
                                                   
“Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” 

 

П Р О Т О К О Л   №  136 
 

 

  Събрание на Управителния съвет на сдружение с 
нестопанска цел  

«Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански» 
 

Дата на провеждане: 12.02.2020 г. 
 

Място на провеждане: Община Сандански, гр. Сандански, Конферентна 
зала, находяща се на адрес: бул. „Свобода“ № 20, ет. 1, от 14:00 часа. 
 

Членове на УС присъствали на събранието: 
 

1. Атанас Стоянов, представляващ Община Сандански - 

Председател на УС 
2. Атанас Белички – член на УС 

3. Невена Станкова, представляващ НЧ „Отец Паисий 1919“ – член на УС 
4. Божидар Граматиков, представляващ СНЦ „ Плувен клуб „Сандански“ 

– член на УС 

5. Красимир Газев – член на УС 
 

       

Не членове на УС, присъствали на събранието:  
Ирина Илиева – Изпълнителен директор;  

Автономка Ангелова – Експерт СВОМР;  
Мирослава Петрова – Експерт СВОМР; 
Емилия Бакалова – Счетоводител. 

 
Дневен ред: 
 

1. Разглеждане, обсъждане и вземане на решение за промяна в правната 
форма на „МЕЧО ПУХ КИДС“ ЕООД, член в Колективния върховен орган 

на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“. 
 
 

Информационни материали използвани по време на срещата: 
 

o Предварително изготвен дневен ред; 
o Форма за присъствен списък; 
o Уведомително писмо с вх. № 11 от 12.02.2020 г. от  „МЕЧО ПУХ КИДС“ 

ООД; 

o Актуално състояние на „МЕЧО ПУХ КИДС“  ООД от Търговския 
Регистър. 

 
Съгласно дневния ред, заседанието на Управителния съвет 
премина по следния начин: 

 



 Г-н Атанас Стоянов – 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 и единствена точка от дневния ред: „Разглеждане, 

обсъждане и вземане на решение за промяна в правната форма на „МЕЧО 
ПУХ КИДС“ ЕООД, член в Колективния върховен орган на СНЦ „Местна 

инициативна група Сандански – МИГ Сандански“. Водещият г-н Стоянов 
даде думата на изпълнителния директор г-жа Ирина Илиева да запознае 
присъстващите с точката от дневния ред. Г-жа Илиева запозна членовете на 

УС, с постъпило Уведомително писмо в деловодството на сдружението с вх. 
№ 11 от 12.02.2020 г. от  „МЕЧО ПУХ КИДС“ ООД, със седалище и адрес на 
управление: община Сандански, гр. Сандански, ул. „Димо Хаджидимов“ № 

3, ет. 2, ЕИК 203344948 с представляващ г-жа Ивелина Павлова, с което 
желаят да бъде направена промяна само в правната форма, поради 

промяна в собствеността на капитала. Поради което се налага да се вземе 
решение за актуализация на регистъра на членовете на СНЦ „Местна 
инициативна група Сандански – МИГ Сандански“, както следва: 

 
На мястото на „МЕЧО ПУХ КИДС“ ЕООД в Колективния върховен 

орган на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“, да 
бъде актуализирано с „МЕЧО ПУХ КИДС“ ООД.  

 

След направените обсъждания, Управителният съвет на Сдружение с 
нестопанска цел „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ 
взе следното решение с 5 гласа „ЗА“ от общо 5 присъстващи: 

 
 Приема се  „МЕЧО ПУХ КИДС“ ООД, със седалище и адрес на 

управление: община Сандански, гр. Сандански, ул. „Димо Хаджидимов“ № 
3, ет. 2, ЕИК 203344948,  да бъде вписан в Колективния върховен орган на 
СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“. 

  
 

 Присъствен списък от 12.02.2020 г., от проведено събрание на 
членовете на УС е неразделна част от Протокола. 

 
 
Изготвил протокола:                              

 
      …………………П* 
Мирослава Петрова 

 

             

 
 
Председател на УС, представляващ              …………………П* 

Община Сандански:                                        Атанас Стоянов 
                                       

           
                                                                          

 
 

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


