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ПРОТОКОЛ № 2 

от извънредно заседание на УС на Сдружение с нестопанска цел в 

обществена полза „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - МЪГЛИЖ, 

КАЗАНЛЪК, ГУРКОВО" 

Днес, 25.05.2016 год. от 10.00 ч., в сградата на общинска администрация 
Мъглиж, се проведе извънредно 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 
Катя Филипова Павлова – член наУС 
Йонко Стефанов Иванов – член на УС 
Кольо Атанасов Колев – член на УС  
Виктор Иванов Кънчев – член на УС 
 
Заседанието се ръководи от Господин Антонов Господинов, протоколист – Рени 
Малева 

Управителният съвет единодушно прие на днешното извънредно заседание да се 
проведе при следния дневен ред: 

1. Обсъждане на Правилник за дейността на сдружение „Местна инициативна група -  
Мъглиж, Казанлък, Гурково”; 
2. Избор на изпълнителните и оперативните звена на Сдружението, чиито функции и 
отговорности се регламентират във вътрешни правила и процедури на сдружението; 
3. Обсъждане на дневния ред на Общо събрание, което ще се проведе на 26.05.2016 г.; 
4. Други. 
 
След проведените разисквания членовете на УС взеха следното решение: 
 
По точка първа от дневния ред: 
 

На основание чл. 60 от Устава на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково”, 
Управителния съвет приема Вътрешен правилник за дейността на СНЦ „МИГ – 
Мъглиж, Казанлък, Гурково”. 
 
По точка втора от дневния ред: 
 
На основание чл. 53, ал. 2 от Устава на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково”, 
Управителния съвет 
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Р Е Ш И: 
 
1. Избира да назначи на длъжност: 
- Изпълнителен директор: Радостина Петкова Вълкова 
- Координатор: Катерина Янкова Костова 
- Технически сътрудник: Евгения Тодорова Коскина 
- Счетоводител: Пламен Иванов Терзиев 
2. Оправомощава Председателя на УС да подпише споразумение с лицата, посочени за 
позициите изпълнителен директор, координатор, технически секретар и счетоводител, 
за последващо наемане по трудов договор, в случай на одобрение на заявлението за 
предоставяне на финансова помощ. 
 
 
По точка трета от дневния ред: 
Управителния съвет взе решение, да отпадне точка „Приемане на нови членове на СНЦ 
„МИГ - Мъглиж, Казанлък, Гурково” от дневния ред на Общо събрание, което ще се 
проведе на 26.05.2016 г., поради не пълен набор от документи на подалите заявление. 
 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 
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