
IV. Неделя 28.06.2020

8:30 – 9:30

Проверка Регистрацията на участниците (делегати и ротарианци) в Общо

събрание/Дистриктна законодателна среща чрез инструменти на Дистриктния сайт и

платформата за онлайн участие

9:30 – 9:40

Разяснения по регистрацията, по изказването, предложенията и гласувания по точките от

дневния ред – съгласно изпратените предварително инструкции до Клубовете - Стоянка 

Георгиева, Никола Минков, Мирослав Генов

9:40 – 9:45

Доклад на мандатната комисия - Кирил Андреев - юрист, Пенко Цанков –юрист (за кворума)

и отлагане на събранието с един час, ако нямаме онлайн кворум за  провеждането

9:45 – 9:50 Избор на Председател и Секретар на събранието

9:50 – 12:30
Обсъждане и гласуване по предварително оповестения в поканата до клубовете Дневен ред

т.1

Приемане на годишния финансов отчет за Ротарианската 2018/2019 година и освобождаване

от отговорност на членовете на УС за 2018/2019 година на основание чл.21, т.7 и т.9 от Устава

на Сдружение „Дистрикт 2482 към РИ“- с проект за Решение – „ ОС приема представения

отчет и освобождава от отговорност членовете на УС за Ротарианската 2018/2019 год.“

т.2
Представяне на предварителен отчет за разходите по бюджета за Ротарианската 2019/2020 

година / до 31.04.2020 г./- с проект за Решение – „ОС приема за сведение предварителния 

отчет за приходите и разходите по бюджета за Ротарианската 2019/2020 год.“

т.3

Приемане на бюджет за 2020/2021 ротарианска година на основание чл.21 т.8 от Устава на 

Сдружение „Дистрикт 2482 към РИ“- с проект за решение: „ОС представения на клубовете и 

приет от УС Бюджет за 2020/2021 ротарианска година

т.4
Избор на Управителен съвет за 2020/2021 ротарианска година на основание чл.21 т.3 от от 

Устава на Сдружение „Дистрикт 2482 към РИ“ – 

т.5

Обсъждане и приемане на Правилник за дейността на „Сдружение Дистрикт 2482 към РИ“, 

съгласно чл.21,т.2 от Устава на сдружението- с проект за Решение – „ОС приема Правилника 

на Дистрикт 2482-България към РИ (Обсъден и приет на Законодателно събрание на 

Дистрикта на 19.05.2019 год. за Правилник за дейността на „Сдружение Дистрикт 2482 към 

РИ“

т.6 Други

12:30 Закриване на Общото събрание /Дистриктна законодателна среща

ОБЩО СЪБРАНИЕ (ДИСТРИКТНА ЗАКОНОДАТЕЛНА СРЕЩА) НА СНЦ “ДИСТРИКТ 2482 

КЪМ РИ“ 
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