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ПРОТОКОЛ № 6 

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

полза „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - МЪГЛИЖ, КАЗАНЛЪК, 

ГУРКОВО" 

Днес, 27.04.2017 год. от 10.00 ч., в Заседателната зала на МИГ - МКГ, 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 
Катя Филипова Павлова – член наУС 
Йонко Стефанов Иванов – член на УС 
Виктор Иванов Кънчев – член на УС 
Мария Димитрова Желева - 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.  Приемане на актуализиран проект на Индикативната годишна работна програма 

за 2017г; 
2. Промяна в управителните органи на Сдружението; 
3. Обсъждане на предложения за промени в Устава на СНЦ „ МИГ – Мъглиж, 

Казанлък, Гурково”; 
4. Включване на нови и освобождаване на стари членове; 
5. Обсъждане и приемане на покана и дневен ред за свикване на Общо събрание; 
6. Други. 

 
След проведените разисквания членовете на УС взеха следното решение: 
 
 
По точка първа от дневния ред: Господин Господинов предложи на Управителния 
съвет да разгледа и приеме актуализиран проект на Индикативната годишна работна 
програма 
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РЕШЕНИЕ № 21 
27.04.2017г. 

 
На основание чл. 53, ал. 1 от Устава на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково” 

  
РЕШИ: 

 
1.  Приема актуализиран проект на Индикативната годишна работна програма за 

2017г; 
 

 
По точка втора от дневния ред:  Господин Господинов уведоми Управителния 

съвет за постъпило заявление от Катя Филипова Павлова за оттеглянето и като член 
на Управителния съвет на Сдружението поради лични причини и разглеждането и 
на Общо събрание. 

 
 

РЕШЕНИЕ № 22 
27.04.2017г. 

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

 
РЕШИ: 

 
1. Внася в Общото събрание заявлението за прекратяване на членство от Катя 

Филипова Павлова  в Управителния съвет на Сдружението. 
 
 

По точка трета от дневния ред:  Председателстващият събранието информира 
присъстващите, че разполагат с предложение за промени в Устава и мотиви, на които 
се основават направените предложения. 

 
§1. В Устава на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково” се правят следните 
изменения и допълнения: 
 

1. Член 23, ал. 1. Всички членове на Сдружението дължат имуществени вноски 
под формата на членски внос, който бива встъпителен и годишен. 

(2) Членовете на СДРУЖЕНИЕТО заплащат встъпителен членски внос при 
приемането си в СДРУЖЕНИЕТО и годишен членски внос, който е диференциран за 
физически юридически лица и общини.  

(3) Размерът на членският внос се определя с решение на Общото събрание и се 
заплаща еднократно в срок до 31 март на текущата година.  

2. Член 32, ал. 1, т. 3. С отпадане  -  не е внесъл в срок членския си внос до 
31.03 на текущата година; 

3. Член 43, ал. 2. В обявлението за свикване на Общото събрание се посочват 
дневният ред, датата, часът и мястото на провеждането на събранието и по чия 
инициатива се свиква. Най-малко четиринадесет дни преди насрочения ден поканата се 
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поставя на място за обявления в сградата на управлението на СДРУЖЕНИЕТО и се 
обявява и в интернет сайта на СДРУЖЕНИЕТО. 

4. Член 43, ал. 5 Извънредно ОС може да бъде свикано по реда на предходните 
алинеи, като покана за неговото свикване следва да бъде оповестена най-малко седем 
дни преди насрочения ден.  

5. Член 54, ал. 6 Управителният съвет може да взема решение и без да бъде 
провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без  

 
забележки и възражения за това от всички негови членове. Възможността за вземане на 
решения по този ред е предвидена единствено за Управителния съвет. 
 

 
РЕШЕНИЕ № 23 
27.04.2017г. 

 
РЕШИ: 

 
Управителният съвет внася промени от Устава на Сдружението  в Общото събрание. 

 
По точка четвърта от дневния ред:  Господин Господинов уведоми 

Управителния съвет, че съгласно чл. 32, ал. 1, т. 3 от от Устава на СНЦ „МИГ - 
Мъглиж, Казанлък, Гурково”, поради неплащане на повече от 3 месеца на годишен 
членски внос, членството се прекратява. Поради тази причина предлага да се внесе 
предложение на Общо събрание за прекратяване на членство на някой от членовете. 

 
 

РЕШЕНИЕ № 24 
27.04.2017г. 

 
РЕШИ: 

 
Управителният съвет внася предложение за прекратяване на членство на някой 

от членовете, в Общото събрание. 
 
 

По точка пет от дневния ред:  Управителният съвет взе решение за свикване на 
Общо събрание, на 31.05.2017г. от 10.00 часа  съгласно чл. 43, ал. 1 и ал. 2 от Устава 
на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково”  с предварително обявен дневен ред. 

 
 

РЕШЕНИЕ № 25 
27.04.2017г. 

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

Гурково” 
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РЕШИ: 
 

1. Свиква Общо събрание на 31.05.2017г. от 10.00 часа в Заседателната зала на 
Община Мъглиж 

 
 
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 
 

 
ПРОТОКОЛИСТ:  / П /                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС: / П / 
                           /Е. КОСКИНА/                                                               /Г. ГОСПОДИНОВ/ 


