
 П О К А Н А 

 

На основание чл.40, ал.3 от Устава на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ 

 

С В И К В А М : 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ на заседание на 

12.10.2018г. от 12.00 часа в Заседателната зала СНЦ „МИГ Радомир-Земен“, ул. 

„Евлоги Георгиев„ № 3, гр. Радомир 

 

 при следния 

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д : 

1. Приемане на Правила за провеждане на процедури за предоставяне на 

Безвъзмездна финансова помощ и Ред за оценка на проектни предложения по мерки 

към Стратегията за водено от общностите местно развитие  на СНЦ „МИГ – Радомир-

Земен“, финансирани от ПРСР, ОПИК и ОПРЧР 2014 – 2020 г. 

2. Приемане на Вътрешни правила за организиране на конкурс за избор на 

външни оценители от СНЦ „МИГ – Радомир – Земен“. 

3. Приемане на Насоки за кандидатстване, включително документите към тях, за 

Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ по ПРСР 2014-2020 от Стратегия за водено 

от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ – Радомир – Земен“. 

4. Одобрение на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) за приемане на 

заявления за подпомагане към Стратегията за водено от общностите местно развитие за 

2019 г. 

5. Разни. 

 

 

Антонио Антонов 

Председател на Управителен съвет 

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен 

 



П Р О Т О К О Л № 5 

 

от заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел 

в обществена полза „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – 

РАДОМИР - ЗЕМЕН”  

 

Днес, 12.10.2018 г. /петък/, от 12:00 ч. в Заседателната зала СНЦ „МИГ Радомир-

Земен“, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир се проведе заседание на Управителния 

съвет на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „МЕСТНА 

ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАДОМИР - ЗЕМЕН” в състав: 

1. Антонио Емилов Антонов– председател на сдружението и представляващ 

Община Радомир; 

 

2. ЗС Биляна Кирилова Граховска, представляван от Биляна Кирилова 

Граховска, в качеството й на член на сдружението; 

 

3. НЧ „Напредък-1915“ с. Стефаново, представлявано от Славчо Ананиев 

Гебрев, в качеството му на член на сдружението; 

 

4. ЗС Васил Цветанов Лалошов – представляван  Васил Цветков Лалошов, в 

качеството му на член на сдружението;  

 

5. ФК „Струмска слава-1927“ гр. Радомир, представляван от Кирил Боянов 

Николов, в качеството му на член на сдружението; 

 

Заседанието се проведе при следния дневен ред: 

1. Приемане на Правила за провеждане на процедури за предоставяне на 

Безвъзмездна финансова помощ и Ред за оценка на проектни предложения по 

мерки към Стратегията за водено от общностите местно развитие  на СНЦ „МИГ 

– Радомир-Земен“, финансирани от ПРСР, ОПИК и ОПРЧР 2014 – 2020 г. 

2. Приемане на Вътрешни правила за организиране на конкурс за избор на     

външни оценители от СНЦ „МИГ – Радомир – Земен“. 

3. Приемане на Насоки за кандидатстване, включително документите към тях, за 

Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по ПРСР 2014-2020 от 

Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ – Радомир – 

Земен“. 



4. Одобрение на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) за приемане на 

заявления за подпомагане към Стратегията за водено от общностите местно 

развитие за 2019 г. 

5. Разни. 

Председателят на Управителния съвет г-н Антонио Антонов откри заседанието, 

отбеляза, че има кворум и присъстват всички негови членове. 

По т. 1 от Дневния ред: 

 

Председателят на УС запозна присъстващите с необходимостта от приемане на 

Правилата за провеждане на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ и Ред за оценка на проектните предложения по мерки към Стратегията за водено 

от общностите местно развитие и представи подготвените документи за обсъждане от 

членовете на УС.  

След проведено разискванане по т. 1 от дневния ред членовете на Управителния 

съвет взеха единодушно следното:  

РЕШЕНИЕ № 1: 

УС приема: 

1. Правила за провеждане на процедури за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ и ред за оценка на проектни предложения по мерки, 

финансирани от ПРСР 2014-2020 и ЕЗФРСР чрез Стратегия за водено от 

общностите местно развитие на МИГ – РАДОМИР-ЗЕМЕН. 

2. Ред  за оценка на проектни предложения по мерки от Стратегията за Водено 

от общностите местно развитите на МИГ – РАДОМИР-ЗЕМЕН, 

финансирани от Оперативна програма за „Развитие на човешките ресурси“  

2014 – 2020 г. 

3. Ред  за оценка на проектни предложения по мерки от Стратегията за Водено 

от общностите местно развитите на МИГ – РАДОМИР-ЗЕМЕН, 

финансирани от Оперативна програма за „Иновации и 

конкурентоспособност“  2014 – 2020 г. 

 

„ЗА” – 5 /пет/ 

„ПРОТИВ” – НЯМА 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА 

 

По т. 2 от Дневния ред: 

Председателят на УС представи проекта за Вътрешни правила за провеждане на 

конкурс за избор на външни оценители на подадени проектни предложения по мерки, 

включени в Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) на СНЦ 

„МИГ – Радомир –Земен“. 

 



След проведено разискванане по т. 2 от дневния ред членовете на Управителния 

съвет взеха единодушно следното:  

 

РЕШЕНИЕ № 2: 

УС приема Вътрешни правила за провеждане на конкурс за избор на 

външни оценители от МИГ – Радомир-Земен. 

„ЗА” – 5 /пет/ 

„ПРОТИВ” – НЯМА 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА 

 

По т. 3 от Дневния ред: 

Председателят на УС запозна членовете на УС с разработените Насоки за 

кандидатстване, включително документите към тях, за Мярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ по ПРСР 2014-2020 от Стратегия за водено от общностите местно 

развитие на СНЦ „МИГ – Радомир – Земен“. 

Председателят на УС припомни взетите решения на ОС на СНЦ „МИГ Радомир 

– Земен“, от 08.10.2018 г, за уточняване на критериите по мерките от ПРСР 2014 –2020 

г., включени в Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) за 

добавяне на нов пояснителен текст в раздел „Критерии за избор на проекти”, като 

подчерта, че предложението не касае промяна критериите, които са неразделна част от 

приетата и одобрената вече СВОМР. 

1. Общата крайна оценка на етап техническа и финансова оценка, следва да е равна на 

или по-голяма от 10 точки (минимално допустима оценка за качество на проектни 

предложения). 

 

2. При наличие на проектни предложения, получили еднакви общи крайни оценки, 

проектите да бъдат подреждани в низходящ ред, като се дава предимство на 

проекта/ите, осигуряващ/и покритие на по-голям брой население. 

 

Предвид предстоящото откриване на мярка 7.2 бе предложено да се направят  

следните допълнения след Таблицата с критериите:    

- „При казус, две или повече проектни предложения, които имат еднакви общи 

крайни оценки, проектите да бъдат подреждани в низходящ ред и да се дава 

предимство на проекта/ите, осигуряващ/и покритие на по-голям брой население - 

критерии 1 от мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от СВОМР: 

„Конкретния брой население, което ще се възползва от подобрените услуги и обхвата 

за териториално въздействие”. 
- При равенство и по този критерии, проектите да бъдат подреждани в низходящ ред и 

да се дава предимство на проекта/ите, получил/и по-висока/и оценка/и по критерии 2 от 

мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 



всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от СВОМР: „ Проектът предлага 

нови инициативи за повишаване на качеството на живот в района“.  

 

След проведено разискванане по т. 3 от дневния ред членовете на Управителния 

съвет взеха единодушно следното:  

 

РЕШЕНИЕ № 3: 

 

УС приема Насоки за кандидатстване, включително документите към тях, за 

Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по ПРСР 2014-2020 от Стратегия 

за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ – Радомир-Земен“. 

„ЗА” – 5 /пет/ 

„ПРОТИВ” – НЯМА 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА 

 

 

По т. 4 от Дневния ред: 

Председателят на УС запозна членовете с изискванията на УО на ПРСР за 

подготовка на Индикативна годишна работна програма (ИГРП), във връзка с чл. 46, ал. 

1 от Наредба № 22/2015 г., за приемане на заявления за подпомагане към Стратегията за 

водено от общностите местно развитие. Информира членовете на УС за текущото 

изпълнение на ИГРП за 2018 г. и предложи за обсъждане предложението за ИГРП за 

2019 г. 

След проведено разискванане по т. 4 от дневния ред членовете на Управителния 

съвет взеха единодушно следното:  

РЕШЕНИЕ № 4: 

 

УС одобрява Индикативна годишна работна програма (ИГРП) за приемане 

на заявления за подпомагане към Стратегията за водено от общностите местно развитие 

за 2019 г., приложение № 1, неразделна част от този протокол. 

 

„ЗА” – 5 /пет/ 

„ПРОТИВ” – НЯМА 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА 

 

 

По т. 5 от Дневния ред: 



Председателят и членовете УС дискутираха предстоящите дейности, относно 

работата на УС до края на текущия месец.  

 

След изчерпването на дневния ред заседанието беше закрито в 12.55 часа. 

 

 

 

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ................................ 

                                     /Антонио Антонов/ 

2. ЗС Биляна Кирилова Граховска:............................. 

                                                              / Биляна Граховска / 

3. НЧ „Напредък - 1915“ с. Стефаново............................................. 

                                                              / Славчо Гебрев / 

4. ЗС Васил Цветанов Лалошов................................... 

                                                             /Васил Лалошов/ 

5. ФК „Струмска слава-1927“ гр. Радомир .............................................. 

                                                                              / Кирил Николов / 

 

 

 

 

 

 


