
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

С дружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

ПРОТОКОЛ 

№ 39 /11.09.2018 год. 
от заседание на Управителния съвет  

на МИГ – Белово, Септември, Велинград 

 

Днес, 11.09.2018г. от 11:00 часа се проведе заседание на Управителния съвет на МИГ – 

Белово, Септември, Велинград. Заседанието се свика на основание чл. 29, ал. 2 от Устава на МИГ. 

Управителният съвет е свикан на заседание от Председателя г-жа Елена Канлиева. 

Заседанието се проведе в офиса на МИГ - гр. Белово, ул. „Орфей” 2А. 

За протоколчик бе избрана г-жа Диана Николова. 

Заседанието бе свикано при следния дневен ред: 

1. Одобряване на оценителен доклад за работата на Комисия за подбор на проектни 

предложения по процедура BG06RDMP001-19-031 Мярка 21 „Съхраняване, развитие и 

валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“ на МИГ – Белово, 

Септември, Велинград 

2. Текущи 

Във точка текущи Председателя на МИГ г-жа Елена Канлиева предложи да бъдат включени 

още две точки: 

За точка 2 – Разглеждане на постъпил Доклад за извършен предварителен контрол от УО на 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ на процедура за подбор на проектни 

предложения с няколко крайни срока за кандидатстване BG16RFOP002-2.020 МИГ Белово, 

Септември, Велинград – „Подобряване на производствения капацитет на МСП“ по ОП „ИК“ 2014-

2020 чрез Водено от общностите местно развитие. 

За точка 3 – Утвърждаване на насоки и вземане на решение за отваряне на прием по 

Процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване 

BG05M9OP001- 2.021 МИГ „Белово, Септември, Велинград - социално-икономическа интеграция 

на маргинализирани общности като ромите“ финансирана по ОП „РЧР“ 2014-2020г. 

Г-жа Елена Канлилиева предложи на гласуване предложените точки 2 и 3 да бъдат 

включени в дневният ред на заседанието.  

ГЛАСУВАНЕ:  

Общ брой 

членове на 

УС 

Присъствали 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 7 7 7 0 0 

 

Заседанието протече при следният дневен ред: 

1. Одобряване на оценителен доклад за работата на Комисия за подбор на проектни 

предложения по процедура BG06RDMP001-19-031 Мярка 21 „Съхраняване, развитие и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

С дружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“ на МИГ – Белово, 

Септември, Велинград 

2. Разглеждане на постъпил Доклад за извършен предварителен контрол от УО на 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ на процедура за подбор на проектни 

предложения с няколко крайни срока за кандидатстване BG16RFOP002-2.020 МИГ Белово, 

Септември, Велинград – „Подобряване на производствения капацитет на МСП“ по ОП „ИК“ 2014-

2020 чрез Водено от общностите местно развитие. 

3. Утвърждаване на насоки и вземане на решение за отваряне на прием по Процедура чрез 

подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001- 2.021 МИГ 

„Белово, Септември, Велинград - социално-икономическа интеграция на маргинализирани 

общности като ромите“ финансирана по ОП „РЧР“ 2014-2020г. 

 

По първа точка от дневния ред : Във връзка с чл. 44, ал. 3-6 на ПМС №161 от 2016г. 

Оценителната комисия за подбор на проектни предложения по процедура BG06RDMP001-19-031 

Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и 

традиции“ на МИГ – Белово, Септември, Велинград предостави на Управителния съвет на МИГ за 

одобрение на Оценителния доклад на Комисията. 

Всички присъстващи членове на УС подписаха декларации за наличие/липса на конфликт 

на интереси. 

Председателят на КППП г-жа Ваня Ценова запозна членовете на УС с Оценителния доклад, 

в който подробно са описани получените проектни предложения, как е протекла оценката и по 

двата етапа – АСД и ТФО. Информира ги за комплексната оценка и полученото крайно класиране. 

На УС бяха предоставени: 

1. Списък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на 

тяхното класиране и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена за 

всеки от тях; 

2. Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за 

отхвърлянето им,които са неразделна част от доклада; 

3. Резервни предложения не се предвиждат; 

4. Оттеглени проектни предложения – няма. 

 

Ваня Ценова – Председател на КППП докладва на членовете на УС, че: 

- размера на безвъзмездната финансова помощ по приема е достатъчен да бъдат 

финансирани всички одобрени проектни предложения. 

- комисията е изпълнявала своите ангажименти безпристрастно и поверително. 

- всеки един член на комисията своевременно е извършвал оценката на разпределените му 

проектни предложения. 

- работата на комисията е приключила в определения срок. 

 

Членовете на Управителния съвет оцениха работата на комисията като успешна и в резултат 

на подробно представения доклад взеха следното РЕШЕНИЕ: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

С дружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

1. Приемат и одобряват оценителния доклад от работата на КППП по процедура 

BG06RDMP001-19-031 Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, 

културно наследство и традиции“ на МИГ – Белово, Септември, Велинград. 

2. Възлагат на Председателя на Управителния съвет на МИГ да подпише и одобри 

Оценителния доклад. 

ГЛАСУВАНЕ:  

Общ брой 

членове на 

УС 

Присъствали 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 7 7 7 0 0 

 

По точка 2 от дневния ред : Изпълнителният директор на МИГ – Мария Тодорова – 

Митова запозна присъстващите членове на УС с постъпил Доклад за извършен предварителен 

контрол от УО на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ на процедура за 

подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване BG16RFOP002-2.020 

МИГ Белово, Септември, Велинград – „Подобряване на производствения капацитет на МСП“ по 

ОП „ИК“ 2014-2020 чрез Водено от общностите местно развитие. При извършване на проверка на 

процедура BG16RFOP002-2.020 УО е констатирал несъответствия и пропуски в работата на КППП. 

УО връща доклада на КППП по процедура BG16RFOP002-2.020 МИГ Белово, Септември, 

Велинград – „Подобряване на производствения капацитет на МСП“ за отстраняване на 

несъответствия и пропуски. За целта УС трябва да вземе решение за удължаване на срока на работа 

на КППП за отстраняване на пропуските и нередностите цитирани в доклада на УО. 

 

Членовете на Управителния съвет след като се запознаха с писмо с изх. № 92-00-5 от 

23.08.2018г и приложеният към него Доклад за извършен предварителен контрол от УО на 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ на процедура за подбор на проектни 

предложения с няколко крайни срока за кандидатстване BG16RFOP002-2.020 МИГ Белово, 

Септември, Велинград – „Подобряване на производствения капацитет на МСП“ по ОП „ИК“ 2014-

2020 чрез Водено от общностите местно развитие взеха следното РЕШЕНИЕ: 

1. Удължава срока на работа на Комисия за подбор на проектни предложения, назначена с 

Заповед № 3 от 01.06.2018г. до отстраняване на констатирани несъответствия в изготвения от 

комисията оценителен доклад от 27.06.2018г., съобразно постъпил доклад за извършен 

предварителен контрол от УО на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ на 

процедура за подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване 

BG16RFOP002-2.020 МИГ Белово, Септември, Велинград – „Подобряване на производствения 

капацитет на МСП“ по ОП „ИК“ 2014-2020 чрез Водено от общностите местно развитие 

2. Възлага на Председателя на Управителния съвет на МИГ да издаде заповед за удължаване 

срока на работа на Комисия назначена с Заповед № 3 от 01.06.2018г. 

 

ГЛАСУВАНЕ:  

Общ брой Присъствали Гласували „За“ „Против“ „Въздържали се“ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

С дружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

членове на 

УС 

членове на 

УС 

членове на 

УС 

9 7 7 7 0 0 

 

По точка 3 от дневния ред : Изпълнителният директор на МИГ – Мария Тодорова – 

Митова представи на присъстващите членове на УС за приемане и утвърждаване на Условия  за 

кандидатстване Мярка 2.1. „Социално – икономическа интеграция на маргинализирани общности 

като римите“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на  МИГ Белово, 

Септември, Велинград, финансирана от  ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020“.  

Условията за кандидатстване са съгласувани с Министерство на финансите с писма с изх. № 63-00-

75 от 09.07.2018г. и № 63-00-52 от 26.07.2018г. относно режима на държавни помощи и от УО на 

ОП „РЧР“ с уведомително писмо получено на електронна поща на МИГ на 11.07.2018г. Проведено 

е обществено обсъждане на Условията за кандидатстване на интернет страницата на МИГ за 

периода от 16.07.2018г. до 26.07.2018г. В рамките на периода на общественото обсъждане не са 

постъпили коментари, възражения или допълнения. Таблица за отразяване на коментари след 

общественото обсъждане е изготвена на 27.07.2018г. и е публикувана на интернет страницата на 

МИГ на 30.07.2018г. За отваряне на прием е необходимо УС на МИГ за вземе решение за 

утвърждаване на насоки и отваряне на прием по Процедура чрез подбор на проектни предложения 

с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001- 2.021 МИГ „Белово, Септември, Велинград - 

социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“ финансирана по 

ОП „РЧР“ 2014-2020г. 

Членовете на Управителния съвет след като се запознаха с Условия  за кандидатстване 

Мярка 2.1. „Социално – икономическа интеграция на маргинализирани общности като римите“ и 

съпътстващите ги документи - обява, документи за попълване, документи за информация, 

документи за договор взеха следното РЕШЕНИЕ: 

1. Съгласува и утвърждава Условията за кандидатстване Процедура чрез подбор на проектни 

предложения с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001- 2.021 МИГ „Белово, 

Септември, Велинград - социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности 

като ромите“ по 2.1. „Социално – икономическа интеграция на маргинализирани общности 

като римите“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на  МИГ Белово, 

Септември, Велинград, финансирана от  ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020“, в 

т.ч. обява, условия за кандидатстване, документи за попълване, документи за информация, 

документи за договор. 

2. Да бъде обявен прием по Процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен 

срок за кандидатстване BG05M9OP001- 2.021 МИГ „Белово, Септември, Велинград – 

Социално - икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“ по 2.1. 

„Социално – икономическа интеграция на маргинализирани общности като римите“ от 

Стратегията за Водено от общностите местно развитие на  МИГ Белово, Септември, 

Велинград, финансирана от  ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020. 

Краен срок на подаване на проектните предложения – 31.10.2018г. 17:30 часа. 

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

С дружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

                          

 Протоколчик: ………/п/……………  

                                         /Диана Николова/       

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА УС НА МИГ: ......../.п/.................. 

                /Елена Канлиева/  

 

 

 

 /п/ -заличена информация по ЗЗЛД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

С дружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

РЕШЕНИЕ 

№75/11.09.2018 г. 

 

Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 11.09.2018г., с Протокол № 39 от 

11.09.2018г. 

ОТНОСНО: Одобряване на оценителен доклад за 

работата на Комисия за подбор на 

проектни предложения по процедура 

BG06RDMP001-19-031 Мярка 21 

„Съхраняване, развитие и валоризиране 

на местното природно, културно 

наследство и традиции“ на МИГ – 

Белово, Септември, Велинград 

 

Управителният съвет на Сдружение „МИГ - Белово, Септември, Велинград” 

 

РЕШИ: 

 

1. Приема и одобрява оценителния доклад от работата на КППП по процедура 

BG06RDMP001-19-031 Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното 

природно, културно наследство и традиции“ на МИГ – Белово, Септември, Велинград. 

2. Възлага на Председателя на Управителния съвет на МИГ да подпише и одобри 

Оценителния доклад. 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Присъствали 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 7 7 7 0 0 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА МИГ: ........../п/................ 

                                                                                                                       /Елена Канлиева/  

                                                                                    /п/-заличена информация по ЗЗЛД 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

С дружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

РЕШЕНИЕ 

№76/11.09.2018 г. 

 

Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 11.09.2018г., с Протокол № 39 от 

11.09.2018г. 

ОТНОСНО: Постъпил Доклад за извършен 

предварителен контрол от УО на 

Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ на процедура за 

подбор на проектни предложения с няколко 

крайни срока за кандидатстване 

BG16RFOP002-2.020 МИГ Белово, 

Септември, Велинград – „Подобряване на 

производствения капацитет на МСП“ по ОП 

„ИК“ 2014-2020 чрез Водено от общностите 

местно развитие. 

 

Управителният съвет на Сдружение „МИГ - Белово, Септември, Велинград” 

 

РЕШИ: 

 

1. Удължава срока на работа на Комисия за подбор на проектни предложения, 

назначена с Заповед № 3 от 01.06.2018г. до отстраняване на констатирани несъответствия в 

изготвения от комисията оценителен доклад от 27.06.2018г., съобразно постъпил доклад за 

извършен предварителен контрол от УО на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ на процедура за подбор на проектни предложения с няколко крайни 

срока за кандидатстване BG16RFOP002-2.020 МИГ Белово, Септември, Велинград – 

„Подобряване на производствения капацитет на МСП“ по ОП „ИК“ 2014-2020 чрез Водено 

от общностите местно развитие 

2. Възлага на Председателя на Управителния съвет на МИГ да издаде заповед за 

удължаване срока на работа на Комисия назначена с Заповед № 3 от 01.06.2018г. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

С дружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Присъствали 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 7 7 7 0 0 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА МИГ: ............./п/............. 

                                                                                                                       /Елена Канлиева/  

 

 

 /п/-заличена информация по ЗЗЛД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

С дружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

РЕШЕНИЕ  
№ 77 / 11.09.2018 год. 

 

 Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 11.09.2018г. с протокол № 39 от 

11.09.2018 г. 

 

ОТНОСНО: Приемане и утвърждаване на Условия  за кандидатстване Мярка 2.1. „Социално – 

икономическа интеграция на маргинализирани общности като римите“ от Стратегията за Водено 

от общностите местно развитие на  МИГ Белово, Септември, Велинград, финансирана от  ОП 

„Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020“. 

 

 

Управителният съвет на МИГ Белово, Септември, Велинград 

 

 

РЕШИ: 

 

1. Съгласува и утвърждава Условията за кандидатстване Процедура чрез подбор на проектни 

предложения с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001- 2.021 МИГ „Белово, 

Септември, Велинград - социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности 

като ромите“ по 2.1. „Социално – икономическа интеграция на маргинализирани общности 

като римите“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на  МИГ Белово, 

Септември, Велинград, финансирана от  ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020“, в 

т.ч. обява, условия за кандидатстване, документи за попълване, документи за информация, 

документи за договор. 

 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 7 7 х х 

 

 

                                                         Председател на УС:………/.п/………… 

/Елена Канлиева/ 

 

 /п/-заличена информация по ЗЗЛД 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

С дружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

 

РЕШЕНИЕ  
№ 78 / 11.09.2018 год. 

 

 Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 11.09.2018г. с протокол № 39 от 

11.09.2018 г. 

 

ОТНОСНО: Обявяване на прием по Мярка 2.1. „Социално – икономическа интеграция на 

маргинализирани общности като римите“ от Стратегията за Водено от общностите местно 

развитие на  МИГ Белово, Септември, Велинград, финансирана от  ОП „Развитие на човешките 

ресурси 2014 - 2020“. 

 

 

Управителният съвет на МИГ Белово, Септември, Велинград 

 

 

РЕШИ: 

 

1. Да бъде обявен прием по Процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен 

срок за кандидатстване BG05M9OP001- 2.021 МИГ „Белово, Септември, Велинград – 

Социално - икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“ по 2.1. 

„Социално – икономическа интеграция на маргинализирани общности като римите“ от 

Стратегията за Водено от общностите местно развитие на  МИГ Белово, Септември, 

Велинград, финансирана от  ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020. 

Краен срок на подаване на проектните предложения – 31.10.2018г. 17:30 часа. 

 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 7 7 х х 

 

 

                                                                                Председател на УС:………../п/………. 

/Елена Канлиева/ 

 

 

                                                                                       /п/-заличена информация по ЗЗЛД 

 

 


