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“Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” 

Р Е Ш Е Н И Е   № 276 

17.01.2020 г. 

протокол № 132/ 17.01.2020 г. от заседание на УС 

ОТНОСНО:  
  

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. 

 

РЕШЕНИЕ:  
 

1. Петър Василев Додушев от Нестопански сектор, заинтересована 
страна – Граждански сектор в сферата на образованието се променя 

заинтересованата страна Местна власт/ нестопански сектор. 
 

2. Атанас Славчев Стоянов – кмет на Община Сандански за 
представляващ Община Сандански в Общото събрание и Управителня 

съвет на сдружението; 

3. Невена Станкова за представялващ „Народно читалище „Отец 
Паисий 1919” – Сандански“ в Общото събрание и Управителния съвет 

на сдружението; 

4. 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.  

 

5. Прекратява се членството на г-жа Гергана Живкова Дудова в 
Колективния върховен орган на СНЦ „Местна инициативна група 

Сандански – МИГ“ . 
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6. 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.   
 
 

Членове на УС: 
 
Зам. Председател на Управителния Съвет:    

 
                                     ……………………..П*  

                                Красимир Газев   
  

 

                                                                         ...........................П*  
                                                                         Атанас Белички   

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

представлявано от:                                            Божидар Граматиков  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 


