
 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

от 

 

07.08.2019 г.  

 

 

Днес, 07.08.2019 г. Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Местна 

инициативна група-Айтос” гр.Айтос в състав: Георги Евгениев Петров, Десислава Иванова 

Стоянова, Стоян Иванов Стоянов, Милен Георгиев Лазаров, Валентин Стаматов Иванов, се събра 

на заседание при следния дневен ред: 

 

1. Разглеждане на постъпило Заявление от „ВЕГА ПРИМ 18“ ЕООД“ от  06.08.2019 г. от 

Диана Връбчева Томова в качеството й на управител на „ВЕГА ПРИМ 18“ЕООД,  ЕИК 205132762, 

със седалище и адрес на управление: гр. Айтос, област Бургас, ул. „Цар Асен“ 25 А , да членува в 

Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група-Айтос”  

 

2.Разглеждане на Заявление от 05.08.2019 г. на Тодор Митков Тодоров,  ЕГН 7311280627 с  

постоянен адрес гр. Айтос, ул. „Богориди“ 8А, етаж 3, да членува в СНЦ „МИГ-Айтос“, в 

качеството му на физическо лице, самоопределило се като представител на нестопанския скетор.  

 

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

заявление от „ВЕГА ПРИМ 18“ ЕООД“, ЕИК 205132762, 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 Диана Връбчева Томова за негов представител в 

СНЦ „МИГ-Айтос“. 

 

След проведено явно гласуване по първа точка, резултатите бяха следните: 

 

          Гласували "ЗА" в подкрепа на предложението - 5   

 Гласували "ПРОТИВ" предложението - няма. 

 Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" относно предложението – няма 

 

По втора точка от дневния ред, Стоян Стоянов представи пред УС  и постъпилото 

Заявление от Тодор Митков Тодоров, ЕГН 7311280627, постоянен адрес гр.Айтос, ул. „Богороди“ 

8А, етаж 3, да бъде приет за член на СНЦ „МИГ-Айтос“, в качеството му на физическо лице, 

самоопределило се като предствител на неправителствения сектор. 

 

След проведено явно гласуване по втора точка,   резултатите бяха следните: 

 

          Гласували "ЗА" в подкрепа на предложението - 5   

 Гласували "ПРОТИВ" предложението - няма. 

 Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" относно предложението – няма 

 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

1. Приема за  член на СНЦ „МИГ-Айтос“  -  „ВЕГА ПРИМ 18“ ЕООД“, ЕИК 205132762, 

със седалище и адрес на управление: гр. Айтос, област Бургас, ул. „Цар Асен“ 25 А, като Диана 

Връбчева Томова да бъде негов представител в СНЦ „МИГ-Айтос“. 

 



2. Приема за член на СНЦ „МИГ-Айтос“ Тодор Митков Тодоров, ЕГН 7311280627,  

постоянен адрес гр. Айтос, ул. „Богориди“ 8А, етаж 3, в качеството на физическо лице, 

самоопределило се като представител на нестопанския сектор. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито. 

 

гр.Айтос 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ: 

 

 

1……………………          2………………...            3……………………. 

  /Георги Петров/  /Стоян Стоянов/   /Валентин Стаматов/ 

 

 

                   4……………………                   5. ………………… 

                 /Милен Лазаров/                /Десислава Иванова/ 

 

 


