
 

 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ   
“МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД”  

 

        ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ                                  
 

  

Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

 

 

От заседаниe № 37 на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна 

група Кирково – Златоград”, проведено на основание чл.26, ал.1 от Устава на сдружението 

на 19. 01. 2021г. от 14.00 часа, гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов“ №1. 

 

 
1. Приемане на решение за изпълнение на проект QUALFARM с участието на МИГ 

Кирково-Златоград, по програма за Европейско териториално сътрудничество. 
2. Сформиране на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура   

BG06RDNP001-19.225 - МИГ Кирково – Златоград, Мярка 4.2. „Подкрепа за инвестиции 
в преработката, предлагането на пазара и/ или развитието на селскостопански продукти” 
– втори прием. 

3. Приемане на Годишен доклад по Подмярка 19,4 „Текущи разходи и 
популяризиране на СВОМР“ за 2020г. 

4. Приемане на Годишен доклад по Подмярка 19,2 „Прилагане на операции в 
рамките на СВОМР“ за 2020г. 

5. Актуализация №5 на Стратегия за ВОМР, относно преразпределяне на остатъчен 
финансов ресурс по мерки от Стратегията на МИГ Кирково-Златоград  

6. Вземане на решение за свикване на Общо събрание на МИГ. 
7. Други.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ   
“МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД”  

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

П Р О Т О К О Л  № УС - 37 
 

от проведено заседание на Управителния съвет на 
Сдружение „Местна инициативна група Кирково – Златоград“ на 19.01.2021г. 

 
ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 
ОТНОСНО: Приемане на решение за изпълнение на проект QUALFARM с участието 

на МИГ Кирково – Златоград,  по програма за Европейско териториално сътрудничество   
 

РЕШЕНИЕ № УС - 37.190 
 

Управителният съвет на МИГ Кирково – Златоград, на основание чл.25, ал.1, т.9 и 
чл.25, ал.2, т.7 от Устава на Сдружението, във връзка с Решение № УС-32.170/ 26.08.2020г. 
и решение на Комитетът за мониторинг на ИНТЕРРЕГ VА  ′′Гърция-България 2014-2020" 
за одобрени за финансиране проектни предложения, РЕШИ: 

1. Потвърждава участието на МИГ Кирково - Златоград като проектен партньор 
(PB4) в изпълнението на проект „Support of Entrepreneurship in the Field of In-House 
Processing of Quality Farm Products in the Districts of Evros, Haskovo, Smolyan and Kardzhali“ 
/„Подкрепа и насърчаване на предприемачеството за качествени ферми за домашно 
приготвени продукти“, с акроним  "QUALFARM", в рамките на програма „INTERREG V-A-
Гърция - България 2014 - 2020 г.", в съответствие с приложимите условия на Програмата,  
одобреното проектно предложение и споразумението за партньорство. 

2. Поема ангажимент постигнатите по проекта резултати да бъдат поддържани, 
както и оборудването, придобито в рамките на проекта, да бъде ползвано, най-малко 5 
години след  неговото завършване. 

3. Дава съгласие да бъде използвана отделна банкова сметка за целите на проекта, 
чрез която да се извършват плащанията на допустимите разходи и  трансферите между 
проектните партньори. 

4. Дава съгласие да бъде търсен и  осигурен финансов ресурс за извършване на 
проектните плащания до възстановяването им по Програмата, чрез финансиране от 
Общините, членовете на Сдружението, банково или фирмено кредитиране или други 
източници.  

5. Възлага на щатния състав да представя периодична информация за 
изпълнението на проекта, вкл. за техническата отчетност.  

 
Настоящето решение е прието на заседание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Кирково 
– Златоград“ проведено на 19.01.2021г. при общ брой 5 /петима/членове, брой участвали 
в гласуването 4 /четирима/, гласували: 
ЗА – 4 /четирима/, ПРОТИВ – 0 /нула/, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 /нула/ 
 
 
Председател на УС на МИГ 
Сали Рамадан 
 
 



 

 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ   
“МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД”  

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

П Р О Т О К О Л  № УС - 37 
 

от проведено заседание на Управителния съвет на 
Сдружение „Местна инициативна група Кирково – Златоград“ на 19.01.2021г. 

 
ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 
ОТНОСНО: Сформиране на Комисия за подбор на проектни предложения по 

процедура BG06RDNP001-19.225 - МИГ Кирково – Златоград, Мярка 4.2. „Подкрепа за 

инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/ или развитието на 
селскостопански продукти” – втори прием. 

 

РЕШЕНИЕ № УС - 37. 191 

 

На основание чл. 25, ал. 2, т. 6 и 7 от Устава на Сдружението, чл. 44, ал. 1 от                           

ПМС №161/04.07.2016г., и в изпълнение на Споразумение №РД 50-41/27.04.2018г., 

Управителният съвет на МИГ реши: 

I. Избира Комисия за подбор на проектни предложения по процедура   
BG06RDNP001-19.225 - МИГ Кирково – Златоград, Мярка 4.2. „Подкрепа за инвестиции 
в преработката, предлагането на пазара и/ или развитието на селскостопански продукти” 
– втори прием, финансирана от ЕЗФРСР, от Мярка 19 ВОМР на Програма за развитие на 
селските райони 2014 – 2020г.,  в следния състав: 
  1. Юлия Красимирова Бойчева – Председател на КППП (без право на глас), член 
на екипа на МИГ - Висше образование – Магистър, Квалификация „Връзки с 
обществеността“   

2. Мелиха Адем Осман – Секретар на КППП (без право на глас), член на екипа на 
МИГ - Висше образование – Бакалавър, Квалификация „Стопанско управление“. 
 
  Членове на КППП с право на глас:  
 

3. Ема Фиданова Енева – външен експерт-оценител (с право на глас),  Висше 
образование – Магистър, Квалификация „Социални, стопански и правни науки, 
икономика, администрация и управление“ 

4. Красимир Захариев Младенов – експерт-оценител, член на КВО /с право на 
глас/, вписан под №26, съгласно чл.13, ал.1, т.2 от ПМС №62/05.07.2016г., Висше 
образование - Магистър, Квалификация „Икономика и организация на труда, социален 
мениджмънт и социално предприемачество“. 

5. Преслав Трилков Гайдарски – външен експерт-оценител (с право на глас),  
Висше образование – Магистър, Квалификация „Растениевъдство, лозаро - 
градинарство“; 

 
 
 



 

 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ   
“МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД”  

 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА КППП:  

1. Минка Юриева Хаджиева – експерт-оценител (с право на глас),  член на ВКО, 
Висше образование -Бакалавър, Квалификация „Информатика“; 

2. Васка Николова Каптебилова – външен експерт-оценител (с право на глас),   
Висше образование – Магистър, Квалификация „Технически науки, профил 
биотехнологии, хранителни технологии, общо инженерство“. 

3. Петя Харалампиева Георгиева – външен експерт-оценител (с право на глас),   
Висше образование  – Магистър, Квалификация „Електротехника, електроника и 
автоматика, комуникационна и компютърна техника“. 

 
НАБЛЮДАТЕЛИ – Към момента на приемане на настоящото решение не са 

определени наблюдатели по оценителната сесия от УО на ПРСР.  

II. Потвърждава, че посочените по т. I членове на комисията притежават 

необходимата квалификация и професионална компетентност за изпълнение на 

задачите по оценка на процедура BG06RDNP001-19.225 - МИГ Кирково – Златоград, 

Мярка 4.2. „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/ или 

развитието на селскостопански продукти” – втори прием, финансирана от ЕЗФРСР, от 

Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на Програма за развитие на селските 

райони 2014 - 2020г. 

III. Възлага на Председателя на УС да издаде заповед за определяне на комисия за 

подбор на проектни предложения с горепосочените членове. 

IV. Възлага на комисията да изпълни в срок определен в Заповедта по т. III и 
качествено задачите по оценка на проектните предложения по процедурата, съгласно 
ВП.2 Правила за подбор на проекти по ПРСР.  

 
Настоящето решение е прието на заседание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Кирково 
– Златоград“ проведено на 19.01.2021г. при общ брой 5 /петима/членове, брой участвали 
в гласуването 4 /четирима/, гласували: 
ЗА – 4 /четирима/, ПРОТИВ – 0 /нула/, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 /нула/ 
 
 
 
Председател на УС на МИГ 
Сали Рамадан 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ   
“МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД”  

 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 
 

П Р О Т О К О Л  № УС - 37 
 

от проведено заседание на Управителния съвет на 
Сдружение „Местна инициативна група Кирково – Златоград“ на 19.01.2021г. 

 
 
 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 
 

ОТНОСНО: Приемане на Годишен доклад по Подмярка 19,4 „Текущи разходи и 

популяризиране на СВОМР“ за 2020г. 

 
 

РЕШЕНИЕ № УС - 37.192 
 

На основание чл.25, ал.2, т.4 от Устава на Сдружението, чл. 11, т. 13 от Споразумение 
№РД 50-41/27.04.2018г., в изпълнение на задължението си по чл. 62, т. 15 от Наредба 
№22/14.12.2015г., Управителния съвет: 

1. Одобрява и приема годишен доклад на МИГ Кирково-Златоград за извършените 
дейности през календарната 2020г., по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 
популяризиране на стратегията за ВОМР“ от Програмата за развитие на селските райони 
2014-2020г.  

2. Възлага на Изпълнителния директор на МИГ до 31.01.2021г. да окомплектова и 
изпрати за одобрение до УО на ПРСР годишния доклад за 2020г. по подмярка 19.4 „Текущи 
разходи и популяризиране на стратегията за ВОМР“ посочен в т.1 от Решението. 

 
Настоящето решение е прието на заседание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Кирково 
– Златоград“ проведено на 19.01.2021г. при общ брой 5 /петима/членове, брой участвали 
в гласуването 4 /четирима/, гласували: 
ЗА – 4 /четирима/, ПРОТИВ – 0 /нула/, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 /нула/ 
 
 
 
Председател на УС на МИГ 
Сали Рамадан 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ   
“МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД”  

 

 
 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 
П Р О Т О К О Л  № УС - 37 

 
от проведено заседание на Управителния съвет на 

Сдружение „Местна инициативна група Кирково – Златоград“ на 19.01.2021г. 
 
 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 
 

ОТНОСНО: Приемане на Годишен доклад по Подмярка 19,2 „Прилагане на 

операции в рамките на СВОМР“ за 2020г. 

 
РЕШЕНИЕ № УС - 37.193 

 
На основание чл.25, ал.2, т.4 от Устава на Сдружението, чл.11, т.13 от Споразумение 

№РД 50-41/27.04.2018г., в изпълнение на задължението си по чл.62, т.15 от Наредба 
№22/14.12.2015г., Управителния съвет: 

1. Одобрява и приема годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР на МИГ 
Кирково – Златоград, за периода 01.01.2020г. до 31.12.2020г. - подмярка 19.2  „Прилагане 
на операции в рамките на стратегии за ВОМР“.  

2. Възлага на Изпълнителния директор на МИГ в срок до 15 февруари 2021г. да 
окомплектова и представи на УО на ПРСР 2014 - 2020г. и на УО на останалите програми, 
страна по споразумението по чл. 38 от Наредба №22/14.12.2015г., годишния доклад по т.1 
от настоящето Решение, за отчитане изпълнението на стратегията за ВОМР. 

 
Настоящето решение е прието на заседание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Кирково 
– Златоград“ проведено на 19.01.2021г. при общ брой 5 /петима/членове, брой участвали 
в гласуването 4 /четирима/, гласували: 
ЗА – 4 /четирима/, ПРОТИВ – 0 /нула/, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 /нула/ 
 
 
 
Председател на УС на МИГ 
Сали Рамадан 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ   
“МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД”  

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 
П Р О Т О К О Л  № УС - 37 

 
от проведено заседание на Управителния съвет на 

Сдружение „Местна инициативна група Кирково – Златоград“ на 19.01.2021г. 
 
 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 
 

ОТНОСНО: Актуализация №5 на Стратегия за ВОМР, относно преразпределяне на 

остатъчен финансов ресурс по мерки от Стратегията на МИГ Кирково – Златоград 

 

РЕШЕНИЕ № УС - 37.194 
 

На основание чл.25, ал.2, т.7 от Устава на Сдружението, чл.39, т.1 от Наредба №22/ 
14.12.2015г. на МЗХГ и чл.18, ал.1, т.1 от Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД 50-
41/27.04.2018г., Управителния съвет на МИГ, Реши: 

1.Предлага на Общото събрание да промени Стратегията на ВОМР на МИГ              
„Кирково – Златоград“, както следва: 

§ 1. В раздел 6.1. «Индикативно разпределение на средствата по 

програми/фондове и по мерки»: се допуска следната промяна в Таблица на стр. 99: *В 

рамките на общата сума за мерки, финансирани  по ПРСР  (ЕЗФРСР), в размер на 2 738 

120,00 лв. се  допуска да бъдат прехвърляни суми от Мярка 4.1 в рамките на 

остатъчния  финансов ресурс след проведена процедура и оценка,  към Мярка  4.2 и 

Мярка 6.4  при наличие на проектни предложения в списък с резервни 

предложения, след проведен прием и оценка. С актуализирания размер на сумите се 

актуализират и свързаните с промяната индикатори по мерките.“ 

 Мерки, финансирани от ПРСР 2014 – 2020 г. 
(ЕЗФРСР) 

2 738 120,00 42,94 % 

4.1. 
Подкрепа за инвестиции в земеделски 
стопанства 

684 530,00 
422 010,00   
(-262 520,00)    

10,74% 
6.62% 

4.2. 
Подкрепа за инвестиции в преработката, 
предлагането на пазара и/или развитието на 
селскостопански продукти 

293 370,00 
387 070,00 

(+93 700,00)     

4,60% 
6.07% 

6.4. 
Инвестиции в подкрепа на неземеделски 
дейности 

977 900,00 
1 146 720,00 

(+168 820,00)     

15,34% 
17.99% 

7.2. ***   
 

§ 2. Остатъчни средства, извън посочените по §1, в резултат на окончателно 

одобрение на проектни предложения или изпълнение на проекти по мерки на МИГ 

Кирково-Златоград  по ПРСР 2014-2020, да бъдат насочени към общата сума по мярка 6,4  
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§ 3. Променя относителния дял на публичното финансиране по приоритети на 

Стратегията (стр.100), във връзка с §1: 
❖ Цел 1/ Приоритет 1 „Повишаване на конкурентоспособността на земеделския 

сектор и добавяне на стойност към земеделските продукти“ – 15,3 %    12,7%; 

❖ Цел 1/ Приоритет 2 „Повишаване конкурентоспособността на местната  икономика 

и създаване на възможности за микропредприятия извън сектор земеделие,  

насърчаване на устойчива заетост и професионална квалификация на заетите“ – 

62,0 %   64,6%; 

 

§ 4. На Стр. 99  Времево разпределение на договориране на публичната 

финансова помощ, изречение първо и второ, както и аналогичния текст на стр.104,  

придобиват вида: 

Срокът за сключване на договори за предоставяне на финансова помощ за проекти по 

мерките, включени в СВОМР е 31 декември 2020 2022 г. В тази връзка времевото 

разпределение на общия финансов ресурс за реализация на стратегията е представено за 

периода 2016 – 2020 г. - периодът на договориране на одобрените за финансиране по 

стратегията за ВОМР на МИГ Кирково - Златоград проекти. 

§ 5. Промяна на графиката на стр. 101 , съгласно промените по §1 и на графиката от 

стр. 102 , съгласно промените на §3, и корекция на текста от стр. 101 - 102, касаещ отн. дял 

на променените мерки по §1. 

„Мерките насочени към икономиката, включват също мярка 6.4 от ПРСР, която ще 

финансира създаването и развитието на микропредприятия извън земеделския сектор и 

за която е предвиден ресурс в размер на 15,34  17,99 % от общия ресурс на СВОМР на МИГ 

Кирково – Златоград (33,33  41,88 % от средствата от ЕЗФРСР). …На следващо място в 

СВОМР на МИГ Кирково – Златоград са мерките за повишаване на 

конкурентоспособността на земеделския сектор и добавяне на стойност към 

земеделските продукти – общо 15,34  12,69% от стойността на стратегията (33,33            

29,55 % от ЕЗФРСР). 

2. Управителният съвет възлага на Изпълнителния директор да обяви обществено 
обсъждане на проекта за промени №5 на Стратегията за ВОМР, съгласно  съдържанието 
на т.1 от настоящото решение.   

3. Управителният съвет предлага на Общото събрание  (Върховния колективен 
орган на Сдружението) да потвърди решението по т.1, с отчет на постъпилите 
предложения от общественото обсъждане по т.2. 

4. Управителният съвет възлага на Изпълнителния директор да представи  
Заявление от МИГ до УО на ПРСР 2014 – 2020г. за промяна на Споразумение за изпълнение 
на стратегията за ВОМР, съгласно взетото решение от Общото събрание. 

 
Настоящето решение е прието на заседание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Кирково 
– Златоград“ проведено на 19.01.2021г. при общ брой 5 /петима/членове, брой участвали 
в гласуването 4 /четирима/, гласували: 
ЗА – 4 /четирима/, ПРОТИВ – 0 /нула/, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 /нула/ 
 
 
Председател на УС на МИГ 
Сали Рамадан 



 

 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ   
“МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД”  

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 
П Р О Т О К О Л  № УС - 37 

 
от проведено заседание на Управителния съвет на 

Сдружение „Местна инициативна група Кирково – Златоград“ на 19.01.2021г. 
 

ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 
 

ОТНОСНО: Вземане на решение за свикване на Общо събрание на МИГ. 
 

РЕШЕНИЕ № УС - 37.195 
 

I. На основание чл.16, ал.1 от Устава на Сдружението, Управителния съвет на МИГ 

свиква Общо събрание на МИГ Кирково - Златоград на 23.02.2021г. (вторник) от 14.00 часа в                               

гр. Златоград, в малката зала на Читалище „Просвета-1908“, при следния  

 
Д н е в е н  р е д: 

 

1. Приемане на Годишен доклад за 2020г. на МИГ Кирково-Златоград, за изпълнение на 

Стратегията за ВОМР - дейностите по подмярка 19,2 „Прилагане на операции в рамките на 

СВОМР“. 

2. Приемане на Годишен доклад за 2020г., на МИГ Кирково-Златоград, за дейностите по 

подмярка 19,4 „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР“ и Годишен финансов отчет на 

МИГ Кирково-Златоград за 2020г. 

3. Актуализация на Стратегията за ВОМР на МИГ Кирково-Златоград. 

4. Други. 

 
При липса на кворум, на основание чл. 17 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото 

събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, 
независимо от броя на присъстващите. 

При промяна в епидемиологичната обстановка към датата на провеждане на 
Общото събрание, може да бъде организирано онлайн заседание с електронна 
платформа, позволяващо индивидуализиране на участниците, гласуване и 
протоколиране. 

II. Възлага на Изпълнителния Директор да обяви поканата, съгласно предвидения 

в Устава ред. 

 
Настоящето решение е прието на заседание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Кирково 
– Златоград“ проведено на 19.01.2021г. при общ брой 5 /петима/членове, брой участвали 
в гласуването 4 /четирима/, гласували: 
ЗА – 4 /четирима/, ПРОТИВ – 0 /нула/, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 /нула/ 
 
 
Председател на УС на МИГ 
Сали Рамадан 



 

 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ   
“МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД”  

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 
П Р О Т О К О Л  № УС - 37 

 
от проведено заседание на Управителния съвет на 

Сдружение „Местна инициативна група Кирково – Златоград“ на 19.01.2021г. 
 

СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 
 

ОТНОСНО: Приемане информация по одобрен проект за вътрешно териториално 

сътрудничество по подмярка 19,3. 

 

РЕШЕНИЕ № УС - 37.196 
 

На основание чл.25, ал.1, т.9 и чл.25, ал.2, т.7 от Устава на Сдружението, 

Управителният съвет на МИГ Кирково - Златоград:  

• Приема информация за текущото състояние по одобрен проект 

„Стимулиране на туризма на териториите на МИГ „Ардино-Джебел“ и МИГ „Кирково 

- Златоград“ чрез популяризиране на природното богатство и културноисторическото 

наследство с помощта на иновативни дейности“ за вътрешнотериториално 

сътрудничество по процедура в ИСУН 2020 №BG06RDNP001-19.355 по подмярка 19.3 

„Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни 

групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на 

селските райони 2014-2020г. 

 
Настоящето решение е прието на заседание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Кирково 
– Златоград“ проведено на 19.01.2021г. при общ брой 5 /петима/членове, брой участвали 
в гласуването 4 /четирима/, гласували: 
ЗА – 4 /четирима/, ПРОТИВ – 0 /нула/, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 /нула/ 
 
 
Председател на УС на МИГ 
Сали Рамадан 
 


