ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ – ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

Сдружение „МИГ-Куклен-Асеновград”
Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-33/19.04.2018 г.

ПРОТОКОЛ
от Общо събрание на Сдружение „Местна инициативна група Куклен-Асеновград
Днес, 21.08.2018 г. в гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив в сградата на община Куклен,
заседателна зала, ет.3 от 16.30 часа, се проведе Общо събрание (ОС) на Сдружение „Местна
инициативна група-Куклен-Асеновград” (Сдружение „МИГ-Куклен-Асеновград”).
В 16:30 часа се констатира, че в заседателната зала са се регистрирали 6 от членовете на ОС от
общо 45 души, и с оглед разпоредбата на чл.12 от Устава на Сдружението, заседанието на ОС се
отлага с 1 /един/ час, след което ще се проведе при същия дневен ред, независимо от броя на
присъстващите.
В 17:30 часа в присъствения списък са се записали още 4 човека, и на заседанието на ОС
присъстват 10 от членовете на Общото събрание.
Г-н Пламен Гошев – Заместник-Председател на УС на МИГ, направи следното процедурно
предложение:
За Председател на събранието – г-жа Мария Вълканова–Председател на УС на МИГ-КукленАсеновград”; за съставител на протокола – Боряна Таскова – Експерт по СВОМР в Сдружение „МИГ
Куклен-Асеновград”; за преброител –Анелия Лесова– Eксперт по СВОМР на Сдружение „МИГКуклен Асеновград”.
По така направеното предложение, други предложения не бяха направени. Въпроси не бяха
поставени.
При това положение се премина към гласуване на предложените кандидатури.
Гласуването се извърши с вдигане на ръка. След проведеното гласуване ОС взе единодушно
следното
ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1.Мария Вълканова – Председател на ОС;
2.Боряна Таскова – Съставител на протокола на ОС;
3.Анелия Лесова-преброител на ОС
Възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него не бяха направени.
Въпроси не бяха поставени.
Г-жа Вълканова прочете на присъстващите членове дневния ред за днешното заседание на
Общото събрание, с който същите предварително са запознати, най-малко в 7-дневенсрок преди
днешния ден.
Предложения не бяха направени. Въпроси не бяха зададени.
Гласуването се извърши с вдигане на ръка. След проведеното гласуване, ОС одобри
единодушно следния:
ДНЕВЕН РЕД:

1. Промени в Общото събрание на сдружението.
2. Промени в Управителния съвет на сдружението.
3. Организационни въпроси.
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По т. 1 от дневния ред:
Председателят на ОС – Мария Вълканова, даде думата на г-н Красимир Трифонов – изпълнителен
директор на МИГ, който запозна присъстващите с молба от г-жа Илица Даскалова, законно
представляваща ЕЛФ 515 ЕООД-член на Общото събрание и на УС на МИГ.
Г-жа Даскалова след закупуване на дяловете на фирмата, е станала едноличен собственик и
управител на ЕЛФ 515 ООД. Тя желае да бъде приета за член на Общото събрание и Управителния
съвет в качеството си на представляващ ЕЛФ 515 ЕООД на мястото на г-н Георги Петров Тюфекчиев.
РЕШЕНИЯ:
По точка първа от дневния ред:
РЕШЕНИЕ №1
Общото събрание освобождава Георги Тюфекчиев като член на ОС в качеството му на
представляващ ЕЛФ 515 ЕООД.
Решението се взе с 10 гласа „ЗА”, 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, 0 гласа „ПРОТИВ”
РЕШЕНЕИЕ №2
Общото събрание приема Илица Георгиева Даскалова за член на Общото събрание на
МИГ-Куклен-Асеновград в качеството й на представляващ ЕЛФ 515 ЕООД.
Решението се взе с 10 гласа „ЗА”, 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, 0 гласа „ПРОТИВ” :
По точка втора от дневния ред:
РЕШЕНИЕ №3
Общото събрание освобождава Георги Петров Тюфекчиев като член на УС в качеството му
на представляващ ЕЛФ 515 ЕООД.
Решението се взе с 10 гласа „ЗА”, 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, 0 гласа „ПРОТИВ”
РЕШЕНИЕ №4
Общото събрание избира Илица Георгиева Даскалова за член на Управителния съвет на
МИГ-Куклен-Асеновград в качеството й на представляващ ЕЛФ 515 ЕООД.
Решението се взе с 10 гласа „ЗА”, 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, 0 гласа „ПРОТИВ”
По точка трета от дневния ред:
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Не бяха взети решения.
Поради изчерпване на точките от дневния ред, заседанието на Общото събрание на Сдружение
„Местна инициативна група–Куклен-Асеновград”, бе закрито в 18.25 часа.

Председател на Общото събрание ………/п/……..…….
/Мария Вълканова-председател на УС/
Протоколчик на събранието
…………/п/……......
/Боряна Таскова – Експерт СВОМР/
Преброител на събранието
………/п/…………
/Анелия Лесова – Експерт СВОМР/

