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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

ОТ  НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

НА СДРУЖЕНИЕ МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ 

                                                        № 48/18.07.2016 г. 

Настоящия протокол за неприсъствено вземане на решения от Управителния съвет 

на Сдружението е съставен и подписан в съответствие с чл. 29, ал. 2 от Устава на 

Сдружението. 

Настоящия протокол удостоверява единодушното приемане от страна на членовете 

на Управителния съвет долуизброените решения, съгласно следния 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Вземане решение за извършване на необходими дейности и разходи за 

подобрение в работното помещение на Офиса на  МИГ- Берковица и Годеч на адрес 

гр.Берковица , ул.”Д-р Иван Панов „ № 1. 

 

Докладна от г-жа Бориславка Костова: 

Във връзка с преместването на офиса на МИГ-Берковица и Годеч, и преди нареждането 

на мебелировката, е необходимо да бъде поставена нова подова настилка в работното 

помещение на Офиса / стая 305/. Предложението е за поставяне на ламиниран  паркет – 

общо 25 кв.м., на стойност около 500 лв. 

 

Решение 1: 

Управителния съвет на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч” прие единодушно и без 

възражения следното РЕШЕНИЕ:  

 

Управителният съвет на МИГ- Берковица и Годеч дава съгласие да се извърши 

съответния разход за  поставяне на подова настилка / ламиниран паркет/ в офиса МИГ-

Берковица и Годеч на стойност до 500,00 лв. 

Настоящият протокол се изготви в два еднообразни екземпляра – един за сдружението 

и един за МЗХ. 

           Председател на УС: 

Инж. Милчо Доцов  ………………………………  
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           Членове: 

Радослав Асенов ………………………………  

Весислава Методиева ………………………………  

Страхил Симов  ………………………………  

Иван Димитров  ………………………………  

Красимир Райков  ………………………………  

Гроздан Генов  ………………………………  

 

 

 


