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“Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” 

 

П Р О Т О К О Л   №  132 
 

 

  Събрание на Управителния съвет на сдружение с нестопанска 
цел  

«Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански» 
 
Дата на провеждане: 17.01.2020г. 
 

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. Красимир Газев – зам. Председател на УС 

2. Атанас Белички – член на УС 
3. Божидар Граматиков, представляващ СНЦ „ Плувен клуб „Сандански“ – член 

на УС 
 

      Не членове на УС, присъствали на събранието:  

Ирина Илиева – Изпълнителен директор;  
Автономка Ангелова – Експерт СВОМР;  
Емилия Бакалова – Счетоводител. 

 
Дневен ред: 

1. Разглеждане, обсъждане и вземане на решение за промяна на 
заинтересованата страна на член в Колективния върховен орган на СНЦ 
„Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“; 

2.  Промяна на представляващ на Община Сандански, промяна на 
представляващ на „Народно читалище „Отец Паисий 1919” – Сандански“ и 
промяна на представляващ на Дружество с ограничена отговорност 

„ШАЛАМАНДОВИ“, членове на Колективния върховен орган на 
сдружението; 

3. Разглеждане, обсъждане и вземане на решение за прекратяване на 
членство в Общото събрание на СНЦ „Местна инициативна група 
Сандански – МИГ Сандански“, съгласно чл. 20, т.1 от Устава на 

сдружението. 
4. Разглеждане, обсъждане и вземане на решение за включване на членове в 

Общото събрание на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ 
Сандански“ поподадено завление за членство. 

 

Информационни материали използвани по време на срещата: 
o Предварително изготвен дневен ред; 
o Форма за присъствен списък; 

o Декларации за промяна на заинтересованата страна; 
o Уведомително писмо от 27.12.2019г. от Община Сандански и Решение 

№7 от 21.11.2019г. на Общински съвет Сандански; 

o Уведомително писмо от 06.01.2020г. от „Народно читалище „Отец 
Паисий 1919” – Сандански“ и протокол от Общото им събрание; 
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o Писмо с наш вх. № 02 от 06.01.2020 г. промяна на представляващ 
Дружество с ограничена отговорност „ШАЛАМАНДОВИ“ ООД; 
o Протокол от Общо събрание на съдружниците на „ШАЛАМАНДОВИ“ ООД 

- оригинал; 
o Решение от Общо събрание на съдружниците на „ШАЛАМАНДОВИ“ ООД, 
с което приемат г-н Димитър Шаламандов да представлява дружеството в 

Общото събрание на сдружението – оригинал; 
o Заявление с наш вх. № 39 от 31.12.2019 г. от Гергана Дудова за 

прекратяване на членство в Общото събрание; 
o Заяление за приемане на член в Общото събрание от Татяна Иванова 
Мекушина; 

o Устав на сдружението. 
 

Съгласно дневния ред, заседанието на Управителния съвет премина по 

следния начин: 
 Г-н Красимир Газев – зам. Председател на УС призова присъстващите 

за допълнения към предварително представения дневен ред, който в 
последствие бе приет с консенсус. 

 

По т. 1 от дневния ред: Заседанието на Управителния съвет започна с 
обсъждане на първата точка от дневния ред: „Разглеждане, обсъждане и 

вземане на решение за промяна на заинтересованата страна на член в 
Колективния върховен орган на СНЦ „Местна инициативна група Сандански 
– МИГ Сандански“. Г-жа Ирина Илиева запозна членовете на УС с за 

постъпили в деловодството на сдружението Декларация на член на 
Колективния Върховен орган за промяна на  заинтересованата страна, както 
следва: 

- Декларация от Петър Василев Додушев от Нестопански сектор, 
заинтересована страна – Граждански сектор в сферата на образованието се 

променя заинтересованата страна Местна власт/ нестопански сектор. 
  

След направените обсъждания, Управителният съвет на Сдружение с 

нестопанска цел „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ 
взе следното решение с 3 гласа „ЗА“ от общо 3 присъстващи: 

Петър Василев Додушев от Нестопански сектор, заинтересована страна – 
Граждански сектор в сферата на образованието се променя 
заинтересованата страна Местна власт/ нестопански сектор. 

 
По т. 2 от дневния ред: „Промяна на представляващ на Община 

Сандански, промяна на представляващ на „Народно читалище „Отец Паисий 

1919” – Сандански“ и промяна на представляващ на Дружество с ограничена 
отговорност „ШАЛАМАНДОВИ“, членове на Колективния върховен орган на 

сдружението“. Водещият г-н Газев даде думата на изпълнителния директор 
да запознае членовете на УС с точката от дневния ред. Г-жа Ирина Илиева 
запозна присъстващите с: 

- Уведомително писмо от 27.12.2019г. от Община Сандански и Решение №7 
от 21.11.2019г. на Общински съвет Сандански, с което определя Атанас 
Славчев Стоянов – кмет на Община Сандански за представляващ Община 

Сандански в Общото събрание и Управителня съвет на сдружението. 
- Уведомително писмо от 06.01.2020г. от „Народно читалище „Отец Паисий 

1919” – Сандански“ и протокол от Общото им събрание, с който определят 
Невена Станкова за представялващ „Народно читалище „Отец Паисий 1919” – 
Сандански“ в Общото събрание и Управителния съвет на сдружението. 
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- Писмо с Наш вх. № 02 от 06.01.2020 г. от Дружество с ограничена 
отговорност „ШАЛАМАНДОВИ“ със седалище и адрес на управление: община 
Сандански,  гр. Сандански, ул. „Георги Скрижовски“ № 29,  ЕИК 101718499, 

за промяна на представляващия Дружеството в общото събрание от 
досегашния представляващ Николай Шаламандов, да бъде заменен с г-н 
Димитър Шаламандов. Г-жа Илиева допълни, че са представени към писмото 

следните документи: 
- Протокол от Общо събрание на съдружниците на „ШАЛАМАНДОВИ“ООД - 

оригинал; 
- Решение от Общо събрание на съдружниците на „ШАЛАМАНДОВИ“ООД, с 

което приемат г-н Димитър Шаламандов да представлява дружеството в 

Общото събрание на сдружението – оригинал; 
- Копие от документ за самоличност на г-н Димитър Шаламандов. 
 

След направените обсъждания, Управителният съвет на Сдружение с 
нестопанска цел „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ 

взе следното решение с 3 гласа „ЗА“ от общо 3 присъстващи: 
- Атанас Славчев Стоянов – кмет на Община Сандански за представляващ 

Община Сандански в Общото събрание и Управителня съвет на 

сдружението; 
- Невена Станкова за представялващ „Народно читалище „Отец Паисий 

1919” – Сандански“ в Общото събрание и Управителния съвет на 
сдружението; 

- Г-н Димитър Шаламандов, да бъде вписан като представляващ 

Дружество с ограничена отговорност „ШАЛАМАНДОВИ“ със седалище и 
адрес на управление: община Сандански,  гр. Сандански, ул. „Георги 
Скрижовски“ № 29,  ЕИК 101718499 в Колективния върховен орган на 

СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански.  
 

По т. 3 от дневния ред: „Разглеждане, обсъждане и вземане на решение 
за прекратяване на членство в Общото събрание на СНЦ „Местна 
инициативна група Сандански – МИГ Сандански“, съгласно чл. 20, т.1 от 

Устава на сдружението“. Г-жа Ирина Илиева – Изпълнителен директор 
информира присъстващите на събранието, за заявление с наш вх. № 39 от 

31.12.2019 г. отправено до УС на Сдружението от г-жа Гергана Дудова 
относно прекратяване на членство, съгласно чл. 20, т. 1 от Устава на 
сдружението, поради промяна на местожителството.   

 
След направените обсъждания, Управителният съвет на Сдружение с 

нестопанска цел „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ 

взе следното решение с 3 гласа „ЗА“ от общо 3 присъстващи: 
Прекратява се членството на г-жа Гергана Живкова Дудова в Колективния 

върховен орган на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ“ . 
 
По т. 4 от дневния ред: „Разглеждане, обсъждане и вземане на решение 

за включване на членове в Общото събрание на СНЦ „Местна инициативна 
група Сандански – МИГ Сандански“ поподадено завление за членство“, 
съгласно чл. 15, ал.2 от Устава на сдружението”. Изпълнителният директор на 

сдружението прдстави Заявление за приемане в Общото събрание от Татяна 
Иванова Мекушина. 
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След разглеждане на Завлението Управителният съвет на Сдружение с 
нестопанска цел „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ 
взе следното решение с 3 гласа „ЗА“ от общо 3 присъстващи: 

Приема се членството на Татяна Иванова Мекушина в Колективния 
върховен орган на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ“, 
съгласно чл. 15, ал.3 от Устава на сдружението.   

 
 

Одобрява се МИГ Сандански да предприеме действия по актуализация 
на списъка на членовете на Колективния Върховен Орган, подали декларация 
за промяна: заинтересованата страна, заявление за прекратяване на 

членство съгласно чл. 20, т. 1, и заявление на приемане на член, както и да 
бъдат  публикувани на интернет страницата: https://mig-sandanski.eu/, 
спазвайки Закона за защита на личните данни. 

 
Изготвил протокола:                              

 
     ………………..…….  
Автономка Ангелова 
 

             

Членове на УС: 
Зам. Председател на Управителния Съвет:    

                                     ……………………..П*  
                                Красимир Газев    
 

 
                                                                         ...........................П*  

                                                                         Атанас Белички 
                                                             
СНЦ „ Плувен клуб „Сандански“ –                       .............................П* 

представлявано от:                                            Божидар Граматиков                                                                                                                                           
 
 

 

https://mig-sandanski.eu/

