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17.04.2017 г.  

 
Днес, 17.04.2017 г. Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна 
група-Айтос” гр.Айтос в състав: Христина Стоилова Христова, Стоян Иванов Стоянов, Георги 
Петров Янев, Милен Георгиев Лазаров, Валентин Стаматов Иванов и Пламен Костадинов Димов, се 
събра на заседание при следния дневен ред: 

1. Разглеждане на Заявление от 31.03.2017 г. от Ганчо Пенчев Пенчев, представител на 
„ВИА“ ЕООД, гр. Айтос, ЕИК102694019, за прекратяване членството на дружеството в СНЦ 
„МИГ- Айтос“. 

2. Разглеждане на Заявление от 10.04.2017 г. от „ДЖИ ПИ ПИ“ ЕООД, ЕИК204541864 
със седалище и адрес на управление: гр. Айтос, ул. „Славянска“ № 89, представлявано от 
Управителя на дружеството - Ганчо Пенчев Пенчев, да членува в Сдружение с нестопанска цел 
“Местна инициативна група-Айтос” гр.Айтос. 

 
I. По точка първа от дневния ред, Стоян Стоянов запозна присъстващите с постъпилото 

заявление за прекратяване на членството на „ВИА“ ЕООД, гр. Айтос, ЕИК102694019 в СНЦ „МИГ-
Айтос“ и приложеното към него протоколно решение на едноличния собственик на капитала. 

Пламен Димов, заяви че съгласно устава и ЗЮЛНЦ, прекратяването на членството на 
„ВИА“ ЕООД, е настъпило с внасянето на заявлението  до Управителния съвет на „МИГ-Айтос“ и 
по тази точка не следва да се взима конкретно решение, респ. да се провежда гласуване. 

II. По втора точка от дневния ред, Стоян Стоянов запозна присъстващите с постъпилото 
Заявление от „ДЖИ ПИ ПИ“ ЕООД, ЕИК204541864, да бъде прието за член на СНЦ „МИГ-Айтос“ 
и приложеното към него протоколно решение на едноличният собственик на капитала за подаване 
на заявление за членство и определяне на Ганчо Пенчев Пенчев с ЕГН 5508020443 за представител 
на „ДЖИ ПИ ПИ“ ЕООД, ЕИК204541864, гр. Айтос в СНЦ „МИГ-Айтос“. 

Милен Лазаров взе думата и подчерта, че съгласно Устава на СНЦ “МИГ-Айтос” 
гр.Айтос, Управителния съвет на сдружението е органа, който би следвало да разглежда и одобрява 
подобни молби и заявления, както и че е налице основание да бъде удовлетворено заявеното 
желание за членство. 

  
 След проведено явно гласуване резултатите бяха следните: 

 Гласували "ЗА" в подкрепа на предложението - 6  броя членове на Управителният съвет. 
 Гласували "ПРОТИВ" предложението - няма. 
 Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" относно предложението – няма 
 

Във връзка с така получените резултати бе решено „ДЖИ ПИ ПИ“ ЕООД, 
ЕИК204541864 със седалище и адрес на управление: гр. Айтос, ул. „Славянска“ № 89, да бъде 
прието като член в СНЦ “МИГ-Айтос” гр.Айтос, като негов представител да бъде - Ганчо Пенчев 
Пенчев.  

 
 

17.04.2017 г. 
гр.Айтос 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ: 
 

1. ............п................                2.  .........п.................                3.  ..........п............... 
     / Христина Христова./          / Стоян Стоянов /                     / Георги Янев / 
 

 
      4. ..........п.................                  5...........п................                6............п................ 
      / Милен Лазаров /                     /Валентин Иванов/                  / Пламен Димов / 


