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ПРОТОКОЛ № 11 

от редовно заседание на УС на Сдружение с нестопанска цел в обществена 

полза „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - МЪГЛИЖ, КАЗАНЛЪК, 

ГУРКОВО" 

Днес, 21.11.2017 год. от 10.00 ч., в Заседателната зала на МИГ – Мъглиж, 

Казанлък, Гурково, се проведе редовно заседание на Управителния съвет на Сдружение 
с нестопанска цел в обществена полза „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - 

МЪГЛИЖ, КАЗАНЛЪК, ГУРКОВО" 
На заседанието присъстваха: 
Господин Антонов Господинов – Председател на УС 

Рени Мариянова Малева – член на УС 

Пламена Иванова Писанкънева – член на УС 

Гергана Величкова Цонева – член на УС 

Росен Миленов Бакалов – член наУС  

Мария Димитрова Желева - член на УС 

Йонко Стефанов Иванов – член на УС 

Кольо Атанасов Колев - член на УС 

 

 

            По предложение на г-жа Рени Малева – член на УС, единодушно бяха избрани  

г-н Господинов за водещ на събранието и г-жа Е. Коскина за протоколист.  
 

Управителният съвет единодушно прие заседанието да се проведе при следния дневен 

ред: 

 

1. Обсъждане и приемане на покана и дневен ред за свикване на Общо събрание  
2. Промяна в Колективния върховен орган на Сдружението; 

3. Други – Управителният съвет на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково”  
упълномощава Изпълнителния директор – г-жа Вълкова да подава от името на 
членовете на УС заявления за издаване на свидетелство за съдимост, пред 

съответния Районен съд. 

 

 

След проведените разисквания членовете на УС взеха следното решение: 
 

 

По точка първа от дневния ред:  Управителният съвет на СНЦ „МИГ – Мъглиж, 

Казанлък, Гурково”  взе решение за свикване на Общо събрание с предварително 

обявен дневен ред. 
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РЕШЕНИЕ № 37 

21.11.2017г. 

 

На основание чл. 43, ал. 1 и ал. 2 от Устава на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, 

Гурково” 

 

 

РЕШИ: 

 

Свиква Общо събрание на 12.12.2017г. от 10.00 часа в Заседателната зала на 
„МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково”. 

 

 

По точка втора от дневния ред:  Господин Господинов уведоми Управителния 

съвет за постъпили 2 бр. Заявления подадени за разглеждането им на Общо 

събрание: 
- Заявление с № 50-04-1/10.11.2017г. от фирма „Булметал Трейдинг” ЕООД 

- Заявление с № 50-05-1/10.11.2017г. от фирма „Смарт Продакшънс”ООД 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 38 

21.11.2017г. 

 

         На основание чл. 52, ал. 19, от Устава на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, 

Гурково” Управителния съвет 
 

 

РЕШИ: 

 

Внася в Общото събрание 2бр. заявления за разглеждането им на Общо 

събрание. 
 

 

 

По точка трета от дневния ред:  Управителният съвет на СНЦ „МИГ – Мъглиж, 

Казанлък, Гурково”  упълномощава Изпълнителния директор – г-жа Вълкова да подава 
от името на членовете на УС заявления за издаване на свидетелство за съдимост, пред 

съответния Районен съд. 
 

 

РЕШЕНИЕ № 39 

21.11.2017г. 

 

На основание чл. 63, т.2 от Устава на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково”  
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РЕШИ: 

 

Управителният съвет на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково”  
упълномощава Изпълнителния директор – г-жа Вълкова да подава от името на 

членовете на УС заявления за издаване на свидетелство за съдимост, пред съответния 

Районен съд. 
 

 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:  / П /                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС: / П / 

                             /Е. КОСКИНА/                                                             /Г. ГОСПОДИНОВ/ 

 

 

 


