Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони
„Европа инвестира в селските райони”
СДРУЖЕНИЕ “МИГ САМОКОВ”
гр. Самоков – 2000, ул.”Македония” № 34, e-mail: mig_samokov@abv.bg

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
СДРУЖЕНИЕ “МИГ САМОКОВ”
Днес, 23 април 2021 г. от 15:30 ч в офиса на адрес: гр. Самоков, ул. „Македония” № 34,
се проведе заседание на Управителния съвет на сдружение “МИГ САМОКОВ”, свикано от
Председателя на Управителния съвет г-н Владимир Георгиев, с дневен ред:
1. Избор на председател на Управителния съвет на СНЦ МИГ Самоков.
2. Избор на заместник председател на Управителния съвет на СНЦ МИГ Самоков.
На заседанието присъстваха следните членовете на УС: Владимир Георгиев, Йордан
Галев, Ани Йовева и Никола Угринов и Таня Шолева.
Заседанието има кворум и може да взема решения.
По т.1 от Дневния ред:
Изпълнителният директор на МИГ Самоков, Катя Симеонова докладва, че на основание
чл. 42 от Устава на Сдружение МИГ Самоков , мандатът на председателя на УС изтича и
трябва да бъде избран председател на УС.
Постъпи едно предложение по т.1 от дневния ред от г-жа Таня Шолева, а именно:


За председател на УС на МИГ Самоков да бъде избран г-н Владимир Георгиев.
Госпожа Шолева обоснова предложението си с ползотворната работа на г-н
Георгиев като председател на УС в предходния мандат.

Предложението на г-жа Шолева бе подложено на гласуване:
По т.1 от дневния ред:
Гласували 5/пет/ - „ЗА“, 0 - „ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ взе следното

РЕШЕНИЕ №1:
1. Избира председател на Управителния съвет на МИГ Самоков - Владимир
Георгиев, ЕГН: 7311267327, Кмет на Община Самоков.
Възлага на изп. директор Катя Симеонова - да предприеме действия съгласно изискванията на
ЗЮЛНЦ за вписване на това обстоятелство в Търговския регистър.
По т.2 от Дневния ред:
Изпълнителният директор на МИГ Самоков, Катя Симеонова докладва, че на основание
чл. 42а от Устава на Сдружение МИГ Самоков, мандатът на заместник председателя на УС
изтича и трябва да бъде избран председател на УС.
По т.2 дневния ред постъпи едно предложение от от г-н Никола Угринов, а именно:
Заместник председател на снц „МИГ Самоков” да бъде заемащия до сега тази длъжност
г-н Йордан Галев. Господин Угринов изтъкна като аргумент дейното участие и
ползотворната работа на г-н Галев през изтеклия мандат.
Предложението на г-н Угринов бе подложено на гласуване:


Гласували 5/пет/ - „ЗА“, 0 - „ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ взе следното:
РЕШЕНИЕ №2:

1. Избира за заместник председател на СНЦ МИГ САМОКОВ - Йордан Иванов
Галев, ЕГН 6402107380, представител на СДРУЖЕНИЕ "СПОРТЕН КЛУБ
РИЛСКИ СПОРТИСТ-2000", ЕИК/ПИК 130338667
Възлага на изп. директор Катя Симеонова - да предприеме действия съгласно изискванията на
ЗЮЛНЦ за вписване на това обстоятелство в Търговския регистър.

ЧЛЕНОВЕ НА УС:

Владимир Георгиев………/П/……………
Йордан Галев………/П/……………
Ани Йовева………/П/……………
Никола Угринов………/П/……………
Таня Шолева………/П/……………

