
П Р О Т О К О Л
ОТ 

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Днес 23.02.2019 г., в с. Равно поле, общ. Елин Пелин, обл. София се проведе Общо 
събрание на Сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност - НАЦИОНАЛНА 
ОРГАНИЗАЦИЯ КАРАКАЧАНСКО КУЧЕ

По предложение на Тодор Асенов Петров бяха единодушно избрани:
1. За председателстващ Общото събрание – Станислав Милатинов Младенов
2. За протоколчик на Общото събрание - Иван Минчев Панайотов

Общото събранието протече при следният ДНЕВЕН РЕД, приет единодушно:

1. Отчет за дейността на сдружението за 2018 год. и освобождаване на Управителния съвет  
от отговорност;
2. Финансов отчет на сдружението за 2018 год. и освобождаване на касиера от отговорност;
3. Прием на нови членове;
4. Приемане програма за мероприятията на сдружението през 2019 год.;
5. Разни. 

По Точка 1 от Дневдния ред, единодушно беше приет отчета за дейността и беше 
освободенот отговорност УС.

По Точка 2 от Дневдния ред, единодушно беше приет финансовия отчет и беше 
освободен от отговорност касиера на сдружението.

По Точка 3 от Дневния ред нямаше постъпили молби за членство в сдружението, 
поради което не бяха взети конкретни решения

По Точка 4 от Дневния ред бяха разгледани предложения за календарен план на 
мероприятията на сдружението през 2019 г. 
Единодушно се взе решение 

– организацията да вземе участие в изложбите, организирани от Международна 
Организация Каракачанско Куче (МОКК);

– организацията да участва съвместно с МОКК в изложенията, организирани от 
животновъдните асоциации през 2019 г.

– през 2019 г. да се пристъпи към измерване и описване на наличната популация от 
каракачански кучета. 

По Точка 5 от Дневния ред бяха разисквани общо организационни въпроси, по които не
бяха взети конкретни решения.

С това поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание бе закрито.

Забележка: Неразделна част от настоящия протокол да се счита заверен списък на 
присъстващите на събранието - 1 лист.

Председателстващ ОС : ......................... Протоколчик: .............................


