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Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на 
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ПРОТОКОЛ № 01 

ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ  

НА  

СДРУЖЕНИЕ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА” 

гр. Бяла Слатина, 07 Февруари  2022 г. 

 

I. Откриване на Общото събрание  

 

В 17:00 часа, г-н Иво Цветков – Кмет на Община Бяла Слатина и председател на УС на 

Сдружение МИГ Бяла Слатина откри редовното Общо Събрание /ОС/ като обяви, че то 

е свикано съгласно чл. 34, ал. 1 и във връзка с чл. 35 от Устава и обяви броя на 

присъстващите членове на Сдружението – 23. Съгласно чл. 36 от Устава, ОС е законно, 

ако на него присъстват повече от половината от всички членове на СДРУЖЕНИЕТО 

или техни пълномощници, т.е. от членски състав на ОС 35 членове-физически и 

юридически лица, присъстват 23, има кворум и съгласно чл. 36 от Устава Общото 

събрание на СНЦ “Местна инициативна група Бяла Слатина” - гр. Бяла Слатина е 

законно и може да се проведе. 

 

Председателят на УС обяви ОС за открито. 

На Общото събрание присъстваха 23 членове, както следва: 

Членове на КВО: 

1. Община Бяла Слатина, представлявана от законния си представител Иво 

Цветков – кмет на Община Бяла Слатина; 

2. Училищно настоятелство при НУ “Христо Смирненски” – гр. Бяла Слатина, 

представлявано от законния си представител Азис Алилов; 

3. Евгени Ангелов; 

4. Сдружение “Ентусиазъм”, представлявано от законния си представител 

Йордан Йорданов; 

5. Сдружение „Футболен клуб Любимец Търнава“, представлявано от законния 

си представител Борислав Мотовски; 

6. Сдружение “Различни, но ръка за ръка”, представлявано от законния си 

представител Иван Ценов; 

7. Борислава Иванова; 

8. Сдружение „Първи юни“, представлявано от законния си представител 

Наталия Костадинова; 

9. Сдружение „Спортен клуб по силов трибой, културизъм, фитнес и вдигане на 

тежести Чавдар“, представлявано от законния си представител Петьо Шишков; 
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10. Сдружение “Сдружение за подпомагане и развитие на младежката заетост и 

ценности”, представлявано от законния си представител Веселка Барисова; 

11. Сдружение “Етника”, представлявано от законния си представител Митко 

Кунев; 

12. Сдружение “Ловно-рибарско дружество-Бяла Слатина”, представлявано от 

законния си представител Димитър Генов; 

13. Сдружение “Майчин център Алтернатива”, представлявано от законния си 

представител Мирена Бочева; 

14. ЕТ “Милчо Босилков”, представлвано от Милчо Босилков; 

15. “Скреж 2009” ЕООД, представлявано от Евгени Асенов; 

16. “Апе 2001” ООД, представлявано от Първан Първанов 

17. “М-Караджови” ЕООД, представлявано от Манол Караджов; 

18. “Ралчев син” ЕООД, представлявано от Милен Ралчев; 

19. “Нева Велчеви” ООД, представлявано от Ники Димитрова; 

20. Таня Николова Петкова; 

21. “Селебра” ЕООД, представлявано от Ива Йотова; 

22. ЗП Петър Иванов Петров; 

23. ЗП Милчо Първанов Данов; 

На Общото събрание на Сдружение “МИГ Бяла Слатина” присъства и Изпълнителния 

директор на МИГ Бяла Слатина - г-жа Сашка Първанова. 

За Председател на ОС е предложен и избран г-н Иво Цветков – Председател на УС на 

МИГ. За секретар на проведеното общо събрание е предложена и избрана г-жа Наталия 

Костадинова, член на ОС, която води и настоящия протокол. 

След проведено гласуване: 

ЗА  -   23,  ПРОТИВ  - няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -  няма. 

Г-н Цветков обяви резултатите от гласуването: Председателят на заседанието и 

секретарят са избрани от Колективния върховен орган /КВО/ на Сдружение „Местна 

инициативна група Бяла Слатина“ с мнозинство. 

 

II. Обявяване на дневния ред на Общото събрание 
Г-н Иво Цветков обяви дневния ред на редовното Общо събрание: 

1. Приемане на годишен отчет за дейността на Управителния съвет през 2021 г. и план 

за дейностите на Сдружението за 2022 година;  

2. Приемане на годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за ВОМР на 

МИГ Бяла Слатина по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за 

Водено от общностите местно развитие“ за 2021 г.; 

3. Приемане на годишен доклад за извършените дейности, свързани с текущите разходи 

и популяризиране на стратегията за ВОМР по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за ВОМР“ на МИГ Бяла Слатина за 2021 г.; 
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4. Одобряване на годишен финансов отчет на Сдружение „Местна инициативна група 

Бяла Слатина“ за 2021 г. 

5. Разни.  

След представяне на дневния ред, водещият събранието даде думата за допълнения и 

изказвания. Такива не постъпиха. 

След проведено гласуване на дневния ред: 

ЗА  -  23,  ПРОТИВ  -  няма,   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

Иво Цветков обяви резултатите от проведеното гласуване. 

Дневният ред е приет от Общото събрание /КВО/. 
 

По т. 1 от дневния ред, г-н Цветков запозна накратко членовете на Общото събрание 

/КВО/ с основните дейности, извършени от екипа на Сдружение „МИГ Бяла Слатина“ 

през изминалата календарна 2021 г., след което даде думата на г-жа Сашка Първанова, 

която представи в детайли работата на екипа. Тя обърна внимание на всички изпълнени 

ангажименти като се ръководеше от одобрения за 2021 г. бюджет. Г-жа Първанова 

обобщи, че през 2021 г. са проведени 14 /четиринадесет/ събрания на Управителния 

съвет /УС/ на Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“ и 3 /три/ Общи 

събрания на членовете на Колективния върховен орган /КВО/ на Сдружението. Тя 

уведоми всички присъстващи, че на събранията на УС и КВО са взети решения, 

свързани с: 

- Одобрение и актуализиране на Индикативна годишна работна програма по мерките от 

Стратегията на МИГ Бяла Слатина; 

- Обсъждане проекта на бюджета по мярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014-2020 г. 

-  Утвърждаване на ред за оценка на проектни предложения по предвидените приеми за 

проекти през 2021 г.; 

- Обсъждане на напредъка по прилагане на Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла 

Слатина; 

- Разглеждане и утвърждаване на пакет документи за кандидатстване по мярка 4.1 

„Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“; 

- Разглеждане и утвърждаване на пакет документи за кандидатстване по мярка 6.4 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“; 

- Разглеждане и утвърждаване на пакет документи за кандидатстване по мярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура“; 
- Вземане на решения за одобрение на оценителни доклади от подбора на проекти; 

През изминалата 2021 година, екипът на Сдружението и членове на КВО са взели 

участие в 1 бр. еднодневно обучение във връзка с прилагане на Стратегията за ВОМР 
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на тема „Партньорство и взаимодействие за постигане на устойчиво прилагане на 

Стратегията за ВОМР“. Обучението беше проведено на 24.06.2021 г., като в него са се  

включили общо 10 участници – служители от екипа на МИГ и членове от Общото 

събрание на Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“. Еднодневното 

обучение е проведено и в изпълнение на дейността на МИГ и неговата цел да надгради 

уменията и знанията на участниците за лидерството в управлението на дейността на 

МИГ и в практиката. Участниците в на обучението са били запознати с видовете 

лидерство, лидерските роли, връзката на лидерството с процеса по прилагане на 

СВОМР, лидерството като партньорство за развитие на територията. Всички тези 

аспекти в темите са осигурили възможност на служителите от екипа на МИГ Бяла 

Слатина и членовете на КВО да повишат капацитета, знанията и уменията си за 

постигане на устойчиво прилагане на Стратегията за ВОМР при осъществяване на 

съвместна работа от страна на всички участници.  

По отношение на плана за дейността на Сдружението през 2022 г. се предвиждат 

следните дейности: 

- Провеждане на заседания на УС  – регулярно и при необходимост; 

- Утвърждаване на пакет с документи и условия за кандидатстване по Мярка 1.1, Мярка 

7.2 /остатъчен ресурс/, Мярка 6.4 /остатъчен ресурс/, и Мярка 4.1 /остатъчен ресурс/; 

- Одобрение на структурата и поименния състав на КППП; 

- Утвърждаване на оценителни доклади от приеми по мерките; 

- Актуализиране на индикативен график за прием на проекти; 

- Сключване на договори с одобрените бенефициенти; 

- Стартиране изпълнението на проект по подмярка 19.3; 

- Кандидатстване с проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на 

мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014 – 2020 г.; 

- Мониторинг на изпълняваните проекти;  

- Изготвяне на справки и отчети;  

След подробно представената информация, г-н Иво Цветков даде думата за въпроси и 

изказвания от страна на членовете на КВО. Въпроси и коментари не постъпиха и се 

премина към гласуване на Отчета за дейността на Управителния съвет през 2021 г. и 

Плана за дейностите на Сдружението за 2022 година.  

След проведено гласуване: 

ЗА  -   23,  ПРОТИВ  -  няма,   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ  -  няма. 

Представените отчет и план бяха приети единодушно, с: 
 

РЕШЕНИЕ №1  

Общото събрание /КВО/ на Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“ 

ПРИЕМА представената информация и ОДОБРЯВА годишния отчет за дейността на 

Управителния съвет през 2021 г. и Плана за дейността на Сдружението за 2021 година. 
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По т. 2 от дневния ред, г-жа Сашка Първанова представи пред присъстващите членове 

на КВО извършените от екипа дейности, свързани с изпълнението на Стратегията за 

ВОМР на МИГ Бяла Слатина по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за Водено от общностите местно развитие“ за 2021 г. и  осъществените 

приеми на проекти по мерките от Стратегията за ВОМР през 2021 г., както следва: 

- В периода 01.01.2021 – 31.12.2021 г., за постигане на Специфична цел 1.1 от СВОМР, 

МИГ Бяла Слатина е реализирала приеми на проектни предложения по мярка 4.1 

„Инвестиции в земеделски стопанства“ в рамките на процедура BG06RDNP001-19.513 

МИГ Бяла Слатина 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” с два крайни 

срока за кандидатстване /10.05.2021 г. и 26.07.2021 г./ и остатъчен ресурс от 143 549,00 

лева. След отказ от страна на 2-ма кандидати да сключат договори по мярка 4.1 от 

първия прием през 2018 г., сумата на БФП по тези проекти, в размер на 142 956 лв., е 

добавена към остатъчния ресурс за втория краен срок и общия размер на БФП през 

2021 за финансиране на проектни предложения по мярка 4.1 е сумата от 214 889,00 лв. 

По процедура BG06RDNP001-19.513 МИГ Бяла Слатина 4.1 „Подкрепа за инвестиции в 

земеделски стопанства” за подбор на проектни предложения, постъпиха общо 4 броя 

проекти, като заявения размер на БФП от кандидатите по тях е в размер на 193 269,15 

лв. В резултат от извършената оценка са одобрени 2 проектни предложения, едно 

проектно предложение е отхвърлено на етап ОАСД и едно проектно предложение е 

оттеглено от оценка. Остатъчният финансов ресурс след приключване на оцената по 

мярка 4.1 през 2021 г. е в размер на 149 639 лв., като за тези средства ще бъде 

реализиран прием на проектни предложетия през 2022 г.   

През 2021 г., по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от СВОМР на МИГ 

Бяла Слатина са сключени 4 броя договори за предоставяне на БФП на обща стойност 

184 435,75 лв. Одобрените заявления от МИГ Бяла Слатина по мярка 4.1 „Инвестиции в 

земеделски стопанства“, по които все още няма сключени договори за предоставяне на 

БФП, са 7 и са на обща стойност 340 007,25 лв.  

- В периода 01.01.2021 – 31.12.2021 г., за постигане на Специфична цел 1.2 от СВОМР,  

МИГ Бяла Слатина не е реализирала приеми на проектни предложения, поради това че 

финансовият ресурс по мярка 4.2„Инвестиции в преработка и маркетинг на 

селскостопански продукти“ в размер на 133 700 лв. е прехвърлен към мярка 6.4 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, която е свързана със Специфична 

цел 1.3 от СВОМР.  

- През 2021 г., МИГ Бяла Слатина е реализирала прием на проектни предложения по 

мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ в рамките на процедура 

BG06RDNP001-19.514, с два крайни срока /15.06.2021 г. и 30.08.2021 г/. По процедура 

BG06RDNP001-19.514 МИГ Бяла Слатина 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 
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„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“ 

Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“  

Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 

Споразумение № РД50-29/16.04.2018 г. 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG06RDNP001-19.001-0040 „Стратегия за Водено от общностите местно 

развитие на територията на МИГ Бяла Слатина“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на 

селските райони 2014-2020 г. и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., съфинансирани от 

Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от СНЦ „Местна инициативна група Бяла Слатина“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, 

че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващите органи на ПРСР 2014 – 2020 г. и 

ОПИК 2014-2020 г. 

 

дейности“ за подбор на проектни предложения, са постъпили общо 5 броя проекти, 

като заявения размер на БФП от кандидатите по тях е в размер на 300 424,20 лв.  

В резултат от извършената оценка, през 2021 г. са одобрени 3 проектни предложения 

по мярка 6.4 на обща стойност на БФП в размер на 189 139,20 лв., едно проектно 

предложение е отхвърлено на етап ОАСД и едно проектно предложение е оттеглено от 

оценка. Остатъчният финансов ресурс на БФП след приключване на оцената по мярка 

6.4 през 2021 г. е в размер на 75 447,14 лв., като за тези средства ще бъде реализиран 

прием на проектни предложетия през 2022 г.   

- През 2021 г., по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ е осъществен 

прием на проектни предложения с остатъчен ресурс на БФП в размер на 127 221,03 лв. 

В рамките на двата обявени крайни срока, няма постъпили проекти.  

Също така, Г-жа Първанова информира членовете на КВО, че през 2021 г. е направена 

промяна на Стратегията за ВОМР  във връзка с предоставента възможност за 

увеличение на бюджета на СВОМР във връзка с изпълнение на Регламент (ЕС) 

2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година за 

определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за 

гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и 2022 г. и за изменение на регламенти 

(ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и 

на прилагането през 2021 г. и 2022 г. и Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на 

ресурсите и разпределението на това подпомагане за 2021 г. и 2022 г., като 

финансовите параметри по мерките от СВОМР на МИГ Бяла Слатина са променени и 

общият ресурс по подмярка 19.2 е  увеличен с допълнителни средства в размер на 799 

000 лв.  

За постигане на целите на Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина през 2021 г. е 

осъществен вътрешен и външен мониторинг, като доклада и резултатите от 

провеждането му са публикувани на интернет страницата на МИГ Бяла Слатина.  

След така представената информация, г-н Иво Цветков даде думата за въпроси и 

изказвания от страна на членовете на КВО.  

След проведено гласуване: 

ЗА  -   23,  ПРОТИВ  -  няма,   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ  -  няма. 

Представеният отчет беше приет единодушно, с: 
 

РЕШЕНИЕ №2 

Общото събрание /КВО/ на Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“ 

ПРИЕМА представената информация и ОДОБРЯВА годишния доклад за отчитане 

изпълнението на Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина по подмярка 19.2 

„Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно 

развитие“ за 2021 г. 



       
________________________________________________________________________________________     

„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“ 

Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“  

Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 

Споразумение № РД50-29/16.04.2018 г. 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG06RDNP001-19.001-0040 „Стратегия за Водено от общностите местно 

развитие на територията на МИГ Бяла Слатина“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на 

селските райони 2014-2020 г. и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., съфинансирани от 

Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от СНЦ „Местна инициативна група Бяла Слатина“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, 

че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващите органи на ПРСР 2014 – 2020 г. и 

ОПИК 2014-2020 г. 

 

 

По т. 3 от дневния ред, г-н Цветков информира членовете на КВО за реализираните от 

екипа на МИГ дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за ВОМР“ през изминалата календарна година и представи отчет по тях, за 

следните:  

- Заявление за одобрение на планираните дейности и разходи;  

- Сключени договори с външни изпълнители по дейностите; 

- Заявки за плащания на разходите по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“;  

-     Проведени оценителни сесии на проектни предложения, подадени в рамките на 

отворените през 2021 г. процедури за прием на проекти с няколко крайни срока за 

кандидатстване по мерките от Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина; 

-  Предоставена информация към УО на ПРСР 2014-2020, ОПИК 2014-2020 и ДФ 

„Земеделие“; 

-  Организирани обучения и срещи; 

-  Закупено оборудване;  

След така представената подробна информация по отчета, г-н Иво Цветков даде думата 

за въпроси и изказвания от страна на членовете на КВО.  

След проведено гласуване: 

ЗА  -   23,  ПРОТИВ  -  няма,   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ  -  няма. 

Представения отчет беше приет единодушно, с: 
 

РЕШЕНИЕ №3  

Общото събрание /КВО/ на Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“ 

приема представената информация и одобрява годишния доклад за извършените 

дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ 

на МИГ Бяла Слатина за 2021 г. 

 

По т. 4 от дневния ред беше представен годишният финансов отчет на Сдружение 

“Местна инициативна група Бяла Слатина” за 2021 г. Г-жа Сашка Първанова 

информира присъстващите, че заявената безвъзмездна финансова помощ за 

планираните дейности и разходи през 2021 г. възлиза на 225 505,81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

лв. Одобрената сума, съгласно Заповед № РД09-260/29.03.2021 г. е 221 102,71 лв., като 

от тях за управление на Стратегията – 175 958,21 лв. и 45 144,50 за популяризиране. 

През 2021 г. са подадени общо 4 заявки за плащане /на всяко тримесечие/, на обща 

стойност 148 617,83, както следва:  

- за периода 01.01.2021 – 31.03.2021 г. заявени 24 561,68 лв.; 

- за периода 01.04.2021 – 30.06.2021 г. заявени 34 359,38 лв.; 

- за периода 01.07.2021 – 30.09.2021 г. заявени 58 654,87 лв.; 

- за периода 01.10.2021 – 31.12.2021 г. заявени 31 041,90 лв.; 
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„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“ 

Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“  

Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 

Споразумение № РД50-29/16.04.2018 г. 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG06RDNP001-19.001-0040 „Стратегия за Водено от общностите местно 

развитие на територията на МИГ Бяла Слатина“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на 

селските райони 2014-2020 г. и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., съфинансирани от 

Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от СНЦ „Местна инициативна група Бяла Слатина“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, 

че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващите органи на ПРСР 2014 – 2020 г. и 

ОПИК 2014-2020 г. 

 

Г-жа Първанова поясни, че през изминалата 2021 година от МИГ са извършени 

допустими разходи за външни оценители, но поради забава в изплащането на 

средствата от страна на ДФЗ, същите не са включени в заявките за възстановяване и са 

за сметка на МИГ Бяла Слатина. Тяхната обща стойност е 1 968,93 лв. От заявените 

148 617,83 лв., сумата на неверифицираните разходи възлиза на 279,45 лв.  

След така представената информация, г-н Иво Цветков даде думата за въпроси и 

изказвания от страна на членовете на КВО.  

След проведено гласуване: 

ЗА  -   23,  ПРОТИВ  -  няма,   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ  -  няма. 

Представения финансов отчет беше приет единодушно, с: 
 

РЕШЕНИЕ №4  

Общото събрание /КВО/ на Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“ 

ПРИЕМА представената информация и ОДОБРЯВА годишния финансов отчет на 

Сдружението за 2021 г. 

 

По т. 5 от дневния ред Г-н Цветков информира присъстващите членове, че на 

21.01.2022 г., Агенцията по вписванията е обявила промените на вписаните 

обстоятелства в състава на УС на МИГ Бяла Слатина, приети и гласувани на 

заседанието от 23 октомври 2021 г. Забавата се е наложила поради първоначални 

откази, свързани с промени в обстоятелствата при част от членовете на КВО на 

Сдружението. В този смисъл, Председателят на УС на МИГ отправи молба към 

присъстващите членове, своевременно да информират УС в случай на настъпили 

промени.    

Поради изчерване на дневния ред г-н Иво Цветков закрива Общото събрание. 

 

 

 

 

07.02.2022 г.                                                 

гр. Бяла Слатина 

                                                                          Протоколчик: ПП 

                                                                                                        /Наталия Фенерска/     

 

       

       Водещ на събранието: ПП   

        /Иво Цветков/ 


