
 

ПРОЕКТ! 

ПРОТОКОЛ №.3 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА 

СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА МРЕЖА НА ГЛОБАЛНИЯ ДОГОВОР НА ООН” 

 

На 17 ноември 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 Лилия Антонова; 

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

4. Сдружение “Български форум на бизнес лидерите”, представлявано от Мария Шишкова; 

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

  

Не присъстваха представители на ”Асарел-Медет”АД и “Юробанк И ЕФ ДЖИ България” (Пощенска 

банка) АД. Заседанието е с необходимия кворум според чл. 36 ал. 1. 

 

В заседанието без право на глас участваха: 

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

Александър Меламед, „Овергаз Инк.” АД 

Катерина Новакова, „Овергаз Инк.” АД 

Гергана Петровска, „Овергаз Инк.” АД 

 

Националният съвет установи, че заседанието е свикано съгласно закона и устава на сдружението и 

участват всички членове на Националния съвет, и че може да взема законни решения.  

 

Националният съвет прие с явно гласуване следния  

 

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

1. Организационни въпроси. 

 

2. Общи насоки за развитие на дейността на БМ на ГД през 2011 година. 

 

3. Други. 

 

Националният съвет пристъпи към разглеждане на материалите и вземане на решения по въпросите от 

дневния ред на заседанието. 

След като изслуша докладчиците по точките от дневния ред на заседанието и проведе обсъждания, 

Националният съвет прие следните 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

По т. 1 от дневния ред: 

1.1. На основание чл.42 от ЗЮЛНЦ, Националният съвет ВЪЗЛАГА на Председателя да организира 

изготвянето на Правила за реда за осъществяване на общественополезна дейност и за набиране и 

разходване на имуществото на Сдружението и внасянето им за одобрение на следващото заседание на 

Националния съвет.  

 

Гласували "За" -5 гласа „ЗА”от 7 члена на НС 

Гласували "Против" - няма 

Гласували "Въздържал се" - няма 

 

1.2. Във връзка избора на Изпълнителен директор на БМ на ГД, Националният съвет ВЪЗЛАГА на 

Председателя на Сдружението да организира чрез отдел „ЧР” в „Овергаз Инк.” АД изготвянето на кратък 



 

списък на подходящите кандидати от получените 115 кандидатури в срок до 30.11.2010 г.. Краткият списък 

ще бъде разгледан от членовете на Националния съвет с оглед избиране на кандидати, които да бъдат 

поканени за интервю.  

Гласували "За" -5 гласа „ЗА”от 7 члена на НС 

Гласували "Против" - няма 

Гласували "Въздържал се" - няма 

 

1.3. Националният съвет взе решение за в бъдеще да провежда срещите си веднъж месечно по правило в 

ден сряда с начален час 15.30 или 16.00 часа, с цел осигуряването на достатъчно време за дискусии по 

повдигнатите да разглеждане въпроси. Максималната продължителност на всяко заседание не следва да 

превишава 1 ½ час.  

Гласували "За" -5 гласа „ЗА”от 7 члена на НС 

Гласували "Против" - няма 

Гласували "Въздържал се" - няма 

  

По т.2 от дневния ред: 

2.1. С цел успешното публично официално представяне на Сдружението, Националният съвет РЕШИ да 

организира след съдебната регистрация на Сдружението открито събрание с участието на всички членове 

на Сдружението под формата на публична проява (пресконференция или друга подходяща форма), с което 

да покаже различност спрямо останалите бизнес организации.  

 

Гласували "За" -5 гласа „ЗА”от 7 члена на НС 

Гласували "Против" - няма 

Гласували "Въздържал се" - няма 

 

2.2. С оглед изготвянето на Програма за дейността на Сдружението за 2011 година в съответствие с 

изискванията на чл.35 от Устава на дружеството, Националният съвет РЕШИ да проведе среща-диалог със 

всички членове на Сдружението. Срещата ще се състои на 10 декември 2010 г., 14:00 часа, при 

допълнително уточняване на мястото на провеждане. Всички организации и компании – членове на 

Сдружението ще бъдат поканени да споделят свои успешни проекти и идеи за съвместни нови проекти, 

които да залегнат в Програмата за дейността на Сдружението.  

Гласували "За" -5 гласа „ЗА”от 7 члена на НС 

Гласували "Против" - няма 

Гласували "Въздържал се" - няма 

 

2.43. Националният съвет ВЪЗЛАГА на Дарина Тодорова и Александър Меламед изготвянето на покана и 

предварителна програма за срещата на членовете на Сдружението по т.2.2, придружени от кратко резюме 

за Сдружението, Целите на хилядолетието за развитие и принципите на ГД. 

Гласували "За" - 5 гласа „ЗА”от 7 члена на НС 

Гласували "Против" - няма 

Гласували "Въздържал се" - няма 

 

2.4. Във връзка с взето предходно решение на Националния за организирането на среща с доц. Георги 

Лозанов и/или друг представител на СЕМ във връзка с въпросите, касаещи правото на всяка компания да  

отразява свои позитивни новини и добри практики в медиите, без това да се третира като реклама, . 

Съветът РЕШИ срещата да бъде организирана след съдебната регистрация на Сдружението.  

Гласували "За" - 5 гласа „ЗА”от 7 члена на НС 

Гласували "Против" – няма. 

Гласували "Въздържал се" – няма. 

 

2.5 Във връзка с Доклада за организациите на гражданското общество в България, които дават награди в 

областта на корпоративно-социалната отговорност, Националният съвет ВЪЗЛОЖИ на Елица Баракова и 

Дарина Тодорова да допълнят списъка с организации, които не само дават награди, но и имат 

отношение/прояви по темата. Националният съвет ВЪЗЛОЖИ изготвянето на анализ относно 

възможностите за обединяване и синхронизация на инициативите на посочените организации или 

специализацията им в различни под-сфери на КСО, за превъзмогване на риска от припокриване на 

дейности, които се награждават.  



 

Гласували "За" -5 гласа „ЗА”от 7 члена на НС 

Гласували "Против" - няма 

Гласували "Въздържал се" - няма 

 

Не се насрочва предварително следваща среща на Националния съвет 

 

Националният съвет насрочва среща на всички членове на сдружението, която да се състои на 10 декември 

2010 година, което ще се проведе от 14.30 часа.  

 

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 Сдружение “Български форум на бизнес лидерите” 

 

 

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

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

5. За Фондация “Помощ за благотворителността в 

България” 

 

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

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


