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Въведение
Контролна комия започна дейността си през януари 2017. Основните приоритети, зададени в
дейността на Комисията бяха проследяване и осигуряване на прозрачност в работният процес на
самата комисия и Управителният съвет на НМФ.
През периода януари - юни 2017 г. представители на Контролна комисия регулярно присъстваха на
срещите на УС и бяха включени в официалната комуникация на УС.

В периода януари - юни 2017 Контролна комисия отчете следните дейности:

1. Вътрешно делегиране на задълженията между членовете на Контролна комисия. Членовете
бяха избрани за следните позиции с единодушие:
1.1. Председател на Контролна комисия: Миладин Рангелов
1.2. Заместник-председател на Контролна комисия: Симона Иванова
2. Определяна на комуникационните канали на Контролна комисия с УС и организациите-членове.
3. Представители на Контролна комисия изготвиха приемно-предавателен протокол за инвентара
на НМФ и присътваха на подписването му между Александър Иванов и Илина Мутафчиева.

4. Контролна комисия установи и поддържа активна връзка, както и поддава на актуална
информация към потенциални кандидат – членове на НМФ.
4.1. В периода януари - юни 2017г. има постъпили 15 запитвания от организации за членство в
НМФ. Изпратена е информация до всички кандидат-членове, от които:
4.1.1.1 отказала се организация
4.1.2.8 организации с подготвени и изпратени документи
4.2. Преглед на получените документи и сравняването им, спрямо нормативните документи на
НМФ и определяна на видът членство, на което отговарят. Организациите ще бъдат
представени на Общото събрание.
5. Ревизиране на статута на настоящите членове на НМФ и тяхното съответствие с критериите за
членство. Комисията стигна до следните заключения:
5.1. Промяна на статута на организация-член на основание чл.16 ал. 3 във връзка с
несъответствие с изискванията за пълноправно членство съгласно чл. 10 ал.3 т. 1
6. Ревизиране на Устава и изготвяне на предложения за промяна
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