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П Р О Т О К О Л 
  

 

Днес, на 07.03.2019 г., в гр.София, в град София в актовата зала на 35  СЕУ „Добри 

Войников“ на ул. "Добри Войников" №16  от 18:30 ч., се състоя заседание на Общото 

събрание на членовете на СНЦ – УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ 35-то СЕУ 

„ДОБРИ ВОЙНИКОВ” – София, със седалище и адрес на управление - гр. София, 

район „Лозенец”, ул. „Добри Войников” № 16, при следния предварително оповестен 

дневен ред: 

  

1. Отчет на УС за дейността на сдружението за  2018 г. 

 

2. Промяна в УС на сдружението. 

 

3. Разни. 

   

На събранието присъстваха 27 (двадесет и седем) члена от редовно поканени 

членовете на сдружението. Съгласно изискванията на чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието на 

Сдружението е законно, има необходимия кворум, може да се проведе и да взема 

решения по точките от дневния ред.   

   

Съгласно Устава на сдружението събранието бе председателствано от г-н Тодор 

Тодоров – председател на сдружението. Членовете на събранието избраха единодушно 

Диляна Гюрова-Кюпелийски за секретар/протоколчик на заседанието и Александър 

Симеонов за преброител.    

 

След проведените разисквания присъстващите на Общото събрание членове 

единодушно 

 

Р     Е    Ш    И    Х    А: 

 

1. Отчетът за дейността на сдружението за 2018 г., представен устно от г-н Тодор 

Тодоров – председател на сдружението, както и годишният финансов отчет на 

сдружението за 2018 г., следва да бъдат представени и гласувани на следващо 

заседание на ОС на сдружението. 

 

2. Приема се предложената промяна в Съвета на настоятелите (УС) на сдружението на 

сдружението, а именно:  

  

Освобождава досегашните членове на  Съвета на настоятелите (УС) на Сдружението, 

а именно: ТОДОР ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ – ЕГН 6902221508, АЛЕКСАНДЪР 

АЛЕКСАНДРОВ ПЕЛЕВ – ЕГН 7205206648,  РОЗА ВИТАНОВА БОГДАНОВА – ЕГН 

5003206273,  БОХОС КЕВОРК КЕВОРКЯН – ЕГН 6308115841, АЛЕКСАНДЪР  

МАРГАРИТОВ СИМЕОНОВ – ЕГН 7506154100, АЛБИНА ЙОРДАНОВА ЛЕГУРСКА –

ЕГН 7507316550 и НАДЕЖДА ПЛАМЕНОВА САВОВА – ЕГН 7801096251 

  

Избира на тяхно място 7-членен състав на Съвета на настоятелите (УС) с 2-

годишен мандат в състав: 

Александър Маргаритов Симеонов,  (преизбран за втори мандат) 

Величка Атанасова Петрова 
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Грета Борисова Ганева 

Десислава Красимирова Стоянова-Русева 

Диляна Дончева Гюрова-Кюпелийски 

Катя Тодорова Великова-Димитрова 

Явор Тодоров Поптошев 

  

Общото събрание възлага на Съвета на настоятелите (УС) да проведе заседание за 

избор на председател и да подготви и внесе необходимите документи за вписване на 

гласуваните промени в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. 

 

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито в 19:50 ч.    

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:     ....................................... 

        

 

  

СЕКРЕТАР НА СЪБРАНИЕТО:  .................................................... 

        

 

   

ПРЕБРОИТЕЛ:     ...................................................... 

  

 


