
ПРОТОКОЛ №1 

ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕНА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА 

ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ 

Днес, 28.06.2018г. в гр. Радомир, в МКИЦ „Европа“, ул. „Св.св. Кирил и 

Методий“ № 23 от 18.00 часа се проведе Общо събрание на Сдружение с нестопанска 

цел „МИГ-Радомир-Земен“ за осъществяване на общественополезна дейност. 

Изготвен бе списък за регистрация на присъстващите членове на сдружението. 

След проверка на легитимността на регистрираните участници по представените 

документи се установи, че в залата присъстват 25 броя членове на сдружението, 

подписали се в приложения списък. Заседанието на общото събрание е законно, 

присъстват повече от половината членове съгласно чл. 26, ал. 1 от Устава на СНЦ „МИГ-

Радомир-Земен“   . 

Общото събрание се откри в 18:05 часа след приключване на регистрацията и 

проверка на легитимността на участниците. 

Съгласно чл. 30, ал. 1 от Устава на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ председател на 

събранието е Анита Хаджийска- Председател на управителния съвет на сдружението. 

Председателят откри общото събрание, като предложи на присъстващите избор на 

протоколчик на събранието. Председателят предложи Стефка Щрапулина. Нямаше 

други предложения. За протоколчик бе избрана Стефка Щрапулина.  

Председателят на събранието г-жа Анита Хаджийска - Председател управителния 

съвет на сдружението прочете обявения  Дневен ред в поканата за свикване на Общо 

събрание на Сдружение с нестопанска цел „МИГ-Радомир-Земен“. Като запозна 

присъстващите, че са спазени всички изисквания на чл. 24 от Устава на СНЦ „МИГ-

Радомир-Земен“ 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Приемане на отчет за дейността на СНЦ „Местна инициативна група 

Радомир - Земен ” за 2017 г. 

2. Приемане на годишен финансов отчет на СНЦ „Местна инициативна група 

Радомир - Земен” за 2017 г. 

3. Одобрение на промяна в Стратегията за ВОМР 

4. Промени в Управителния съвет на СНЦ „Местна инициативна група 

Радомир - Земен” 

5. Разни.  

 

Не са постъпили предложения за промяна в предварително обявения ред. 

Председателят на събранието предложи на гласуване предложения дневен ред.  

Единодушно бе приет следния:  

 



ДНЕВЕН РЕД: 

1. Приемане на отчет за дейността на СНЦ „Местна инициативна група Радомир - 

Земен ” за 2017 г. 

2. Приемане на годишен финансов отчет на СНЦ „Местна инициативна група 

Радомир - Земен” за 2017 г. 

3. Одобрение на промяна в Стратегията за ВОМР 

4. Промени в Управителния съвет на СНЦ „Местна инициативна група Радомир - 

Земен” 

5. Разни.  

 

 

Председателят на ОС приветства присъстващите и поздрави членовете на МИГ с 

одобрението на Стратегията за водено от местните общности развитие на 03.05.2018г.  

 

Председателят на ОС даде думата на г-н Пламен Алексиев, който разясни, че в 

рамките на СВОМР към общините Радомир и Земен в периода до 2020г.  се очаква 

представителите на местните общности да се възползват от финансовия принос по 4 

програми на Европейската общност - Програма за развитие на селските райони, ОП 

Развитие на човешките ресурси, ОП Иновации и конкурентноспосбност и ОП Наука 

и образование.  

 

В създаването на Стратегията за водено от местните общности развитие е 

финансирано изцяло от община Радомир и във формулирането на целите участваха 

значителен брой от местното население.  

 

По т. 1 от Дневния ред: Председателят на МИГ Радомир - Земен  запозна членовете 

на сдружението с доклада за дейността на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ за 2017 г.  

Въпроси: Няма 

След запознаване с извършеното членовете на Общото събрание на сдружението 

приеха следното 

РЕШЕНИЕ 1: 

1. Приема без възражения отчет за дейността на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ за 2017 

г. 

 

Гласували:  

 „ЗА” – 25 /двадесет и пет/ 

 „ПРОТИВ” – НЯМА 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА 

 

    По т. 2 от Дневния ред:  Председателят на МИГ Радомир - Земен  Анита Хаджийска  

представи  годишния финансов отчет за 2017г. на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен 

 



 

След запознаване с извършеното членовете на Общото събрание на сдружението 

прие следното  

РЕШЕНИЕ 2: 

2. Приема  годишния финансов отчет за 2017г. на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен 

Гласували:  

 „ЗА” – 25 /двадесет и пет/ 

 „ПРОТИВ” – НЯМА 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА 

 

 

По т. 3 от Дневния ред:  Одобрение на промяната на Стратегията за водено от 

общностите местно развитие (СВОМР) 

Необходимостта от промени в споразумението за изпълнение на Стратегията за 

ВОМР е свързана с изменението на Закона за подпомагане на земеделските 

производители (ЗПЗП) и отпадане на правното основание /чл.9а/ за издаване на наредби 

по мерките от ПРСР 2014-2020 г.. Засягат се най-вече промени в описанието на мерки 

4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ и 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг 

на селскостопански продукти“ от одобрената Стратегия за ВОМР за прилагане на 

територията на МИГ- Радомир – Земен. Извършват промяни чрез препращане към 

наредби по съответните подмерки на национално ниво от ПРСР 2014-2020 г. 

Препратките се отнасят до допустимите разходи, като са цитирани членове от Наредба 

№ 9/21.03.2015 г. и Наредба № 20/27.05.2015 г., които са издадени от МЗХГ по реда на 

отменения чл.9а от ЗПЗП. 

 

Въпроси: Няма 

Членовете на Общото събрание на сдружението приеха следното 

РЕШЕНИЕ 3: 

1. Приемат извършването на необходимите промени и упълномощава екипа на МИГ 

Радомир Земен да представи искането за промяна на Стратегията пред Управляващия 

орган - Дирекция за развитие на селските райони, МЗХГ. 

 

Гласували:  

 „ЗА” – 25 /двадесет и пет/ 

 „ПРОТИВ” – НЯМА 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА 

 

По т. 4 от Дневния ред :  Промени в Управителния съвет на МИГ. На основание чл.23 

ал.1 т.3 от устава на СНЦ ''МИГ Радомир – Земен. Освобождава  г-жа Анита Хаджииска 

от състава на УС. На основание решение на Общински Съвет Радомир No 77/29.05.2018 

г. и избира за член на УС г-н Антонио Антонов. 

 Въпроси: Няма 



Членовете на Общото събрание на сдружението приеха следното 

РЕШЕНИЕ 4: 

1. Освобождава г-жа Анита Хаджииска от състава на УС. 

2. За член на УС се  избира г-н Антонио Антонов. 

 

Гласували:  

 „ЗА” – 25 /двадесет и пет/ 

 „ПРОТИВ” – НЯМА 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА 

  

По4 от Дневния ред:  С цел  по-ефективна дейност, по-динамична координация и 

комуникация с Управляващите органи на оперативните програми и ПРСР и в 

съответствие с Устава на Сдружението, председателят на ОС предложи делегиране на 

права на УС. 

 

Членовете на Общото събрание на сдружението приеха следното 

РЕШЕНИЕ 5: 

 

На основание чл. 23 ал. 2 от Устава на Сдружението, членовете на ОС делегират всички 

останали права (с изкл. ал.1 т.1,т.2, т.3. т.4, т.9 и т.10) на УС  

 

Гласували:  

 „ЗА” – 25 /двадесет и пет/ 

 „ПРОТИВ” – НЯМА 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА 

 

След изчерпването на дневния ред заседанието беще закрито в 18.55 часа. 

Списъкът на присъствалите на Общото събрание членове на СНЦ „МИГ- Радомир 

- Земен“  е неразделна част от настоящия протокол. 

 

Председател на събранието и  

Председател на УС на сдружението:...................................................... 

       /Анита Хаджийска/ 

Секретар-протоколчик:.......................................... 

                      /Стефка Щрапулина/ 

 
 

 

 



 


