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ПРОТОКОЛ № 11/04.06.2020 г.
от
проведено заседание на Управителен съвет на
СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА”
Днес, 04.06.2020 г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в офиса на МИГ Бяла Слатина на адрес гр.
Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” № 68, на основание чл. 32 от Закона за
юридическите лица с нестопанска цел и чл. 49, ал. 2 и 3 от Устава на Сдружение
„Местна инициативна група Бяла Слатина“ и във връзка с чл.44, ал. 4 от ПМС №162 на
МС от 04.07.2016 г. се проведе заседание на Управителния съвет (УС) на сдружението.
Присъстваха/отсъстваха следните членове на УС:
№
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На заседанието присъстваха и 2-ма гости:
1. Сашка Първанова – Експерт по прилагане на СВОМР;
2. Цветина Запринова – Технически асистент.
Водещ на заседанието съгласно Устава на сдружението е Председателят на
Управителния съвет, а за протоколчик г-н Цветков предложи Милена Петрова.

Този документ е създаден в рамките на проект №BG06RDNP001-19.001-0040 „Стратегия за Водено от общностите местно
развитие на територията на МИГ Бяла Слатина“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на
селските райони 2014-2020 г. и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., съфинансирани от
Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на
публикацията се носи от СНЦ „Местна инициативна група Бяла Слатина“ и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващите органи на ПРСР 2014 – 2020 г. и
ОПИК 2014-2020 г.
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Други предложения не постъпиха и Председателят постави предложението на
гласуване. След проведеното гласуване резултатите са следните:
ЗА – 5 гласа; ПРОТИВ – 0 гласа /няма/; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 гласа /няма/.
Предложението беше прието единодушно. Заседанието бе свикано по инициатива от
председателя на УС и се проведе при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане на заявление за прекратяване на членство в Колективния
върховен орган /КВО/ на Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“;
2. Разглеждане на заявление за придобиване на членство в Колективния
върховен орган /КВО/ на Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“;
3. Свикване на извънредно Общо събрание съгласно чл. 34, ал. 3 и във връзка с
чл. 35 от Устава на Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“ за
запознаване на неговите членове с взетите от УС решения;
4. Организационни въпроси.
Други предложения по дневния ред не постъпиха и Председателят постави
предложението на гласуване. След проведеното гласуване резултатите са следните:
ЗА – 5 гласа; ПРОТИВ – 0 гласа /няма/; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 гласа /няма/.
Предложението беше прието единодушно.
По т. 1 от дневния ред
Г-н Иво Цветков информира членовете на УС, че на 04.06.2020 г. в Сдружението е
депозирано заявление за прекратяване на членство в Колективния върховен орган
/КВО/ от ЕТ „Ани-25-Ангел Ценов“, представлявано от Ангел Ценов Ангелов.
Изложените мотиви за това са свързани с невъзможност на лицето да изпълнява
поетите към Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“ служебни
ангажименти.
След проведеното гласуване:
ЗА – 5 гласа; ПРОТИВ – 0 гласа /няма/; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 гласа /няма/, УС
взе следното
РЕШЕНИЕ:
По т.1
Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина”, като
разгледа депозираното заявление за прекратяване на членство в Колективния върховен
орган /КВО/ на Сдружението и се запозна с мотивите за искането от страна на г-н
Ангел Ангелов, представляващ ЕТ „Ани-25-Ангел Ценов“, ОДОБРЯВА прекратяването
на членството на същия в Общото събрание на МИГ Бяла Слатина.
По т. 2 от дневния ред
Този документ е създаден в рамките на проект №BG06RDNP001-19.001-0040 „Стратегия за Водено от общностите местно
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селските райони 2014-2020 г. и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., съфинансирани от
Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на
публикацията се носи от СНЦ „Местна инициативна група Бяла Слатина“ и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващите органи на ПРСР 2014 – 2020 г. и
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Г-н Иво Цветков информира членовете на УС, че на 04.06.2020 г. в Сдружението е
депозирано заявление за придобиване на членство в Колективния върховен орган /КВО/
на Сдружението от г-н Манол Николов Караджов, представляващ „М-Караджови“
ЕООД с БУЛСТАТ 202183876 със седалище и адрес на управление 3200 гр. Бяла
Слатина, ул. „Цар Асен“ № 97. В заявлението си г-н Караджов е декларирал, че е
запознат с разпоредбите на устава на Сдружението, ще съдейства за осъществяването
на целите на МИГ Бяла Слатина и респективно за развитието на местната общност като
ще участва активно в дейностите на Сдружение „МИГ Бяла Слатина“.
След проведеното гласуване:
ЗА – 5 гласа; ПРОТИВ – 0 гласа /няма/; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 гласа /няма/, УС
взе следното
РЕШЕНИЕ:
По т.2
Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина”, като
разгледа депозираното заявление за придобиване на членство в Колективния върховен
орган /КВО/ на Сдружението, ОДОБРЯВА кандидатурата на г-н Манол Николов
Караджов, представляващ „М-Караджови“ ЕООД с БУЛСТАТ 202183876 със седалище
и адрес на управление 3200 гр. Бяла Слатина, ул. „Цар Асен“ № 97 за член на
Колективния върховен орган /КВО/ на МИГ Бяла Слатина.
По т. 3 от дневния ред
Председателят на Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“ г-н Иво
Цветков предложи свикване на извънредно Общо събрание съгласно чл. 34, ал. 3 и във
връзка с чл. 35 от Устава на Сдружението за запознаване на неговите членове с взетите
от УС решения, като го насрочи за 22.06.2020 г.
След проведеното гласуване:
ЗА – 5 гласа; ПРОТИВ – 0 гласа /няма/; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 гласа /няма/, УС
взе следното
РЕШЕНИЕ:
По т.3
По своя инициатива Управителният съвет на сдружение „Местна инициативна група
Бяла Слатина” свиква извънредно Общо събрание на 22.06.2020 г. /понеделник/, от
16:30 часа, в Заседателната зала на Общински съвет Бяла Слатина, ул. „Климент
Охридски” № 68, при следния дневен ред:
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Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на
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1.1 Разглеждане на заявление до Управителния съвет /УС/ на Сдружение „Местна
инициативна група Бяла Слатина“ за прекратяване на членство в Колективния
върховен орган /КВО/ на Сдружението;
1.2 Разглеждане на заявление до Управителния съвет /УС/ на Сдружение „Местна

инициативна група Бяла Слатина“ за придобиване на членство в Колективния
върховен орган /КВО/ на Сдружението;
1.3 Организационни въпроси.

При липса на кворум, на основание чл. 36 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото
събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред от 17:30 часа,
независимо от броя на присъстващите.
След като дневния ред беше изчерпан и други предложения за гласуване не постъпиха,
събранието на УС беше закрито от г-н Иво Цветков.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ: /П; П/
Иво Цветков:
ПРОТОКОЛЧИК: /П/
Милена Петрова

Този документ е създаден в рамките на проект №BG06RDNP001-19.001-0040 „Стратегия за Водено от общностите местно
развитие на територията на МИГ Бяла Слатина“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на
селските райони 2014-2020 г. и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., съфинансирани от
Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на
публикацията се носи от СНЦ „Местна инициативна група Бяла Слатина“ и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващите органи на ПРСР 2014 – 2020 г. и
ОПИК 2014-2020 г.

