
П Р О Т О К О Л
ОТ 

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Днес 15.09.2018 г., в с. Равно поле, общ. Елин Пелин, обл. София се проведе Общо 
събрание на Сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност - НАЦИОНАЛНА 
ОРГАНИЗАЦИЯ КАРАКАЧАНСКО КУЧЕ
По предложение на Тодор Асенов Петров бяха единодушно избрани:

1. За Председател на Общото събрание – Цветомир Владимиров Димитров
2. За протоколчик на Общото събрание - Иван Минчев Панайотов
3. За преброител на гласовете на Общото събрание - Станислав Милатинов Младенов

Общото събранието протече при следният ДНЕВЕН РЕД, приет единодушно:
1. Освобождаване и избиране на членове на УС;
2. Промяна седалището на сдружението;
3. Промяна на устава;
4. Избор на нови членове;
5. Разни.

По Точка 1 от Дневния ред, единодушно се взеха следните 
РЕШЕНИЯ:

Приемат оставката на Захари Коцев Георгиев, живущ в XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
с ЕГН XXXXXXXXXX, л.к. No: XXXXX, изд: на XX.XX.XXXX г. от МВР XXXXXXXXXXX, като 
председател и член на УС на СНЦ НОКК;

По предложение на Цветомир Владимиров Димитров за член на УС на СНЦ НОКК, до 
края на настоящия мандат,  беше избран Васил Илиев Мечкулски, живущ в гр. XXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXX с ЕГН XXXXXXXXXX, л.к. No: XXXXXXXXX, изд. от МВР XXXXX.

По предложение на  Цветомир Владимиров Димитров за председател на УС на СНЦ 
НОКК, до края на настоящия мандат, беше избран Тотор Асенов Петров, живущ в XXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXX с ЕГН XXXXXXXXXX, л.к. No: XXXXXXXXX, изд. на XX.XX.XXXX г. от МВР 
XXXXX.

По Точка 2 от Дневния ред единодушно се взе следното
РЕШЕНИЕ:

Новото седалище на СНЦ НОКК да бъде:
с. Равно поле, общ. Елин Пелин, обл. София, ул. Хан Аспарух No: 22

По Точка 3 от Дневния ред единодушно се взе следното
РЕШЕНИЕ:

Да се направят следните промени в Устава на СНЦ НОКК:

Чл. 3. Седалището и адресът на управление на Сдружението са: 
обл. София, общ. Своге, с. Владо Тричков, ул. 60-та No. 5

ДА СЕ ПРОМЕНИ НА:
Чл. 3. Седалището и адресът на управление на Сдружението са: 
обл. София, общ. Елин Пелин, с. Равно поле, ул. Хан Аспарух No. 22

Чл. 26. (1) На заседание на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или
техни представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се 
легитимират. Списъкът се заверява от Председателя и секретаря на Общото събрание.

ДА СЕ ПРОМЕНИ НА:
Чл. 26. (1) На заседание на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техни 
представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се 
легитимират. Списъкът се заверява от председателстващия ОС и протоколчика.

Чл. 32. (2) Протоколът от Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на 
събранието и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и 



документите свързани със свикването на Общото събрание.
ДА СЕ ПРОМЕНИ НА:

Чл. 32. (2) Протоколът от Общото събрание се подписва от председателстващия ОС и протоколчика. 
Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите свързани със свикването на 
Общото събрание.

Чл. 43. (1) На заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се отразяват 
станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се 
удостоверяват с подписите на председателя и на протоколчика и се подвързват в специални книги. 
Книгите се водят от председателя.  Членовете на сдружението и Управителният съвет могат да се 
запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от 
протоколите.

ДА СЕ ПРОМЕНИ НА:
Чл. 43. (1) На заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се отразяват станалите 
разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват
с подписите на председателстващия ОС и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите 
се водят от председателя.  Членовете на сдружението и Управителният съвет могат да се запознават 
със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

По Точка 4 от Дневния ред, бяха разгледани 5 молби за членство и единодушно се взе
РЕШЕНИЕ:

И петте молби да бъдат удовлетворени.

По Точка 5 от Дневния ред бяха разисквани организационни въпроси, като не се взеха 
конкретни решения.

Общото събрание възложи на членът на УС Станислав Милатинов Младенов,  живущ 
в XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, с ЕГН XXXXXXXXXX, л.к. № XXXXXXXXX изд. на 
XX.XX.XXXX от МВР XXXXX, да внесе в агенцията по вписванията промените в 
обстоятелствата на СНЦ НОКК.

С това поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито.

Забележка: Неразделна част от настоящия протокол да се счита заверен
списък на присъстващите - 1 лист.

Председател: .........................

Протоколчик: .......................    

Преброител:......................


