“Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански”

ПРОТОКОЛ

№ 100

Събрание на Управителния съвет на сдружение с нестопанска
цел
«Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански»
Дата на провеждане: 15.10.2018 г.
Място на провеждане: Община Сандански, гр. Сандански, Конферентна зала,
находяща се на адрес: бул. „Свобода“ № 20, ет. 1, от 16:00 часа.
Членове на УС присъствали на събранието:
1. Кирил Котев, представляващ Община Сандански - Председател на УС
2. Атанас Белички – член на УС
3. Атанас Стоянов, представляващ НЧ „Отец Паисий 1919“ – член на УС
4. Божидар Граматиков, представляващ СНЦ „ Плувен клуб „Сандански“ – член
на УС
5. Митко Манолев, представляващ „Шестака” ООД – член на УС
6. Аспарух Коляшев – член на УС
7. Красимир Газев – член на УС
Водещ протокола: Мирослава Петрова
Дневен ред:
1. Разглеждане,обсъждане и вземане на решение за прекратяване на членство
в Общото събрание съгласно чл.20, т.1 от Устава на Сдружението;
2. Разглеждане, обсъждане и вземане на решение за приемане на нови членове
на Общото Събрание.
Информационни материали използвани по време на срещата:
•


•

Предварително изготвен дневен ред;
Форма за присъствен списък;
Устав на сдружението;
Заявления на основание чл.15, ал.2 и чл.20, т.1 от Устава на Сдружението.

Съгласно дневния ред, заседанието на Управителния съвет премина по
следния начин:
I. Със започване на събранието по предложение на г-н Манолев – член на УС,
единодушно бяха избрани г-н Атанас Белички за водещ на събранието и гжа Мирослава Петрова за протоколчик.
II. Г-н Атанас Белички призова присъстващите за допълнения към
предварително представения дневен ред, който в последствие бе приет с
консенсус.
1. Заседанието на Управителния съвет продължи с обсъждане на първа точка
от дневния ред, относно : „Разглеждане,обсъждане и вземане на решение за

прекратяване на членство в Общото събрание съгласно чл.20, т.1 от Устава
на Сдружението“. Водещият на събранието даде думата на изпълнителния
директор г-жа Ирина Илиева да запознае членовете на УС относно
постъпило заявление за отказ от членство в ОС на сдружението.
№
Заявление вх. №
1. 10/2018 г. от 27.09.2018
г.

Трите имена
Благой Стоянов Георгиев

сектор
Стопански

След обстойното разглеждане и обсъждане на постъпилото заявления
за прекратяване на членство в Общото събрание, съгласно чл. 20, т. 1,
членовете на УС взеха следното РЕШЕНИЕ с 7 гласа „ЗА“ от общо 7
присъстващи:
Да бъде прекратено членството в Общото събрание на СНЦ „Местна
инициативна група Сандански – МИГ Сандански“:
№
Трите имена
1. Благой Стоянов Георгиев

сектор
Стопански

2. Заседанието на Управителния съвет продължи с обсъждането на последната
точка от дневния ред, а именно: „Разглеждане, обсъждане и вземане на
решение за приемане на нови членове на Общото Събрание“. Водещият на
заседанието г-н Белички даде думата на г-жа Ирина Илиева – Изпълнителен
директор на сдружението да запознае членовете на Управителния съвет с
постъпилите заявления за членство съгласно чл.15, ал. 2 от Устава на
сдружението относно приемането на нови членове и придружаващите към
тях документи, както следва:
№
Заявление вх. №
1. 2018/068 от 05.10.2018 г.
2. 2018/069 от 10.10.2018 г.
3. 2018/070 от 12.10.2018 г.

Трите имена
Димитър Красимиров Андонов
Гергана Живкова Дудова
„МБС 2018“ ЕООД

сектор
Стопански
Нестопански
Стопански

След обстойното разглеждане и обсъждане на постъпилите заявления за
членство в Общото събрание, членовете на УС взеха следното РЕШЕНИЕ с 7
гласа „ЗА“ от общо 7 присъстващи:
Да бъдат приети за членове на Общото събрание на Сдружението:
№
Трите имена
1. Димитър Красимиров
Андонов
2. Гергана Живкова
Дудова
3.

„МБС 2018“ ЕООД

сектор
Стопански

Заинтересована страна
Свободна професия - Адвокат

Нестопански Граждански сектор – местен
жител ползвател на резултати от
стратегия за ВОМР
Стопански
Сферата на туризма

С приключване на обсъждането по точките от дневния ред не постъпиха
други предложения и водещият г-н Белички закри заседанието.


Присъствен списък от 15.10.2018 г. от проведено събрание на
членовете на УС е неразделна част от Протокола.
Дата: 15.10.2018 г.

Изготвил протокола:
…………………П*
Мирослава Петрова

Водещ на събранието:
…………………П*
Атанас Белички

Председател на Управителния Съвет:
…………………П*
Кирил Котев

*Заличаване на информация съгласно чл. 2 от Закона за защита на личните данни

