, учредено 
като : 

- Сдружение по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска 
цел; 

- за осъществяване на дейност в обществена полза 
- с наименование:  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА “СВИЛЕНГРАД  

АРЕАЛ”,със седалище гр. Свиленград , ул.”Ген.Струков”5,ет.2,офис 12. 
- за постигане на следните цели: 

1) Да подпомага устойчивото и конкурентно способно развитие на територията на 

община Свиленград чрез планиране и управление на стратегия за местно 

развитие; 

2) Да развива и утвърждава европейски практики и подходи за териториално 

интегрирано развитие на селските райони и по конкретно подхода ЛИДЕР, 

подкрепян от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони; 

3) Да повишава информираността и уменията на местните жители относно 

прилагане на подхода ЛИДЕР и насърчаване на активното им участие в процеса 

на планиране и изпълнение на стратегии за местно развитие; 

4) Да работи за повишаване на качеството на живот на територията на община 

Свиленград; 

5) Да насърчава и способства за активното включване на членовете на общността 

в процеса на вземането и изпълнението на решения относно нейното развитие; 

6) Да подкрепя социални и организационни промени в общността на основата на 

обединяване на интересите на публичния, икономическия и гражданския сектор; 

7) Да създава възможности за дългосрочна заетост и повишаване на доходите в 

на територията на община Свиленград чрез разнообразяване на 

икономическите дейности, подобряване на конкурентоспособността на местните 

продукти, опазване на природните ресурси и околната среда и развитие на по-

качествени услуги в съответствие с нуждите и очакванията на членовете на 

общността;  



8) Да стимулира въвеждането на нови методи и ресурси за развитие чрез 

подкрепа за внедряване на иновации и нови технологии и увеличаване на 

местния капацитет и знания; 

9) Да инициира, развива и утвърждава практики за ефективно публично частно 

партньорство;  

10) Да инициира, развива и подпомага създаването и развитието на мрежи за 

сътрудничество на професионален, секторен и териториален принцип; 

11) Да работи за развитие и утвърждаване на уникалните характеристики и 

идентичност на на територията на община Свиленград и общностите, които я 

населяват; 

12) Да подпамога развитието на между секторно и междуобщинско сътрудничество;  

13) Да работи и помага за изграждане на гражданско общество, демократизация и 

прозрачност в дейността на централните и местните органи на управление, 

чрез осъществяване на граждански инициативи и сътрудничество с държавни 

институции, местни и регионални власти; 

14)  Да работи за повишаване на информираността и компетентността на местната 

общност чрез активно включване на нейни членове във форми на 

продължаващо обучение за възрастни; 

- със следните средства: 

          (1) За постигане на целите си, Сдружението може да извършва всички дейности, 

незабранени от закона, при спазване на изискванията на ЗЮЛНЦ относно 

организациите, определени за извършване на общественополезна дейност, наредбите 

и указанията на МЗХ, договора с МЗХ и РА и  Устава. 

         (2) За постигане на своите цели Сдружението използва всички средства, които не 

противоречат на Конституцията и законите на страната. 

         (3) При подбора на средства и извършване на дейностите си Сдружението спазва 

принципите ,приети с Устава на сдружението. 

 Преди да се пристъпи към гласуване ,председателят предостави възможност на 

присъстващите да изразят своето отношение към предложението й да направят 

възражения и да предложат корекции. 

 Учредителите изразиха пълно съгласие с предложението на инж.Иванка 

Димитрова по отношение на вида ,наименованието ,целите и средствата на 

юридическото лице. Председателят на събранието призова присъстващите към 

гласуване ,в резултат на което бе взето единодушно следното: 

     

РЕШЕНИЕ : 



По точка 2 от дневния ред: учредява се сдружение, по смисъла на Закона  за 

юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване  на 

общественополезна дейност  с наименование МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  

“СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ” , за постигане на следните цели:  

1) Да подпомага устойчивото и конкурентно способно развитие на 

територията на община Свиленград чрез планиране и управление на стратегия за 

местно развитие; 

2) Да развива и утвърждава европейски практики и подходи за 

териториално интегрирано развитие на селските райони и по конкретно подхода 

ЛИДЕР, подкрепян от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони; 

3) Да повишава информираността и уменията на местните жители относно 

прилагане на подхода ЛИДЕР и насърчаване на активното им участие в процеса на 

планиране и изпълнение на стратегии за местно развитие; 

4) Да работи за повишаване на качеството на живот на територията на 

община Свиленград; 

5) Да насърчава и способства за активното включване на членовете на 

общността в процеса на вземането и изпълнението на решения относно нейното 

развитие; 

6) Да подкрепя социални и организационни промени в общността на 

основата на обединяване на интересите на публичния, икономическия и гражданския 

сектор; 

7) Да създава възможности за дългосрочна заетост и повишаване на 

доходите в на територията на община Свиленград чрез разнообразяване на 

икономическите дейности, подобряване на конкурентоспособността на местните 

продукти, опазване на природните ресурси и околната среда и развитие на по-

качествени услуги в съответствие с нуждите и очакванията на членовете на 

общността;  

8) Да стимулира въвеждането на нови методи и ресурси за развитие чрез 

подкрепа за внедряване на иновации и нови технологии и увеличаване на местния 

капацитет и знания; 

9) Да инициира, развива и утвърждава практики за ефективно публично 

частно партньорство;  

10)  Да инициира, развива и подпомага създаването и развитието на мрежи 

за сътрудничество на професионален, секторен и териториален принцип; 

11)  Да работи за развитие и утвърждаване на уникалните характеристики и 

идентичност на на територията на община Свиленград и общностите, които я 

населяват; 



12)  Да подпамога развитието на между секторно и междуобщинско 

сътрудничество;  

13)  Да работи и помага за изграждане на гражданско общество, 

демократизация и прозрачност в дейността на централните и местните органи на 

управление, чрез осъществяване на граждански инициативи и сътрудничество с 

държавни институции, местни и регионални власти; 

14)  Да работи за повишаване на информираността и компетентността на 

местната общност чрез активно включване на нейни членове във форми на 

продължаващо обучение за възрастни; 

Със следните средства: 

(1) За постигане на целите си, Сдружението може да извършва всички 

дейности, незабранени от закона, при спазване на изискванията на ЗЮЛНЦ относно 

организациите, определени за извършване на общественополезна дейност, наредбите 

и указанията на МЗХ, договора с МЗХ и РА и  Устава. 

            (2) За постигане на своите цели Сдружението използва всички средства, които 

не противоречат на Конституцията и законите на страната. 

            (3) При подбора на средства и извършване на дейностите си Сдружението 

спазва принципите ,приети с Устава на сдружението. 

 Гласували „за” : всички присъстващи; 

 Гласували „против” : няма; 

 Гласували „въздържал се” : няма. 

 

           По т.3 от дневния ред: 

 Инж.Иванка Димитрова представи проектоустав на сдружение МЕСТНА 

ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  “СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ”. Същият беше прочетен на 

учредителите, след което председателят предостави възможност на присъстващите да 

зададат своите въпроси и да направят предложения за корекции и допълнения. Тъй 

като друг проектоустав не бе представен за обсъждане и гласуване и не постъпиха 

въпроси и предложения, председателят на събранието  подкани учредителите да 

пристъпят към гласуване . В резултат на гласуването  бе взето следното  

     

РЕШЕНИЕ : 

По т.3 от дневния ред: учредителите  приемат представеният от инж. Иванка 

Димитрова проектоустав на сдружение МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  

“СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ” 

Гласували „за” : всички присъстващи; 

 Гласували „против” : няма; 



 Гласували „въздържал се” : няма. 

 

 По т.4 от дневния ред: 

 Председателят на учредителното събрание представи накратко функциите на 

Управителния съвет на сдружението, задачите, с които ще бъде натоварен, както и 

цялостната роля на върховния и управителния орган за дейността на сдружението. 

 След това председателят даде думата на желаещите учредители да направят 

предложения за избор на членове на управителния съвет по сектори, както следва 

публичен, граждански и бизнес сектор: 

1/ Квота на публичен сектор  на Община Свиленград: 

Надя Пеева, Жельо Станков и Милена Янева 

Председателят на събранието призова присъстващите към гласуване, в резултат на 

което бе взето единодушно следното: 

     

РЕШЕНИЕ : 

Приема за членове на Управителния съвет от квотата на публичния 

сектор: Надя Пеева, Жельо Станков и Милена Янева 

 Гласували „за” : всички присъстващи; 

  Гласували „против” : няма; 

  Гласували „въздържал се” : няма. 

 2/ Квота на граждански сектор: 

  Кичка Славова предложи като членове на УС да бъдат избрани  

Христина Коларова и Петър Вангелов 

  Сашо Карапеев предложи  Константин Зайков да влезе в състава на УС 

Други предложения не бяха направени  и председателят прикани учредителите към 

гласуване : 

За кандидата Христина Коларова: 

Гласували „за” : 17; 

  Гласували „против” : 3; 

  Гласували „въздържал се” : няма. 

За кандидата Петър Вангелов : 

Гласували „за” : 17; 

  Гласували „против” : 3; 

  Гласували „въздържал се” : няма. 

За кандидата  Константин Зайков: 

 Гласували „за” : 1; 

  Гласували „против” : 19; 



  Гласували „въздържал се” : няма. 

В резултат на гласуването с мнозинство бе взето следното  

      

РЕШЕНИЕ : 

Приема за членове на Управителния съвет от квотата на гражданския сектор, както 

следва: 

Христина Коларова  и Петър Вангелов 

   

  3/Квота на бизнес сектора : 

Веселина Щерева предложи  за членове на УС да бъдат избрани  Сашо Карапеев и 

Георги  Лозев . 

Милена Янева предложи за членове на УС да бъдат избрани Марияна Апостолова  и 

Иван Костадинов 

Николай Сарандиев като представител на юридическо лице направи предложение в 

състава на УС да бъде включен Васил Василев, който не е учредител. 

Други предложения не бяха направени  и председателят прикани учредителите към 

гласуване : 

 За кандидата  Сашо Капрапеев : 

Гласували „за” : 8; 

  Гласували „против” : 12; 

  Гласували „въздържал се” : няма. 

За кандидата Георги Лозев: 

Гласували „за” : 4; 

  Гласували „против” : 16; 

  Гласували „въздържал се” : няма. 

За кандидата Иван Костадинов: 

Гласували „за” : 12; 

  Гласували „против” : 8; 

  Гласували „въздържал се” : няма. 

За кандидата Марияна Апостолова 

Гласували „за” : 9; 

  Гласували „против” : 11; 

  Гласували „въздържал се” : няма. 

Марияна Апостолова  оттегля кандидатурата си.. 

За кандидата  Васил Василев: 

Гласували „за” : 5; 

  Гласували „против” : 15; 



  Гласували „въздържал се” : няма. 

Георги Лозев направи предложение номинираните да нямат право да гласуват за себе 

си. 

Председателят прикани учредителите да гласуват по предложението на Георги Лозев, 

в резултат на което бе взето с мнозинство следното: 

 

РЕШЕНИЕ: 

Не приема направеното предложение от Георги Лозев. 

Гласували „за” : 4; 

  Гласували „против” : 16; 

  Гласували „въздържал се” : няма. 

Петър Вангелов направи предложение да се гласува отново за Сашо Карапеев и 

Васил Василев 

Председателят прикани учредителите да гласуват по предложението на Петър 

Вангелов, в резултат на което бе взето с мнозинство следното: 

 

РЕШЕНИЕ: 

 Приема направеното предложение от Петър Вангелов за ново гласуване за 

номинираните Сашо Карапеев и Васил Василев 

Гласували „за” : 17; 

  Гласували „против” : 3; 

  Гласували „въздържал се” : няма. 

Пристъпи се към ново гласуване  

За кандидата Сашо Карапеев:  

Гласували „за” : 13; 

  Гласували „против” : 7; 

  Гласували „въздържал се” : няма. 

За кандидата Васил Василев: 

Гласували „за” : 6; 

  Гласували „против” : 14; 

  Гласували „въздържал се” : няма. 

 

В резултат на гласуването с мнозинство бе взето следното  

      

РЕШЕНИЕ : 

Приема за членове на Управителния съвет от квотата на бизнес сектора ,както следва: 

Иван Костадинов и Сашо Карапеев 



Членовете на Управителния съвет заявиха,че са съгласни да заемат тази длъжност. 

 По т.5 от дневния ред: 

Председателят на учредителното събрание  даде думата на желаещите учредители да 

направят предложение за председател на Управителния съвет. 

Иван Костадинов предложи  Жельо Станков  да бъде председател на Управителния 

съвет. 

Поради липса на други предложения се пристъпи към гласуване в резултат на което 

единодушно беше взето следното  

     

РЕШЕНИЕ : 

По т.5  от дневния ред: Избира Жельо Станков  за председател на Управителния съвет 

на Сдружение МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  “СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ” 

Гласували „за” : всички присъстващи; 

  Гласували „против” : няма; 

  Гласували „въздържал се” : няма. 

 

По т.6 от дневния ред: 

Председателят на учредителното събрание  даде думата на желаещите учредители да 

направят предложение за членове на контролния съвет. 

 ОбС - прави предложение  за член на контролния съвет да бъде избран Иван 

Андреев. 

Петър Вангелов предлага Марияна Апостолова за член на Контролния съвет. 

Иван Чончев предлага  Катя Иванова за член на Контролния съвет. 

Катя Иванова направи самоотвод. 

Сашо Карапеев  предлага Иван Чончев за член на Контролния съвет. 

Иван Чончев направи самоотвод. 

Марияна Апостолова  предлага за член на Контролния съвет Константин Зайков . 

Същият си направи отвод. 

Николай Сарандиев предложи Кичка Славова за член на Контролния съвет. 

Поради липса на други предложения са пристъпи  към гласуване  на кандидатурите: 

За Иван Андреев: 

Гласували „за” : всички присъстващи; 

  Гласували „против” : няма; 

  Гласували „въздържал се” : няма. 

За Марияна Апостолова : 

Гласували „за” : всички присъстващи; 

  Гласували „против” : няма; 



  Гласували „въздържал се” : няма. 

За Кичка Славова: 

Гласували „за” : всички присъстващи; 

  Гласували „против” : няма; 

  Гласували „въздържал се” : няма. 

В резултат на гласуването се взе единодушно следното 

    

РЕШЕНИЕ: 

По т.6 от дневния ред: Избира Контролен съвет на сдружение  МЕСТНА 

ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  “СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ”  в състав: 

1.Иван Андреев 

2.Марияна Апостолова  

3.Кичка Славова 

 

По т.6 от дневния ред за избор на председател на Контролния съвет председателят на 

учредителното събрание отправи покана към учредителите да представят своите 

предложения. 

Инж.Иванка Димитрова предложи за председател да бъде избрана  Марияна 

Апостолова 

Поради липса на други предложения се пристъпи към гласуване в резултат на което се 

взе единодушно следното  

     

РЕШЕНИЕ : 

По т.6 от дневния ред: избира за председател на Контролния съвет  Марияна 

Апостолова  

Гласували „за” : всички присъстващи; 

  Гласували „против” : няма; 

  Гласували „въздържал се” : няма. 

По т.7 от дневния ред председателят на учредителното събрание покани учредителите 

да направят своето предложение за размера на членския внос. 

Петър Вангелов предложи  юридическите лица да заплащат членски внос в размер на 

100лв. годишно, а физическите лица – 30 лева годишно 

Николай Сарандиев предложи юридическите лица да заплащат членски внос в размер 

на 30 лв. годишно, а физическите лица – 20 лева годишно. 

Други предложения не бяха направени ,поради  което се пристъпи към гласуване : 

За предложението на Петър Вангелов: 

Гласували „за” : 12; 



 

 

 

 



 

 

 

 



 


