
 
 
 
 

П Р О Т О К О Л 
 

ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 
 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ 
„АСОЦИАЦИЯ НА АГРОЕКОЛОГИЧНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ“ 

 

 

Днес, 27.03.2015 г., от 14:00 часа, в гр. Стара Загора, на адрес: бул. „Цар Симеон Велики“ № 

100, Хотел „Верея“, Конферентна зала, се състоя редовно Общо събрание на Сдружение 

„Асоциация на агроекологичните земеделски производители” (Сдружението), свикано от 

Управителния съвет. 

 

Събранието беше открито в 14.00 часа от г-н Пламен Драгнев – председател на 

Управителния съвет на Сдружението, който обяви следния кворум: До момента от общо 85 члена 

на Сдужението присъстват 38 члена. Съгласно чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 38 от Устава на 

Сдружението не е налице необходимия кворум.  

Съгласно чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 39 от Устава на Сдружението заседанието се отложи с един 

час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се. 

 

Събранието беше открито в 15.00 часа от г-н Пламен Драгнев, който обяви, че от общо 85 

члена, съгласно извършената регистрация, бе констатирано, че присъстват 44 члена на 

Сдужението.   

 

На събранието присъстваха следните членове: 
 

1. Пламен Славов Драгнев, ЕГН 7705309080 – Председател на Управителния съвет, e-mail : 

p_dragnev@abv.bg ; 

2. Жеко Стоилов Станчев, ЕГН 7106077665, в качеството си на Управител на "Агроефект" 
ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, п.код 6000, бул. „Никола Петков“ № 

55, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 123734050, e-mail : 

ppeneva7@abv.bg ; 

3. Пламена Маринова Пенева, ЕГН 8411027677, в качеството си на Управител на "Агро 
Макс 2006" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, п.код 6000, ул. 

„Хрищиян Войвода“ № 28, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 

128615819, e-mail : ppeneva7@abv.bg ; 

4. Димитър Желязков Желязков, ЕГН 6302208525, в качеството си на Управител на "Клас 
95" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, п.код 6300, ул. „Козлодуй“ № 7, 

вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 126552081, e-mail : 

jelazkov_haskovo@abv.bg ; 

5. Ивайло Митков Рангелов, ЕГН 7407191729, притежаващ лична карта № 644828767, 

издадена на 07.11.2013 г. от МВР – Видин, с постоянен адрес: обл. Видин, общ. Макреш, с. 

Раковица, ул. „Двадесет и шеста“ № 7,  e-mail : ivo_rangelov74@abv.bg ; 

6. Каньо Иванов Радев, ЕГН 6007207541, в качеството си на Управител на "Йоана - КР" 
ЕООД, със седалище и адрес на управление: обл. Стара Загора, общ. Раднево, гр. Раднево, п.к. 
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6260, ул. "Валентина Терешкова" № 7, вписано в Търговския регистър към Агенция по 

вписванията с ЕИК 123665729,  e-mail : kanio_radev@abv.bg ; 

7. Йордан Костадинов Танев, ЕГН 5509057529, в качеството си на физическо лице - 

търговец с фирма ET „Венат - Йордан Танев“, със седалище и адрес на управление: гр. Стара 

Загора, п.к. 6000, ул. "Доньо Пехливанов" № 81, ет. 4, ап. 87, вписан в Търговския регистър към 

Агенция по вписванията с ЕИК 040447062, e-mail : venat1@abv.bg ; 

8. Дженко Иванов Даскалов, ЕГН 6109149047, в качеството си на Управител на "Дженко 
Даскалов" ЕООД, със седалище и адрес на управление: обл. Ямбол, общ. Болярово, гр. Болярово, 

п.к. 8720, ул. „Граничарска“, бл. 15, вх. Г, ет. 3, ап. 45, вписано в Търговския регистър към 

Агенция по вписванията с ЕИК 128586401; dj.daskalov@abv.bg ; 

9. Рали Димитров Рангелов, ЕГН 6404243302, притежаващ лична карта № 640232008, 

издадена на 28.05.2010 г. от МВР - Монтана, с постоянен адрес: гр. Лом, обл. Монтана, ул. 

„Драгоман“ № 3; e-mail : aygarova@abv.bg, действащ чрез пълномощника Дора Жекова 
Айгърова, ЕГН 6508098490, съгласно нотариално заверено пълномощно рег. № 33 от 19.03.2015 г. 

на Красимир Цветанов Кирилов, кмет на с.Разград, общ. Вълчедръм; 

10.  Феди Тимушенков Фердинандов, ЕГН 7101023223, притежаващ лична карта № 

640418318, издадена на 23.06.2010г. от МВР- Монтана, с постоянен адрес : гр. Вълчедръм, ул. 

„Христо Ботев“ №27, п.к. 3659, тел. 0895411325, e-mail: galia_2011@abv.bg , действащ чрез 

пълномощника Дора Жекова Айгърова, ЕГН 6508098490, съгласно нотариално заверено 

пълномощно рег. № 440 от 23.03.2015 г. на Боян Георгиев Аврамов, зам. кмет при общ. 

Вълчедръм; 

11.  Валери Тимушенков Торнин, ЕГН 7811163228, притежаващ лична карта № 641733606, 

издадена на 13.01.2011г. от МВР- Монтана, с постоянен адрес : гр. Вълчедръм, 

ул.“Клокотница“№67, тел. 0895411325, e-mail : valeri_tornin@abv.bg, galia_2011@abv.bg , действащ 

чрез пълномощника Дора Жекова Айгърова, ЕГН 6508098490, съгласно нотариално заверено 

пълномощно рег. № 428 от 25.03.2015 г. на Камелия Асенова Савова, секретар при общ. 

Вълчедръм; 

12. Стефан Маринов Джанков, ЕГН 5802116385, в качеството си на Управител на 

"Зърнопроизводство Левски" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1111, 

район Слатина, ул. „Хемус“ № 16Б, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с 

ЕИК 114626524, e-mail : a_kiskinov@abv.bg ,  действащ чрез пълномощника Атанас Димитров 
Кискинов, ЕГН 6205170501, съгласно нотариално заверено пълномощно рег. № 4853 от 

24.03.2015 г. на Румяна Радева, Нотариус в район Районен съд София, с рег. № 104 на 

Нотариалната камара; 

13. Галин Велков Велев, ЕГН 8408269042, в качеството си на физическо лице - търговец с 

фирма ET „Джи Агро - Галин Велев“, със седалище и адрес на управление: обл. Ямбол, общ. 

Болярово, гр. Болярово, п.к. 8720, ул. "Граничарска" № 25, вх. Б, ап. 16, вписан в Търговския 

регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200545312; transvel_vmhg@abv.bg , действащ чрез 

пълномощника Христо Велков Велев, ЕГН 8303239041, съгласно нотариално заверено 

пълномощно рег. № 1930 от 25.03.2015 г. на Костадин Костадинов, Нотариус в район Районен съд 

гр. Елхово, с рег. № 451 на Нотариалната камара; 

14. Боян Цветанов Бурчин, ЕГН 6006033208, в качеството си на Управител на "Зора - 
Агро" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Вълчедръм, ул. „Раковска“ № 12, вписано в 

Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 111584301; e-mail : zora.agro@abv.bg ; 

15. Венко Йорданов Великов, ЕГН 4307015309, в качеството си на Управител на "Берус" 
ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, п.к. 7005, зад Хиподрума, вписано в 

Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 827184080; e-mail : berus_ood@abv.bg ;  

16. Светлина Точева Стойчева, ЕГН 5504076779, в качеството си на физическо лице - 

търговец с фирма ЕТ „Луиза – Светлина Точева“, със седалище и адрес на управление: гр. 
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София, ул. Димитър Жаджикоцев“ № 65, вх. Б, вписано в Търговския регистър към Агенция по 

вписванията с ЕИК № 040253278; e-mail : svetlinas@dir.bg ;  

17. Митко Тодоров Янакиев, в качеството си на физическо лице - търговец с фирма ЕТ 

“Янакиев- Митко Янакиев“, със седалище и адрес на управление : гр. Ямбол, ул. „Жорж 

Папазов“№26, ет.1, ап.3, вписан в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 

128574977, тел. 0879877360, e-mail: agrooffice@commtech-bg.com  

18. Евгений Иванов Орашъков, ЕГН 7510125644, действащ като пълномощник на Кева 

Илиева Панова, ЕГН 5810251995, в качеството си на Управител на "Агро Сантия" ООД, със 

седалище и адрес на управление: гр. София, п.код 1000, район „Средец“, ул. „Славянска“ № 13, 

вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106619291, тел. 0889431428, e-

mail: evgeniy@ceres.bg , съгласно нотариално заверено пълномощно рег. № 1838 от 27.03.2015 г. на 

Светла Бошнакова, Нотариус в район Районен съд Враца с рег. № 482 на Нотариалната камара; 

19. Иван Георгиев Панчев, ЕГН 5608059069, в качеството си на физическо лице - търговец 

с фирма ET „Агропан - Иван Панчев“, със седалище и адрес на управление: обл. Ямбол, общ. 

Елхово, с. Добрич, п.к. 8724, ул. „Надежда Крупская“ № 3, вписан в Търговския регистър към 

Агенция по вписванията с ЕИК 128516422, тел. 0887713262, e-mail: agropan@abv.bg  

20. Любомир Василев Върбанов, ЕГН 6310064107, в качеството си на физическо лице - 

търговец с фирма ET „Мирена 99 – Любомир Василев“, със седалище и адрес на управление: 

обл. Плевен, общ. Долни Дъбник, гр. Долни Дъбник, п.к. 5870, ул. „Гурко“ № 3, вписан в 

Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 114126063, тел. 0884541888, e-mail: 

lubomir_varbanov@abv.bg ; 

21. Михаил Георгиев Шевкенов, ЕГН 5405319083, в качеството си на физическо лице - 

търговец с фирма ET „Земеделска къща Аграрика - Михаил Шевкенов“, със седалище и адрес 

на управление: гр. Ямбол, п.к. 8600, ул. „Полковник Бакланов“ № 24, вписан в Търговския 

регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 040311137, тел. 0888385308, e-mail: agrarika@abv.bg ; 

22. Николайчо Георгиев Маринов, ЕГН 6703097987, в качеството си на физическо лице - 

търговец с фирма ET „Николайчо Маринов“, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, 

п.к. 9300, ул. „Генерал Колев“ № 76, вх. Б, ет. 3, ап. 9, вписан в Търговския регистър към Агенция 

по вписванията с ЕИК 124047995, тел. 0887491238, e-mail: martin008@abv.bg ; действащ чрез 

пълномощника Мартин Николайчев Маринов, ЕГН 9210267960, съгласно нотариално заверено 

пълномощно рег. № 1726 от 23.03.2015 г. на Радослав Георгиев, Нотариус в район Районен съд 

Добрич с рег. № 330 на Нотариалната камара; 

23. Янко Николов Янков, ЕГН 6308042468, в качеството си на Управител на "Коко" ООД, 

със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, п.к. 6600, ул. „Георги Попмаринов“ № 20, 

вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 108565771, тел. 0887979500, e-

mail: koko_agro@abv.bg ; 

24. Веселин Кирилов Стоичков, ЕГН 7301217273, в качеството си на Управител на "ВДК-
Дапалис" ЕООД, със седалище и адрес на управление: обл. София, общ. Столична, с. Яна, п.к. 

1805, ул. „Стара планина“ № 28, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с 

ЕИК 200808382, тел. 0899144697, e-mail: vdkdapalis@abv.bg ; действащ чрез пълномощника 

Пламен Славов Драгнев, ЕГН 7705309080, съгласно нотариално заверено пълномощно рег. № 

166 от 27.03.2015 г. на Георги Тасков, зав. Нотариална служба при СО- район Кремиковци, 

кметство Яна; 

25. Кирил Киров Иванов, ЕГН 7606247543, в качеството си на Управител на "Агроким" 
ООД, със седалище и адрес на управление: обл. Стара Загора, общ. Стара Загора, с. Горно Ботево, 

п.к. 6053, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 123653506, тел. 

0888817448, e-mail: agrokimood@abv.bg ; 
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26. Румен Лефтеров Генов, ЕГН 6703070501, притежаващ лична карта № 641706824, 

издадена на 13.01.2011 г. от МВР – Бургас, с постоянен адрес: обл. Бургас, общ. Карнобат, с. 

Драганци, п.к. 8489, тел. 0888397754, e-mail: zpk_zlatnapraskova@abv.bg; 

27. Стоян Иванов Стоянов, ЕГН 5512169062, в качеството си на физическо лице - търговец 

с фирма ЕТ „Стожер – Стоян Стоянов“, със седалище и адрес на управление: обл. Ямбол, общ. 

Тунджа, с. Симеоново, п.к. 8665, ул. „Освобождение“ № 11, вписан в Търговския регистър към 

Агенция по вписванията с ЕИК 838187633, e-mail: simpa_agri@abv.bg ; 

28. Илчо Атанасов Илчев, ЕГН 5009169109 в качеството си на Управител на "Биосим" 
ЕООД, със седалище и адрес на управление: обл. Ямбол, общ. Тунджа, с. Симеоново, п.к. 8665, 

Стопански двор – юг, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 

838101940, тел. 0898444551, e-mail: biosim@abv.bg , действащ чрез пълномощника Атанас Илчев 
Илчев, ЕГН 8312069061, съгласно нотариално заверено пълномощно рег. № 1291 от 23.03.2015 г. 

на Димитър Лахтев, Нотариус в район Районен съд Ямбол, с рег. № 322 на Нотариалната камара; 

29. Иван Руменов Ганев, ЕГН 7803117522, в качеството си на Управител на „Агриком“ 
ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Балчик, п.к. 9600, ул. "Черно море" № 21, вписано в 

Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 124594092, тел.: 0899147475; e-mail: 

ivan.ganev78@gmail.com ; 

30. Доника Георгиева Балева, ЕГН 8703107590, притежаваща лична карта № 197602215, 

издадена на 07.02.2007 г. от МВР – Стара Загора, тел. 0889507070, e-mail: gmgeorgiev_@abv.bg, 

действащ чрез пълномощника Каньо Иванов Радев, ЕГН 6007207541, съгласно нотариално 

заверено пълномощно рег. № 1220 от 07.04.2014 г. на Галя Дачева, Нотариус в район Районен съд 

Раднево с рег. № 085 на Нотариалната камара; 

31. Иван Атанасов Иванов, ЕГН 5605100467 в качеството си на Управител на "Деница-
ден" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Карнобат, ул. „Витоша“ № 9, вписано в 

Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 102751114, тел. 0888777533; e-mail: 

d_ivan@abv.bg ; 

32. Станислав Антонов Манолов, ЕГН 8112218620, притежаваща лична карта № 

640037508, издадена на 16.04.2010г. от МВР – Хасково, тел. 0896731616, e-mail: 

stanislavmanolov@gmail.com ; 

33. Ганка Данаилова Ганева, в качеството си на Председател на ЗКПУ „Селска защита“, 

със седалище и адрес на управление: обл. Велико Търново, общ. Павликени, с. Лесичери, п.к. 5222, 

вписана в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 814165589, тел. 0882287346, e-

mail:  ganka.ganeva@gmail.com  ; 

34.  Румен Лефтеров Генов, в качеството си на Председател на ЗПК „Златна Праскова“, 

със седалище и адрес на управление: обл. Бургас, с. Драганци, п.к. 8489, вписана в Търговския 

регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 812090390, тел. 0888397754, e-mail:  

zpk_zlatnapraskova@abv.bg   ; 

35. Михаил Георгиев Янев, в качеството си на управител на „Екватор“ ЕООД,  със 

седалище и адрес на управление: гр. Бургас, кв. Победа,  ул. „Чаталджа“ № 52, вписано в 

Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 102650542, тел. 0897875099, e-mail: 

ekvator_bs@abv.bg ; 

36. Станчо Стоянов Станков, в качеството си на физическо лице - търговец с фирма ЕТ 
„Яхонт-с – Станчо Станков“, със седалище и адрес на управление: гр. Карнобат, п.к.8400, ул. „9-

ти септември“ № 34, вписан в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 

102038506, тел. 0898562777,  e-mail: diamant.99@abv.bg ; 

37. Валери Ангелов Богдановски, в качеството си на управител на „Изко“ ЕООД,  със 

седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Леринска чука“ № 4, вписано в Търговския 

регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 130490649, тел. 02/8180911, e-mail: 

company@atridi.com  ; 
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38. Николай Вълчев Николов, в качеството си на Председател на ППК „Начало 93“, със 

седалище и адрес на управление: гр. Стралджа, пл. Демокрация 2, вписана в Търговския регистър 

към Агенция по вписванията с ЕИК 838109664, тел. 0879252181, e-mail:  ppk93@abv.bg   ; 

39. Сийка Колева Петрова, в качеството си на управител на „Каприз 2004“ ООД,  със 

седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, Индустриална зона, вписано в Търговския регистър 

към Агенция по вписванията с ЕИК 128579725, тел. 046664029, e-mail: capriz@b-trust.org  , 

действащ чрез пълномощника Димитър Георгиев Тихов, ЕГН 7110179100, съгласно нотариално 

заверено пълномощно рег. № 1489 от 19.03.2015 г. на Емил Щърбанов, Нотариус в район Районен 

съд Ямбол с рег. № 487 на Нотариалната камара; 

40. Петър Иванов Христов , в качеството си на управител на „Антим Агро“ ЕООД,  със 

седалище и адрес на управление: гр. София, п.к.1303, р-н Възраждане, ж.к.Сердика, бл.17А, вх.А, 

ет.2, ап.1  , вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202241176, тел. 

0889114336, e-mail: petarhristov@abv.bg   ; 

41.  Доне Стоянов Велинов, в качеството си на управител на СД „ Флора-РД- Велинов и 
Попов“,  със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к.1220, ж.к. Надежда, бл.106, вх.Б, ет.7, 

ап.45, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121216333, тел. 

0888547368, e-mail: flora_rd@abv.bg   ; 

42. Галина Димитрова Пейчева – Митева, ЕГН 8301200539, с постоянен адрес: с. Момино 

село, ул. „18-та“ №1,  тел. 0885700392, e-mail: g_peycheva@trakia-rm.com  ; 

43. Желязка Георгиева Джонджорова, ЕГН 6412159057, притежаваща лична карта № 

640796812, издадена на 02.09.2010г. от МВР – Хасково, с постоянен адрес: гр. Тополовград, к-с 

„Сакар“, бл.1, тел. 0888957596, e-mail: live.x @abv.bg, действаща чрез пълномощника Христо 
Атанасов Джонджоров, ЕГН 6108129107, съгласно нотариално заверено пълномощно рег. № 171 

от 09.02.2015 г. на Славчо Грозев – Съдия по вписванията при Районен съд – Тополовград; 

44. Милко Динков Милков, в качеството си на физическо лице - търговец с фирма ЕТ 
„Милър-Милко Милков“, със седалище и адрес на управление: обл. Ямбол, общ. Тунджа, с. 

Каравелово, Стопански двор, вписан в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 

838122742, тел. 0899156117,  e-mail: milar60@abv.bg  ; 

 

 

Констатирано бе, че заседанието е редовно свикано, всички членове на Сдружението са 

редовно уведомени  в съответствие с чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 36 и чл. 57, ал.1 от Устава на 

Сдружението  и Общото събрание може да взима валидно решения. 

 

 

 

 Председателят на Сружението Пламен Драгнев направи процедурно предложение да бъдат 

избрани председател и секретар на Общото събрание, както и преброител на гласовете при 

провеждане на гласуване. Г-н Драгнев преложи да бъдат избрани, както следва: 

 

1. За председател на Общото събрание - Пламен Славов Драгнев 

2. За секретар-протоколист на Общото събрание – Евгений Иванов Орашъков 

3. За преброител на гласове при гласуване – Светлозар Павликов Иванов 

 

След като не постъпиха други предложения за избор на Председател, секретар и преброител 

на гласовете на събранието, предложението бе гласувано общо за предложените лица и  

единодушно беше прието следното 
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ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ: 

 

Общото събрание избира: 

1. За Председател на Общото събрание - Пламен Славов Драгнев 

2. За секретар-протоколист на Общото събрание – Евгений Иванов Орашъков 

3. За преброител на гласове при гласуване – Светлозар Павликов Иванов 

 

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното 

гласуване и резултатите от него. 

 

 

 

Председателят на събранието  запозна присъстващите с дневния ред, по който следва да 

протече събранието, а именно: 

 

 

 Дневен ред: 
 
1. Обсъждане и приемане на годишния отчет на Управителния съвет. 

 

2. Приемане бюджета на Сдружението. 

 

3. Обсъждане на предложения за изменение и допълнение на Устава. 

 

4. Определяне на годишен членски внос за 2015г. 

 

5. Утвърждаване на решенията на Управителния съвет за приемане на нови членове. 

 

6.  Разни. 

 

 

 
 

По т. 1 от дневния ред: 
 

Председателят на Управителния съвет Пламен Драгнев запозна присъстващите с годишния 

отчет – финансов отчет и отчет за дейността на Сдружението за 2014г. След проведени 

обсъждания, Председателят на събранието подложи на гласуване представения от Управителния 

съвет годишен отчет : 

 

Р  Е  Ш  Е Н И Е  № 1 
 
 

Общото събрание приема годишния отчет на Управителния съвет  – финансов отчет и 

отчет за дейността на Сдружението за 2014г. 
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Гласували: за - 44 ; против – 0 ; въздържали се – 0 ; 
 

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното 

гласуване и резултатите от него. 

 Решението е взето. 
  

 

 

По т. 2 от дневния ред: 
 
Председателят Пламен Драгнев представи Работен бюджет на Сдружението за 2015г. След  

кратко разяснение и проведения обсъждания се премина към гласуване: 

ю 

 

Р  Е  Ш  Е Н И Е  № 2 
 

 
Общото събрание приема  бюджета на Сдружението за 2015г. 

 

 

 

Гласували: за - 44 ; против – 0 ; въздържали се – 0 ; 

 

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното 

гласуване и резултатите от него. 

 Решението е взето. 
 

 

 

По т. 3 от дневния ред: 
 

Юрисконсултът на Сдружението представи на присъстващите изготвения проект за изменение 

и допълнение на Устава на Сдружението, в който са отразени следните промени: 

§1. Чл. 7 се отменя 

§2. В чл.15 думите „ Встъпителен и годишен членски внос, определен“ се заменят с  

„Встъпителна  и годишна членска вноска, определена“. 

§3. В чл.21 се правят следните именения и допълнения: 

1. В ал.1 думите „встъпителна вноска“ се заменят с „встъпителна членска вноска“. 

2. В ал.2 : 
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а) думите „встъпителната вноска“ се заменят с „встъпителната членска вноска“; 

б) създава се ново изречение второ: „ Новоприетите членове не дължат годишна членска 

вноска за годината на възникване на членството им“ ; 

3. В ал.3 думите „ годишна вноска“ се заменят с „годишна членска вноска“. 

4. Алинея 4 се изменя така: 

„(4)  Заплащането на годишната членска вноска става наведнъж, в срок до един месец от 

датата на провеждане на Общото събраниена членовете на Сдружението, с което се 

определя размерът й за текущата година.“ 

 

5. Алинея 5 се изменя така: 

„(5) При необходимост от набиране на допълнителни средства за дейността, 

Управителният съвет може с единодушно решение да предвиди увеличаване на размера на 

годишната членска вноска и сроковете, при които тя е изискуема, както и да актуализира 

размера й ежегодно.“ 

§4. В чл.24 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал.1 думите „ членския си внос“ се заменят с „ годишната си членска вноска“. 

2. В ал.2 думите „членския си внос“ се заменят с „ годишната си членска вноска“. 

§5. В чл.25 ал.4 се създава ново изречение второ: „Членството възниква от датата на 

решението, с което Управителният съвет е приел новия член.“ 

§6. Чл.28 т.7 се изменя така: 

„(7) Да заплати встъпителна членска вноска, да плаща редовно годишната си членска вноска и 

да изпълнява точно финансовите си задължения към Сдружението, произтичащи от решението на 

УС по чл.21, ал.5 от този Устав.“ 

§7. В чл.29, ал.1  се правят следните изменения и допълнения: 

а) създава се нова буква „е“: 

         „ е) при неплащане на встъпителна членска вноска до 31 декември на годината, през 

която е възникнало членството. Неизпълнението на това задължение се установява от 

Управителния съвет, въз основа на водената счетоводна отчетност;“ 

б) досегашната буква „е“ става буква  „ж“ и се изменя така: 

        „ ж) при неплащане на дължимата годишна членска вноска до 31 декември на 

годината, за която е дължима. Неизпълнението на това задължение се установява от 

Управителния съвет, въз основа на водената счетоводна отчетност;“ 
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      §8. В чл.30, т.6  след думата „Устава“ се поставя запетая и се добавя  „ с изключение на тези , 

за които е предвидено автоматично прекратяване на членството.“ 

      §9. В чл.39 изречение второ се отменя. 

      §10. Член 46, т.9 се изменя така: 

„ 9. Определя размера на встъпителната членска вноска и годишната членска вноска, както и 

начина й на отчитане.“ 

§11. Създава се нов чл.51а.: 

„Чл.51а. Управителният съвет може да взема решения и без да бъда провеждано заседание, 

ако протоколът бъде подписан без забележки и възражения от всички негови членове. “ 

§12. В чл. 57 се създава нова алинея 4 : 

„(4) При промяна на адреса за кореспонденция или на електронния адрес на членовете на 

Сдружението, същите са длъжни да уведомят писмено Управителния съвет в 3-дневен срок от 

настъпване на промяната. Новият адрес се отразява в книгата на членовете на Сдружението към 

датата на постъпване на писменото уведомление. В противен случай, изпратените на адресите, 

посочени в книгата на членовете, известия и покани, ще се считат за връчени.“ 

§13. В чл.60 се създава нова алинея 3 : 

„(3) Настоящият Устав е изменен и допълнен от Общо събрание на Сдружението, проведено 

на 27.03.2015г.“ 

 

 

 Председателят на събранието даде думата на желаещите да се изкажат, да зададът въпроси и 

направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това г-н Драгнев предложи да се 

премине към гласуване : 

 

Р  Е  Ш  Е Н И Е  № 3 

 

Общото събрание приема предложението за следните изменения и допълнения на Устава на 

сдружението: 

§1. Чл. 7 се отменя 

§2. В чл.15 думите „ Встъпителен и годишен членски внос, определен“ се заменят с  

„Встъпителна  и годишна членска вноска, определена“. 

§3. В чл.21 се правят следните именения и допълнения: 
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1. В ал.1 думите „встъпителна вноска“ се заменят с „встъпителна членска вноска“. 

2. В ал.2 : 

а) думите „встъпителната вноска“ се заменят с „встъпителната членска вноска“; 

б) създава се ново изречение второ: „ Новоприетите членове не дължат годишна членска 

вноска за годината на възникване на членството им“ ; 

3. В ал.3 думите „ годишна вноска“ се заменят с „годишна членска вноска“. 

4. Алинея 4 се изменя така: 

„(4)  Заплащането на годишната членска вноска става наведнъж, в срок до един месец от 

датата на провеждане на Общото събраниена членовете на Сдружението, с което се 

определя размерът й за текущата година.“ 

 

5. Алинея 5 се изменя така: 

„(5) При необходимост от набиране на допълнителни средства за дейността, 

Управителният съвет може с единодушно решение да предвиди увеличаване на размера на 

годишната членска вноска и сроковете, при които тя е изискуема, както и да актуализира 

размера й ежегодно.“ 

§4. В чл.24 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал.1 думите „ членския си внос“ се заменят с „ годишната си членска вноска“. 

2. В ал.2 думите „членския си внос“ се заменят с „ годишната си членска вноска“. 

§5. В чл.25 ал.4 се създава ново изречение второ: „Членството възниква от датата на 

решението, с което Управителният съвет е приел новия член.“ 

§6. Чл.28 т.7 се изменя така: 

„(7) Да заплати встъпителна членска вноска, да плаща редовно годишната си членска вноска и 

да изпълнява точно финансовите си задължения към Сдружението, произтичащи от решението на 

УС по чл.21, ал.5 от този Устав.“ 

§7. В чл.29, ал.1 се правят следните изменения и допълнения: 

а) създава се нова буква „е“: 

         „ е) при неплащане на встъпителна членска вноска до 31 декември на годината, през 

която е възникнало членството. Неизпълнението на това задължение се установява от 

Управителния съвет, въз основа на водената счетоводна отчетност;“ 

б) досегашната буква „е“ става буква  „ж“ и се изменя така: 
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        „ ж) при неплащане на дължимата годишна членска вноска до 31 декември на 

годината, за която е дължима. Неизпълнението на това задължение се установява от 

Управителния съвет, въз основа на водената счетоводна отчетност;“ 

      §8. В чл.30, т.6  след думата „Устава“ се поставя запетая и се добавя  „ с изключение на тези , 

за които е предвидено автоматично прекратяване на членството.“ 

      §9. В чл.39 изречение второ се отменя. 

      §10. Член 46, т.9 се изменя така: 

„ 9. Определя размера на встъпителната членска вноска и годишната членска вноска, както и 

начина й на отчитане.“ 

§11. Създава се нов чл.51а.: 

„Чл.51а. Управителният съвет може да взема решения и без да бъда провеждано заседание, 

ако протоколът бъде подписан без забележки и възражения от всички негови членове. “ 

§12. В чл. 57 се създава нова алинея 4 : 

„(4) При промяна на адреса за кореспонденция или на електронния адрес на членовете на 

Сдружението, същите са длъжни да уведомят писмено Управителния съвет в 3-дневен срок от 

настъпване на промяната. Новият адрес се отразява в книгата на членовете на Сдружението към 

датата на постъпване на писменото уведомление. В противен случай, изпратените на адресите, 

посочени в книгата на членовете, известия и покани, ще се считат за връчени.“ 

§13. В чл.60 се създава нова алинея 3 : 

„(3) Настоящият Устав е изменен и допълнен от Общо събрание на Сдружението, проведено 

на 27.03.2015г.“ 

 

Гласували: за - 44 ; против – 0 ; въздържали се – 0 ; 
 

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното 

гласуване и резултатите от него. 

 Решението е взето. 
 

 

 

По т. 4 от дневния ред: 
 

 Управителният съвет на Сдружението предложи запазване на годишната членска вноска в 

размер на 300 лв. (триста лева).  

След проведените разисквания  бе взето следното  
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 Р  Е  Ш  Е Н И Е  № 4 
 

 

Годишната членска вноска за 2015г. да остане в размер на 300 лв. (триста лева). 

 

 

 

Гласували: за - 44 ; против – 0 ; въздържали се – 0 ; 
 

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното 

гласуване и резултатите от него. 

 Решението е взето. 
  

 

 

По т. 5 от дневния ред: 
 
Във връзка с Утвърждаване на решенията на Управителния съвет за приемане на нови 

членове, Председателят на събранието запозна присъстващите с новоприетите в Сдружението  

членове: 

 

1. „Янк-100“ ЕООД , ЕИК 124620377 

2. „Словена“ ЕООД , ЕИК 040701404 

3. ЗП Красимира Павлова , ЕГН 6802241959 

4. ЗПК „Напредък“ , ЕИК 838147418 

5. ЗП Станислав Антонов Манолов , ЕГН 8112218620 

6. ЗКПУ „Селска Защита“  ,  ЕИК 814165589 

7. ЕТ „ Никола Попов“, ЕИК 828051688 
8. ЕТ „ Христо Попов“ , ЕИК 201712419 
9. ЕТ „ Георги Христов Попов“ , ЕИК 202115067 

10. ЗПК „Златна Праскова“ , ЕИК 812090390 

11. „Екватор“  ЕООД ,  ЕИК 102650542 

12. ЕТ „ Яхонт –с“, ЕИК 102038506 

13. „ИЗКО“ ЕООД, ЕИК 130490649 

14. ЕТ „ Златиноекс-Георги Георгиев“ , ЕИК 119029515 

15. „Гардения“ ЕООД, ЕИК 110533001 

16. „Димсол-2“ ООД, ЕИК 201082917 

17. ППК „Начало 93“ гр. Стралджа, ЕИК 838109664 

18. „Агротика“ ООД, ЕИК 175384473 

19. ПК „Устрем“  с. Дропла, ЕИК 834051828 

20. ЗП Веселин Черкезов, ЕГН 6011197926 

21. „Каприз 2004“ ООД, ЕИК 128579725 

22. „Агро 21-2006“ ООД, ЕИК 124698461 

23. „Антим агро“ ЕООД, ЕИК 202241176 
24. „Кимена“ ЕООД, ЕИК 200428953 
25. ЕТ „ Илия Йорданов- Токала“, ЕИК 122070283 
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26. СД „Флора-РД-Велинов и Попов“, ЕИК 121216333 
27. Георги Атанасов Димитров, ЕГН 7010303780 
28. ET „Васко Данаилов- Вас и Иво“, ЕИК 114068247 
29. Тодор Димитров Димов, ЕГН  7401047400 
30. ЕТ „Кентон – Васил Василев“,  ЕИК 831061621 
31. „Овощен разсадник“ ЕООД, ЕИК 107512827 
32. „Жекови – Тенево“ ЕООД, ЕИК 128004144 
33. „Дани 2000“ ЕООД, ЕИК 105563157 
34. ЗП Галина Пейчева Митева, ЕГН 8301200539 
35. ЗП Желязка Георгиева Джонджорова, ЕГН 6412159057 
36. „Робсън-57“ ЕООД, ЕИК 201520949 
37. ЗП Димо Динев Димов, ЕГН 7604015765 
38. ЕТ „Милър – Милко Милков“, ЕИК 838122742 
 

 

След представяне на приетите от Управителния съвет нови членове и проведените 

разисквания, бе взето следното 

 

Р  Е  Ш  Е Н И Е  № 5 
 
 

Общото събрание утвърждава на решенията на Управителния съвет за прием на следните 

членове в Асоциацията: 

 

1. „Янк-100“ ЕООД , ЕИК 124620377 

2. „Словена“ ЕООД , ЕИК 040701404 

3. ЗП Красимира Павлова , ЕГН 6802241959 

4. ЗПК „Напредък“ , ЕИК 838147418 

5. ЗП Станислав Антонов Манолов , ЕГН 8112218620 

6. ЗКПУ „Селска Защита“  ,  ЕИК 814165589 

7. ЕТ „ Никола Попов“, ЕИК 828051688 
8. ЕТ „ Христо Попов“ , ЕИК 201712419 
9. ЕТ „ Георги Христов Попов“ , ЕИК 202115067 

10. ЗПК „Златна Праскова“ , ЕИК 812090390 

11. „Екватор“  ЕООД ,  ЕИК 102650542 

12. ЕТ „ Яхонт –с“, ЕИК 102038506 

13. „ИЗКО“ ЕООД, ЕИК 130490649 

14. ЕТ „ Златиноекс-Георги Георгиев“ , ЕИК 119029515 

15. „Гардения“ ЕООД, ЕИК 110533001 

16. „Димсол-2“ ООД, ЕИК 201082917 

17. ППК „Начало 93“ гр. Стралджа, ЕИК 838109664 

18. „Агротика“ ООД, ЕИК 175384473 

19. ПК „Устрем“  с. Дропла, ЕИК 834051828 

20. ЗП Веселин Черкезов, ЕГН 6011197926 

21. „Каприз 2004“ ООД, ЕИК 128579725 

22. „Агро 21-2006“ ООД, ЕИК 124698461 

23. „Антим агро“ ЕООД, ЕИК 202241176 



 14

24. „Кимена“ ЕООД, ЕИК 200428953 
25. ЕТ „ Илия Йорданов- Токала“, ЕИК 122070283 
26. СД „Флора-РД-Велинов и Попов“, ЕИК 121216333 
27. Георги Атанасов Димитров, ЕГН 7010303780 
28. ET „Васко Данаилов- Вас и Иво“, ЕИК 114068247 
29. Тодор Димитров Димов, ЕГН  7401047400 
30. ЕТ „Кентон – Васил Василев“,  ЕИК 831061621 
31. „Овощен разсадник“ ЕООД, ЕИК 107512827 
32. „Жекови – Тенево“ ЕООД, ЕИК 128004144 
33. „Дани 2000“ ЕООД, ЕИК 105563157 
34. ЗП Галина Пейчева Митева, ЕГН 8301200539 
35. ЗП Желязка Георгиева Джонджорова, ЕГН 6412159057 
36. „Робсън-57“ ЕООД, ЕИК 201520949 
37. ЗП Димо Динев Димов, ЕГН 7604015765 
38. ЕТ „Милър – Милко Милков“, ЕИК 838122742 

 

 

 

Гласували: за - 44 ; против – 0 ; въздържали се – 0 ; 
 

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така 

проведеното гласуване и резултатите от него. 

 Решението е взето. 
 

 

 

По т. 6 от дневния ред: 
 

Управителният съвет направи предложение да се възложи на Председателя или изрично 

упълномощено от него лице да предприеме всички действия по вписване на промените в Устава на 

Сдружението в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Софийски градски съд.  

Предложението бе подложено на гласуване : 

 

Р  Е  Ш  Е Н И Е  № 6 
 

 

Възлага се на Председателя или изрично упълномощено от него лице да предприеме всички 

действия по вписване на промените в Устава на Асоциацията в Регистъра на юридическите лица с 

нестопанска цел при Софийски градски съд. 

 

 

 

Гласували: за - 44 ; против – 0 ; въздържали се – 0 ; 
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Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така 

проведеното гласуване и резултатите от него. 

 Решението е взето. 
 

 

 

След изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито. 

 

Списъкът на членовете на „Асоциация на агроекологичните земеделски производители“, 

присъствали на Общото събрание на Асоциацията  е приложен към настоящия протокол и е 

неразделна част от него. 

 

 

 

 

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:      

        / Пламен Славов Драгнев / 

 

 

 

     СЕКРЕТАР:                _______ 

        / Евгений Иванов Орашъков / 

 

 

 

                                                  ПРЕБРОИТЕЛ:           ___________________ 

                                                                                     / Светлозар Павликов Иванов / 

 

 

                                              

 

                                                

 


