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ПРОТОКОЛ 
№ 114/21.05.2020г. 

от заседание на Управителния съвет  

на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ 

 

 

Днес, 21.05.2020г. от 13:00ч. се проведе заседание на Управителния съвет на 

МИГ „Белово, Септември, Велинград“ и бе свикано от председателя на УС. 

Заседанието се проведе в офиса на МИГ, находящ се в град Белово ул. „Орфей“ 

№ 2а. За протоколчик бе избрана г-жа Диана Николова. 

 

Заседанието протече при следния дневен ред: 

1. Разглеждане на постъпили заявления за приемане на нови членове на 

Общото събрание на МИГ; 

2. Разглеждане на постъпили заявление за прекратяване на членство; 

3. Разглеждане на постъпили заявления за промяна на процесуалното 

представителство на членове на Общото събрание на МИГ. 

 

По първа точка от дневния ред: Г-жа Мария Тодорова-Митова – изпълнителен 

директор на МИГ Белово, Септември, Велинград запозна членовете на УС на МИГ, с 

постъпилите в деловодството на МИГ заявления за членство в Общото събрание на 

МИГ, както следва: 

1. Заявление с вх. № 28 от 22.04.2020г. от Земеделски производител Иван 

Георгиев Томев, развиващ земеделска дейност в сектор 

„Животновъдство“. ЗП е регистриран с БУЛСТАТ/ЕГН 5808033420. 

Извършена е справка в Регистър БУЛСТАТ от която е видно, че ЗП има 

направена регистрация с НКИД 2003 Отглеждане на свине. От извършена 

справка в Българска агенция по храните е видно, че ЗП Иван Георгиев 

Томев има регистриран животновъден обект, включен в Регистъра на 

фермите от тип „А“ на ред 102 към месец април 2020г., стар номер 4470-

0658 с местонахождение – град Белово, община Белово.  Представено е и 

удостоверение за постоянен адрес на физическото лице – град Белово, 

община Белово. 
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2. Заявление с вх. № 29 от 22.04.2020г. от Дружество с ограничена 

отговорност „Хемус“ ООД, със седалище и адрес за управление: град 

Велинград, ул. „Банска“ № 8. Дружеството е регистрирано с ЕИК 

112059235 и е вписано в Търговски регистър и регистъра на 

юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията. От 

извършена справка в Търговски регистър е видно, че дружеството се 

управлява заедно и поотделно от двама управители – Нино Любомиров 

Парпулов и Надя Нинова Парпулова. Представено е и Решение на 

съдружниците за излъчване на представител на дружеството в общото 

събрание на МИГ - Надя Нинова Парпулова. 

 

С подаването на заявленията и двамата кандидати декларират съгласие с Устава на 

МИГ и споделяне на целите на сдружението и желание за тяхното постигане. 

 

След като се запозна с постъпилите заявление и прилежащи документи Управителният 

съвет на МИГ – Белово, Септември, Велинград на основание чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от 

Устава РЕШИ: 

1. Приема Иван Георгиев Томев, ЕГН 5808033420 за член на Общото събрание на 

МИГ – Белово, Септември, Велинград в качеството му на Земеделски 

производител – Животновъд, представител на стопански сектор. 

2. Приема за член на общото събрание на  МИГ „Хемус“ ООД, ЕИК 112059235, 

със седалище и адрес за управление: град Велинград, ул. „Банска“ № 8, 

представлявано от Надя Нинова Парпулова, ЕГН 7906113519. 

 

 

По втора точка от дневния ред: Г-жа Мария Тодорова-Митова – изпълнителен 

директор на МИГ Белово, Септември, Велинград запозна членовете на УС на МИГ, с 

постъпилите в деловодството на МИГ заявления за прекратяване на членство в Общото 

събрание на МИГ, както следва: 

1. Заявление с вх. № 30 от 30.04.2020г. от Георги Петров Генев, Земеделски 

производител от сектор „Животновъдство“ за прекратяване на членство в 

Общото събрание на МИГ. Причина е прекратяване на регистрацията на 
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земеделският производител за текущата стопанска година и липсата на 

правно основание за продължаване на членство в ОС на МИГ. 

2. Заявление с вх. № 31 от 30.04.2020г. от Мирослав Стефанов Влашков, 

Земеделски производител от сектор „Растениевъдство“ за прекратяване на 

членство в Общото събрание на МИГ. Причина е прекратяване на 

регистрацията на земеделският производител за текущата стопанска година и 

липсата на правно основание за продължаване на членство в ОС на МИГ. 

 

След като се запозна с постъпилите заявление Управителният съвет на МИГ – Белово, 

Септември, Велинград на основание чл. 12, ал. 1, т.1 от Устава РЕШИ: 

1. Прекратява членството в Общото събрание на МИГ – Белово, Септември, 

Велинград на Георги Петров Генев, Земеделски производител от сектор 

„Животновъдство“, със седалище и адрес на управление: село Мененкьово, ул. 

„Петнадесета“ № 4. 

2. Прекратява членството в Общото събрание на МИГ – Белово, Септември, 

Велинград на Мирослав Стефанов Влашков, Земеделски производител от сектор 

„Растениевъдство“, със седалище и адрес на управление: село Голямо Белово, 

ул. „Седма“ № 2. 

 

По трета точка от дневния ред: Г-жа Мария Тодорова-Митова – изпълнителен 

директор на МИГ Белово, Септември, Велинград запозна членовете на УС на МИГ, с 

Доклад от извършената проверка за актуалност на всички членове на Общото събрание 

и постъпилите в деловодството на МИГ заявления за промяна на процесуалното 

представителство на членове на Общото събрание на МИГ, както следва: 

1. ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ – Представител по закон в общото събрание на 

МИГ е Марин Рачев – Кмет на общината. Общинска избирателна комисия 

Септември с решение № 191 от 05.03.2020г. прекратява предсрочно 

пълномощията на кмета на Община Септември – Марин Василев Рачев. С 

Решение № 122 от 09.03.2020г. Общински съвет Септември избира Лилия 

Йорданова Етова – Зам. Кмет  за временно изпълняващ длъжността кмет на 

община Септември до полагане на клетва от новоизбран кмет. 

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

Сдружение „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  

След като са запозна с представените материали на основание чл. 8, ал. 3 от 

Устава УС на МИГ взе решение за промяна в представителността на 

Община Септември в общото събрание на МИГ, като замени Марин Василев 

Рачев с Лилия Йорданова Етова – представител по закон въз основа на 

Решение № 122 от 09.03.2020г. на Общински съвет Септември. 

 

2. СУ „Христо Ботев“ – Представител по закон в общото събрание на МИГ е 

Ивалина Василева Табакова. Госпожа Ивалина Василева Табакова е заемала 

длъжността „Директор“ на СУ „Христо Ботев“, но е освободена и длъжността 

„Директор“ се заема от г-жа Галина Здравкова Дишкова. Въз основа на 

Решение № 17, взето с Протокол № 17 от 12.09.2019г. на Обществения съвет 

към училището за представител в общото събрание на МИГ е избрана г-жа 

Галина Здравкова Дишкова. 

 УС на МИГ на основание чл.8, ал.3 от Устава взе решение за промяна в 

представителността на СУ „Христо Ботев“ в общото събрание на МИГ, като 

замени Ивалина Василева Табакова с Галина Здравкова Дишкова – 

представител по закон въз основа на Решение № 17 от 12.09.2019г. на 

Обществения съвет на Средно училище „Христо Ботев“. 

 

3. Народно читалище „Благой Захариев – 1932“ – Представител по закон в 

общото събрание на МИГ е Златка Стоилова Коцева. След извършена справка 

в Търговски регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се 

установи, че в представителството на читалището е настъпила промяна. МИГ 

извърши запитване към читалището и в отговор получи копие на Протокол № 

3 от 24.03.2019г. от който е видно, че на същата дата има извършен избор на 

ново читалищно настоятелство, като за председател е избрана Красимира 

Кьосева. Председателят представи в МИГ и Решение на читалищното 

настоятелство, с което за представляващ читалището в общото събрание на 

МИГ е избрана Красимира Кьосева. 

 

УС на МИГ на основание чл.8, ал.3 от Устава взе решение за промяна в 

представителността на Народно читалище „Благой Захариев – 1932“ в 
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общото събрание на МИГ, като замени Златка Стоилова Коцева с Красимира 

Петкова Кьосева – представител по закон въз основа на Решение на 

читалищното настоятелство от 26.02.2020г. 

 

4. Народно читалище „Васил Левски – 1904“ – Представител по закон в 

общото събрание на МИГ е Никола Делиев. Със заявление с вх. № 27 от 

27.02.2020г.  МИГ получи копие на Протокол от 11.10.2019г. от който е видно, 

че на същата дата има извършен избор на ново читалищно настоятелство, като 

за председател е избран Георги Петров Куманов. Председателят представи в 

МИГ и Решение на читалищното настоятелство от 18.02.2020г. с което за 

представляващ читалището в общото събрание на МИГ е избран Георги 

Петров Куманов. 

 

УС на МИГ на основание чл.8, ал.3 от Устава взе решение за промяна в 

представителността на Народно читалище „Васил Левски – 1904“ в 

общото събрание на МИГ, като замени Никола Делиев с Георги Петров 

Куманов – представител по закон въз основа на Решение на читалищното 

настоятелство от 18.02.2020г. 

 

5. Народно читалище „Александър Пипонков – ЧАПАЙ – 1938г.“ – 

Представител по закон в общото събрание на МИГ е Христина Пипонкова. 

След извършена справка в Търговски регистър и Регистъра на юридическите 

лица с нестопанска цел се установи, че в представителството на читалището е 

настъпила промяна. МИГ извърши запитване към читалището и в отговор 

получи копие на Протокол от 22.04.2019г. от който е видно, че на същата дата 

има извършен избор на ново читалищно настоятелство, като за председател е 

избрана Иван Спасов Панов. Председателят представи в МИГ и Решение на 

читалищното настоятелство от 14.05.2020г. с което за представляващ 

читалището в общото събрание на МИГ се избра Иван Спасов Панов. 

 

УС на МИГ на основание чл.8, ал.3 от Устава взе решение за промяна в 

представителността на „Александър Пипонков – ЧАПАЙ – 1938г.“  в 

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

Сдружение „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  

общото събрание на МИГ, като замени Христина Пипонкова с Иван 

Спасов Панов – представител по закон въз основа на Решение на 

читалищното настоятелство от 14.05.2020г. 

 

6. Народно читалище „Пробуда 1935“, град Септември - Представител по 

закон в общото събрание на МИГ е Радмила Бончева. След извършена справка 

в Търговски регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се 

установи, че в представителството на читалището е настъпила промяна. МИГ 

извърши запитване към читалището и в отговор получи копие на Протокол от 

31.05.2019г. от който е видно, че на същата дата има извършен избор на ново 

читалищно настоятелство, като за председател е избрана Лиляна Йорданова 

Кадийска. Председателят представи в МИГ и Решение на читалищното 

настоятелство от 15.05.2020г. с което за представляващ читалището в общото 

събрание на МИГ се определя Лиляна Йорданова Кадийска. 

 

УС на МИГ на основание чл.8, ал.3 от Устава взе решение за промяна в 

представителността на НЧ „Пробуда – 1935г.“, гр. Септември  в общото 

събрание на МИГ, като заменя Радмила Бончева с Лиляна Йорданова 

Кадийска – представител по закон въз основа на Решение на 

читалищното настоятелство от 15.05.2020г. 

 

7. Народно читалище „Будители – 2004“, град Септември - Представител по 

закон в общото събрание на МИГ е Ваня Биволарска. След извършена справка 

в Търговски регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се 

установи, че в представителството на читалището е настъпила промяна. МИГ 

извърши запитване към читалището и в отговор получи копие на Протокол от 

28.11.2019г. от който е видно, че на същата дата има извършен избор на ново 

читалищно настоятелство, като за председател е избрана Десислава Георгиева 

Трендафилова. Председателят представи в МИГ и Решение на читалищното 

настоятелство от 15.05.2020г. с което за представляващ читалището в общото 

събрание на МИГ се определя Десислава Георгиева Трендафилова. 
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УС на МИГ на основание чл.8, ал.3 от Устава взе решение за промяна в 

представителността на НЧ „Будители – 2004г.“, гр. Септември  в общото 

събрание на МИГ, като заменя Ваня Биволарска с Десислава Георгиева 

Трендафилова – представител по закон въз основа на Решение на 

читалищното настоятелство от 15.05.2020г. 

 

8. Народно читалище „Виделина – 1946“, село Грашево - Представител по 

закон в общото събрание на МИГ е Малин Калъчев. След извършена справка в 

Търговски регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се 

установи, че в представителството на читалището е настъпила промяна. МИГ 

извърши запитване към читалището и в отговор получи копие на Протокол от 

30.07.2018г. от който е видно, че на същата дата има извършен избор на ново 

читалищно настоятелство, като за председател е избран Валентин Пламенов 

Русинов. Председателят представи в МИГ и Решение на читалищното 

настоятелство от 21.05.2020г. с което за представляващ читалището в общото 

събрание на МИГ се определя Валентин Пламенов Русинов. 

 

УС на МИГ на основание чл.8, ал.3 от Устава взе решение за промяна в 

представителността на НЧ „Виделина – 1946.“, село Грашево в общото 

събрание на МИГ, като замени Малин Калъчев с Валентин Пламенов 

Русинов – представител по закон въз основа на Решение на читалищното 

настоятелство от 21.05.2020г. 

 

9. Народно читалище „Методий Драгинов – 1936г“, село Драгиново - 

Представител по закон в общото събрание на МИГ е Мустафа Налбантов. 

След извършена справка в Търговски регистър и Регистъра на юридическите 

лица с нестопанска цел се установи, че в представителството на читалището е 

настъпила промяна. МИГ извърши запитване към читалището и в отговор 

получи копие на Протокол от 30.11.2018г. от който е видно, че на същата дата 

има извършен избор на ново читалищно настоятелство, като за председател е 

избран Мехмед Мехмедов Атипов. Председателят представи в МИГ и 

Решение на читалищното настоятелство от 20.05.2020г. с което за 
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Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  
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представляващ читалището в общото събрание на МИГ се определя Мильо 

Евтимов Кепчелюв. 

 

УС на МИГ на основание чл.8, ал.3 от Устава взе решение за промяна в 

представителността на НЧ „Методий Драгинов – 1936г“, село Драгиново“ 

в общото събрание на МИГ, като заменя Мустафа Налабантов с Мильо 

Евтимов Кепчелюв – представител по закон въз основа на Решение на 

читалищното настоятелство от 20.05.2020г. 

 

 

Всички промени в членовете на Общото събрание на МИГ – Белово, Септември, 

Велинград да бъдат представени за разглеждане на следващото заседание на Общото 

събрание. 

 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 5 5 х х 

 

 

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито! 

 

 

                                                                 Протоколчик:…………/п/……….. 

/Диана Николова/                                                                

 

 

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

/Елена Канлиева/ 

 

Гласували: 

1. Елена Канлиева.............../п/............. 

2. Емил Терзийски............/п/............... 
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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
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3. Бранимир Георгиев........../п/........... 

4. Вера Савова................./п/................. 

5. Радослав Лютаков............/п/............ 

 

п - Заличена информация по ЗЗЛД 
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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  
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 РЕШЕНИЕ 

 № 207/21.05.2020 г. 

 

Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 21.05.2020г., с Протокол №114 от 

21.05.2020г. 

ОТНОСНО: Приемане на нови членове на Общото 

събрание на МИГ – Белово, Септември, Велинград. 

 

 

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

основание чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от Устава 

РЕШИ: 

 

1. Приема Иван Георгиев Томев, ЕГН 5808033420, с постоянен адрес град Белово, ул. 

„Тракия“ № 1 за член на Общото събрание на МИГ – Белово, Септември, Велинград в 

качеството му на Земеделски производител – Животновъд, представител на стопански 

сектор. 

2. Приема за член на общото събрание на  МИГ „Хемус“ ООД, ЕИК 112059235, със седалище 

и адрес за управление: град Велинград, ул. „Банска“ № 8, представлявано от Надя Нинова 

Парпулова, ЕГН 7906113519. 

 

Всички промени в членовете на Общото събрание на МИГ – Белово, Септември, Велинград да 

бъдат представени за разглеждане на следващото заседание на Общото събрание. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Присъствали 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 5 5 5 0 0 

 

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

                /Елена Канлиева/  

п - Заличена информация по ЗЗЛД 
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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
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 РЕШЕНИЕ 

 № 208/21.05.2020 г. 

 

Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 21.05.2020г., с Протокол №114 от 

21.05.2020г. 

ОТНОСНО:  Прекратяване на членство в Общото 

събрание на МИГ – Белово, Септември, Велинград 

 

 

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

основание чл. 12, ал. 1, т.1 от Устава 

РЕШИ: 

 

1. Прекратява членството в Общото събрание на МИГ – Белово, Септември, Велинград на 

Георги Петров Генев, Земеделски производител от сектор „Животновъдство“, със седалище 

и адрес на управление: село Мененкьово, ул. „Петнадесета“ № 4. 

 

2. Прекратява членството в Общото събрание на МИГ – Белово, Септември, Велинград на 

Мирослав Стефанов Влашков, Земеделски производител от сектор „Растениевъдство“, със 

седалище и адрес на управление: село Голямо Белово, ул. „Седма“ № 2. 

 

Всички промени в членовете на Общото събрание на МИГ – Белово, Септември, Велинград да 

бъдат представени за разглеждане на следващото заседание на Общото събрание. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Присъствали 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 5 5 5 0 0 

 

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

                /Елена Канлиева/  

п - Заличена информация по ЗЗЛД 

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

Сдружение „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 

 № 209/21.05.2020 г. 

 

Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 21.05.2020г., с Протокол №114 от 

21.05.2020г. 

ОТНОСНО: Промяна на процесуалното представителство 

на членове на Общото събрание на МИГ – Белово, 

Септември, Велинград. 

 

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

основание основание чл. 8, ал. 3 от Устава 

 

РЕШИ: 

 

1. Променя представителността на Община Септември, град Септември в общото събрание 

на МИГ, като замени Марин Василев Рачев с Лилия Йорданова Етова – представител по 

закон /ВрИД Кмет на община Септември/ въз основа на Решение № 122 от 09.03.2020г. на 

Общински съвет Септември. 

 

2. Пременя представителността на СУ „Христо Ботев“ в общото събрание на МИГ, като 

замени Ивалина Василева Табакова с Галина Здравкова Дишкова – представител по закон 

/Директор на СУ/ въз основа на Решение № 17 от 12.09.2019г. на Обществения съвет на 

Средно училище „Христо Ботев“. 

 

3. Променя представителността на Народно читалище „Благой Захариев – 1932“ в общото 

събрание на МИГ, като замени Златка Стойлова Коцева с Красимира Петкова Кьосева – 

представител по закон /Председател на читалищно настоятелство/ въз основа на Решение 

на читалищното настоятелство от 26.02.2020г. 

 

4. Променя представителността на Народно читалище „Васил Левски – 1904“ в общото 

събрание на МИГ, като замени Никола Делиев с Георги Петров Куманов – представител 

mailto:migvsb@abv.bg
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по закон /Председател на читалищно настоятелство/ въз основа на Решение на 

читалищното настоятелство от 18.02.2020г. 

 

5. Променя представителността на „Александър Пипонков – ЧАПАЙ – 1938г.“  в общото 

събрание на МИГ, като замени Христина Пипонкова с Иван Спасов Панов – представител 

по закон /Председател на читалищно настоятелство/ въз основа на Решение на 

читалищното настоятелство от 14.05.2020г. 

 

6. Променя представителността на НЧ „Пробуда – 1935г.“, гр. Септември  в общото събрание 

на МИГ, като заменя Радмила Бончева с Лиляна Йорданова Кадийска – представител по 

закон /Председател на читалищно настоятелство/ въз основа на Решение на читалищното 

настоятелство от 15.05.2020г. 

 

7. Променя представителността на НЧ „Будители – 2004г.“, гр. Септември  в общото 

събрание на МИГ, като заменя Ваня Биволарска с Десислава Георгиева Трендафилова – 

представител по закон /Председател на читалищно настоятелство/ въз основа на Решение 

на читалищното настоятелство от 15.05.2020г. 

 

8. Променя представителността на НЧ „Виделина – 1946.“, село Грашево в общото събрание 

на МИГ, като замени Малин Калъчев с Валентин Пламенов Русинов – представител по 

закон /Председател на читалищно настоятелство/ въз основа на Решение на читалищното 

настоятелство от 21.05.2020г. 

 

9. Променя представителността на НЧ „Методий Драгинов – 1936г“, село Драгиново“ в 

общото събрание на МИГ, като заменя Мустафа Налабантов с Мильо Евтимов Кепчелюв 

– представител по закон /Секретар на читалищно настоятелство/ въз основа на Решение на 

читалищното настоятелство от 20.05.2020г. 

 

Всички промени в членовете на Общото събрание на МИГ – Белово, Септември, Велинград 

да бъдат представени за разглеждане на следващото заседание на Общото събрание. 
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ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Присъствали 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 5 5 5 0 0 

 

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

                /Елена Канлиева/  

п - Заличена информация по ЗЗЛД 
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