ПРОТОКОЛ
ОТ
ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КАРЛУКОВСКИ КАРСТ –
ЧЕРВЕН БРЯГ - ИСКЪР”
Днес, 04.07.2018 г. , в 17.30 часа, в гр. Червен бряг, в офиса на МИГ, на основание чл. 32 от
Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл.38, т. 3 Устава на Сдружение „МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КАРЛУКОВСКИ КАРСТ-ЧЕРВЕН БРЯГ - ИСКЪР”, се проведе
заседание на Управителния съвет (УС) на Сдружението.
Председателят на УС констатира, че в залата присъстват 8 членове на УС на МИГ Карлуковски
карст - Червен бряг - Искър, както следва:
1. Данаил Вълов – председател на УС
2. Тихомир Георгиев – зам.-председател на УС
И членове:
3. Емилия Тончева
4. Николай Гърков
5. Цецка Илиева
6. Илияна Иванова
7. Маноил Методиев
8. Стилияна Вълова
Заседанието има необходимия кворум.
Заседанието е свикано по инициатива на председателя на УС, породена от
необходимостта от разглеждане, обсъждане и приемане на правила и ред за извършване на
общественополезна дейност и други организационни въпроси.
На заседанието присъства 1 гост /без право на глас/ - Диана Димитрова – изпълнителен
директор на МИГ.
За председател на заседанието единодушно бе избран инж. Данаил Вълов – председател
на УС на МИГ, а за протоколчик - Тихомир Георгиев – зам.-председател на УС.
Председателят на УС обяви ДНЕВНИЯ РЕД на заседанието, както следва:
1. Разглеждане, обсъждане и приемане на Вътрешни правила за реда за осъществяване на
общественополезна дейност и за набиране и разходване на имущество на Сдружение
„Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ .
2. Организационни
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Не постъпиха мнения и предложения относно дневния ред. Членовете на Управителния съвет
приеха единодушно така предложения дневен ред.
ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ – 8 бр. членове на УС
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“ – НЯМА
ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – НЯМА.
Членовете на УС пристъпиха към обсъждане и гласуване на точките, съгласно дневния
ред, както следва:
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Точка от дневния ред

Проведени обсъждания/мотиви за взетите
решения

Взети решения

Точка 1
Разглеждане и
обсъждане на
Вътрешни правила за
реда за осъществяване
на общественополезна
дейност и за набиране и
разходване на
имущество на
Сдружение „Местна
инициативна група
Карлуковски карст –
Червен бряг – Искър“.

Председателят на УС подложи на обсъждане
разработените вътрешни правила за
осъществяване на общественополезна
дейност и за набиране и разходване на
имущество на Сдружение „Местна
инициативна група Карлуковски карст –
Червен бряг – Искър“, които бяха
предварително предоставени на членовете на
УС за запознаване и представяне на
предложения по тях.

След направените дискусии и на основание чл. 35, т. 8 от
Устава на Сдружението, УС прие единодушно следното

Точка 2
Организационни

Р Е Ш Е Н И Е № 1:
Приема проект на Вътрешни правила за реда за
осъществяване на общественополезна дейност и за набиране и
разходване на имущество на
Сдружение „Местна
инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг –
Искър“.

По представения проект на документ не
постъпиха предложения за допълнения.

Възлага на председателя на УС да предприеме действия за
публикуването им на интернет страницата на Сдружението.
Гласували „ЗА“ – 8 бр. членове на УС
Гласували „ПРОТИВ“ – НЯМА
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – НЯМА.
.Председателят на УС и
изпълнителния След направените дискусии и на основание Устава на
директор на МИГ запознаха членовете на УС Сдружението, УС прие единодушно следното
с Решение № РД 09-607/02.07.2018 г. на УО
Р Е Ш Е Н И Е № 2:
на ПРСР за одобрение на стратегията на МИГ
2.1.
Приема
за
сведение
предоставената от председателя на
и финансов план, както и подписаното
Споразумение за изпълнение на стратегията УС информация и възлага на председателя на УС при
за ВОМР, № РД 50-50/02.07.2018 г. Докладва възникнали пречки и/или проблеми по подготовката на
и за етапа на подготовка на документацията, документацията да информира членовете на УС.
свързана с входиране на Заявка за одобрение 2.2. Възлагана на председателя на УС и изпълнителния
директор на МИГ да подготвят и внесат в МЗХГ Заявка за
на планираните разходи за 2018 г.
одобрение на планираните разходи за 2018 г. в срок до 10 дни
.
от датата на подписаното Споразумение за изпълнение на
стратегията за ВОМР, № РД 50-50/02.07.2018 г.
Гласували „ЗА“ – 8 бр. членове на УС
Гласували „ПРОТИВ“ – НЯМА
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – НЯМА.
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Поради изчерпване на дневния ред и липсата на други предложения, председателят закри събранието.

Съгласно чл. 2, ал.2 от Закона за защита на личните данни, МИГ не следва да публикува лични данни от Списъка на участниците в
заседание на УС.

Подпис: ……п………….

инж. Данаил Вълов
Председател на заседанието и председател на УС на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“

Протоколчик: …………../п/…….
Тихомир Константин
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