
 

 

ПРОЕКТ! 

ПРОТОКОЛ №.2 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА 

СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА МРЕЖА НА ГЛОБАЛНИЯ ДОГОВОР НА ООН” 

 

На 05 октомври 2010 г. от 16:30 часа се проведе среща на Националния съвет на „Българска мрежа на 

Глобален Договор на ООН”. Домакин на срещата бе Овергаз. 

 

В заседанието на Националния съвет участваха: 

1. “Овергаз Инк.” АД, представлявано от Сашо Дончев; 

2. “ВМ Финанс Груп” АД, представлявано от Васил Мирчев; 

3. “ТНТ България” ЕООД, представлявано от Иван Василев; 

4. ”Асарел-Медет”АД,  представлявано от  инж. Веселин Йонов; 

5. “Юробанк И ЕФ ДЖИ България” (Пощенска банка) АД, представлявано от Мануела Дюлгерова-

Тотева;  

6. Сдружение “Български форум на бизнес лидерите”, представлявано от Стамен Тасев; 

7. Фондация “Помощ за благотворителността в България”, представлявана от Елица Баракова. 

  

В заседанието без право на глас участваха: 

Александър Меламед, „Овергаз Инк.” АД 

Катерина Новакова, „Овергаз Инк.” АД 

Дарина Тодорова, ПРООН, и.д. секретар на ГД на ООН  

 

Решения по дневния ред:  

 

1.        Организационни въпроси; 

  

1.1. Националният съвет възлага на Секретаря на Сдружението в срок до 15.10.2010 г. да организира 

публикуването на обява за позицията на Изпълнителен директор на БМ на ГД във в. Капитал, на 

интернет страница www.unglobalcompact.bg , както и да разпрати обявата до членовете на ГД на ООН в 

България. Срокът за подаване на кандидатури е 1511.2010 г.; 

Гласували "За" -7 гласа „ЗА”от 7 члена на НС 

Гласували "Против" - няма 

Гласували "Въздържал се" - няма 

 

1.2. Във връзка със съдебната регистрация на БМ на ГД всички, членове на Националния съвет следва 

да представят свидетелство за съдимост до края на м. октомври. Председателят на Сдружението следва 

да организира внасянето на документите за регистрация в Софийски градски съд преди следващото 

заседание на НС. 

Гласували "За" -7 гласа „ЗА”от 7 члена на НС 

Гласували "Против" - няма 

Гласували "Въздържал се" - няма 

 

1.3 Националният съвет реши срещите на НС да се състоят веднъж месечно (по възможност в сряда с 

начален час 16.30, с максимална продължителност час и половина) Следваща среща е насрочена за 

17.11.2010 г. 

Гласували "За" -7 гласа „ЗА”от 7 члена на НС 

Гласували "Против" - няма 

Гласували "Въздържал се" - няма 

  

2. Общи насоки за дейността на БМ на ГД през първата година 

 

2.1. Националният съвет реши да се подготви обръщение от името на БМ на ГД в подкрепа на 

инициативата „Електронните разплащания срещу сивата икономика”, което да бъде прочетено от  

 

 



 

 

Александър Меламед по време на едноименната конференция, организирана от БФБЛ и VISA на 

14.10.2010 г. 

Гласували "За" -7 гласа „ЗА”от 7 члена на НС 

Гласували "Против" - няма 

Гласували "Въздържал се" - няма 

 

2.2   Националният съвет възложи на Александър Меламед да подготви кратък преглед на изпълнението 

на Целите на хилядолетието за развитие в България, който да представи на следващо заседание на НС; 

Гласували "За" -7 гласа „ЗА”от 7 члена на НС 

Гласували "Против" - няма 

Гласували "Въздържал се" - няма 

 

2.3 Националният съвет възложи на Председателя на Сдружението да проучи възможността за 

организиране на среща на НС с доц. Георги Лозанов и друг представител на СЕМ относно правото да се 

отразяват позитивните новини и добрите практики на компаниите в медиите, без това да се третира като 

реклама; 

Гласували "За" -7 гласа „ЗА”от 7 члена на НС 

Гласували "Против" - няма 

Гласували "Въздържал се" - няма 

 

2.4 Националният съвет възложи на Елица Баракова да подготви преглед на организациите на 

гражданското общество, които имат отношение към корпоративно-социалната отговорност и да го 

представи на следващо заседание на НС. 

Гласували "За" -7 гласа „ЗА”от 7 члена на НС 

Гласували "Против" - няма 

Гласували "Въздържал се" - няма 

 

Националният съвет насрочи следващо свое заседание за 17 ноември 2010 година, което ще се проведе 

от 16.30 часа в офиса на „Овергаз Инк.” АД в гр. София, ул. „Филип Кутев” №5. 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Националния съвет беше закрито. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕТО   

 

1. За “Овергаз Инк.” АД             ............................................. 

        /............................................/ 

ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ: 

  

2. За “ВМ Финанс Груп” АД  

............................................. 

/............................................/ 

3. За “ТНТ България” ЕООД  

............................................. 

/............................................/ 

4. За “Асарел-Медет”АД  

............................................. 

/............................................/ 

5. За “Юробанк И ЕФ ДЖИ България” (Пощенска банка) 

АД 

 

 

............................................. 

/............................................/ 

6. За Сдружение “Български форум на бизнес лидерите” 

 

 

............................................. 

/............................................/ 

7. За Фондация “Помощ за благотворителността в 

България” 

 

............................................. 

/............................................/ 

 


