НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ
ПРОТОКОЛ № 8
от заседанието на УС на НСОРБ, проведено
на 29 октомври 2012 г. в Гергини
Присъствали членове на УС:
Присъстваха всички членове на УС с изключение на Владимир Mосков (бедствено
положение); Детелина Николова (служебен ангажимент); Димитър Николов (служебен
ангажимент); Елен Герджиков (служебен ангажимент); Хасан Азис (служебен ангажимент); Даниел
Панов (служебен ангажимент); Емил Караиванов (служебен ангажимент); Иво Иванов (служебен
ангажимент).
Присъстваха и:
Дарин Ангелов – член на КС, председател на ОбС – Плевен; Дилян Млъзев – кмет на
община Елена; Станислав Благов – кмет на община Свищов; Драгомир Николов – кмет на
община Трявна; Иван Николов – кмет на община Дряново; Даниела Енчева – зам.-кмет на
община Дряново; Таня Христова – кмет на община Габрово; Стефан Иванов – зам.-кмет на
община Стражица; Петя Комитова – директор на дирекция „Местно икономическо развитие”,
община Горна Оряховица; Ивелина Гецова – кмет на община Лясковец; Мария Илчева –
община Лясковец
Гинка Чавдарова – изпълнителен директор; Теодора Дачева, Емил Савов – зам.изпълнителни директори; Мария Куманова – ръководител екип.
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5.3. предложение за сътрудничество с
„Ротари клуб” – докл. Мария Куманова –
ръководител екип, НСОРБ
Гласуване:
„За” – 15;
„Против” – 0;
„Въздържал се” – 0.

5.3.1. Подкрепя инициативата на „Ротари
клуб” и препоръчва кметовете на общини при
възможност да се включат в организирането
и провеждането на планираните дейности;
5.3.2. Конкретното
разпределение
на
ангажиментите между общини, Ротари клуб и
други заинтересовани партньори да се
договарят на място в зависимост от
специфичните условия по общини;
5.3.3. Възлага на изпълнителния директор:
5.3.3.1. да поиска от Ротари клуб –
Пълдин подробна информация за
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проекта и условията за включване в
него;
5.3.3.1. да
информира
общините
за
решението на УС чрез публикации в
Интернет-страницата на НСОРБ и в
Информационния лист на УС.
Протоколчик:
/Теодора Дачева/
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