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         Препис -извлечение 

 

Протокол № 1 

от Общо изборно събрание на Съюза на птицевъдите 

в България,  проведено на 12.04.2018 г 

 

На 12.04.2018 г. от 10,00 ч в хотел „Света София“, ул. Пиротска 18, София, бе 

проведено Общо годишно отчетно – изборно събрание на Съюза на птицевъдите в 

България при дневен ред: 

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на Съюза през 2015 – 2017 г. 

2. Доклад на Контролния съвет за 2017 г.  

3. Промени в Устава на СПБ. 

4. Приемане на проект за дейността и бюджета за 2018 г. 

5. Избор на членове на Управителния и Контролния съвет и техните 

председатели. 

След 1 час изчакване поради липса на кворум, съгласно Устава на Съюза, Общото 

събрание бе открито в 11,00 ч. от председателя на Съюза Димитър Белоречков, който 

поздрави официалните гости на събранието: Силвия Василева, началник на отдел в 

Дирекция “Животновъдство”, Снежана Яначкова, зам. председател на Федерацията на 

независимите синдикални организации от хранителната промишленост (ФНСОХП), 

Христина Цветкова – изп. директор на „Продуктов борда за яйца, птиче и заешко 

месо“. 

 Председателят на СПБ предложи Олег Прокопиев за председател на Общото 

събрание, а за секретар протоколчик Антоанета Георгиева. Тъй като не постъпиха нови 

предложения, ръководството на събранието бе избрано единодушно след гласуване от 

всички присъстващи делегати.  

Председателят на събранието О. Прокопиев прочете дневния ред, публикуван 

предварително във в. „Земя”, бр. № 44 от 06.03.2018 г.  

За деловото протичане на Общото събрание той предложи да бъдат формирани две 

комисии: мандатна и по избора на нови ръководни органи, като мандатната комисия да 

се състои от трима души в състав: Васил Василев, председател, и членове: Павлинка 

Джиева и д-р Зоя Христова. Предложението бе прието от събранието без въздържали се 

и без против. 



 2 

За комисията по избора Олег Прокопиев предложи следния състав: Ивайло Гълъбов, 

председател, и членове проф. Борис Стоименов и Димитър Бояджиев. Предложението 

за членовете на комисията бе прието от всички участници в Общото събрание.  

Председателят на събранието Олег Прокопиев предложи разискванията по докладите 

да стане след прочитането им. 

Предложението беше прието. 

По първа точка - д-р Димитър Белоречков –председател на СПБ представи отчетния 

доклад на Управителния съвет за дейността на СПБ за трите години 2015 г. – 2018 

година.  

По втора точка - г-н Симеон Димитров изнесе отчетен доклад на Контролния съвет за 

2017 г.  

По точка трета поради непостъпели предложения за промяна на Устава, промени в 

него не се налагат.  

По точка четвърта  –- Пламен Челебиев - зам. председател на СПБ  прочете проектите  

за 2018 година, за дейността и на бюджета на Съюза. 

След изнасянето на докладите бяха направени изказвания.  

Изнесените доклади и бюджета за 2018 година бяха приети без възражения, с 33 гласа 

за, без против и въздържали се.  

  По точка пета - избор на Управителен и Контролен съвет, председателят на 

изборната комисия Ивайло Гълъбов предложи, съгласно Решение на действащия УС, 

съставът на УС да се намали от 18 на 17 члена, като се правят следните промени:  

    - на мястото на Пенка Колева Павлова представител на фирма „Андип-92 - Андрей 

Павлов – Андреана Павлова” ООД да влезе Андреана Андреева Павлова. 

- на мястото на Илонка Аврамова – “Гала” ЕООД да влезе Павлинка Благоева 

Джиева, представител на фирма „Джиев” АД.  

- на мястото на Пенка Христова Тодорова - “Авис” ЕООД, с. Йоглав да влезе Георги 

Василев Грънчаров от “Интер Консулт Агро” ЕООД.   

От състава отпада покойният Борис Гюров. 

Решения на Общото събрание: 

1. В състава на УС, като нови членове бяха избрани: 

- Андреана Андреева Павлова - „Андип-92 - Андрей Павлов – Андреана Павлова” ООД 

- Павлинка Благоева Джиева, представител на фирма „Джиев” АД.  

- Георги Василев Грънчаров от “Интер Консулт Агро” ЕООД.   
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 В контролният съвет не се правят промени.  

Предложенията бяха гласувани и приети с 33 гласа за, без против и въздържали се.  

Накрая Олег Прокопиев даде думата на преизбрания председател на СПБ Димитър 

Белоречков, който изказа благодарност на всички членове и гости за продуктивната 

дейност на Общото събрание и за оказаното му доверие.  

След изчерпване на обявеният дневен ред Олег Прокопиев закри Общото събрание. 

Новоизбранния състав на членовете на УС и на КС е както следва: 

Списък на членовете на УС избрани на ОС, проведено на 12.04.2018 г. 

 

 

 

За протокола:      Председател на Общото 

събрание: 

 А. Георгиева       Олег Прокопиев                                                 


