
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 

19.09.2018г. от 10.00 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. Вземане на решение за свикване на Общо събрание, относно 

обсъждане и вземане на решения за приоритетите при класирането на 

предложениета за проекти по мерките от оперативните програми, 

съгласно одобрените критерии в Стратегията за воденото от местните 

общности развитие на СНЦ „МИГ – Радомир-Земен“, както и за 

одобрение на промени в Устава на СНЦ „МИГ – Радомир-Земен“ 

относно необходимостта от приемане на нов орган на сдружението, а 

именно Заместник-председател на СНЦ „МИГ – Радомир-Земен“. 

 

 

Антонио Антонов 

Председател на Управителен съвет 

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен 



П Р О Т О К О Л № 4 

 

от заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел в 

обществена полза 

 „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАДОМИР - ЗЕМЕН”  

 

Днес, 19.09.2018 г. /сряда/, от 10:00 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. Вземане на решение за свикване на Общо събрание, относно 

обсъждане и вземане на решения за приоритетите при класирането на 

предложениета за проекти по мерките от оперативните програми, 

съгласно одобрените критерии в Стратегията за воденото от местните 



общности развитие на СНЦ „МИГ Радомир-Земен“, както и за 

одобрение на промени в Устава на СНЦ „МИГ – Радомир-Земен“ 

относно необходимостта от приемане на нов орган на сдружението, а 

именно Заместник-председател на СНЦ „МИГ – Радомир-Земен“. 

 

Председателят на Управителния съвет г-н Антонио Антонов откри 

заседанието, като отбеляза, че има кворум и присъстват всички негови 

членове. 

 

По т. 1 от Дневния ред: 

Председателят на УС запозна присъстващите с необходимостта от свикване 

на Общо събрание, във връзка с:  

 Обсъждане и вземане на решения за приоритетите при класирането на 

предложениета за проекти по мерките от оперативните програми, 

съгласно одобрените критерии в Стратегията за воденото от местните 

общности развитие на СНЦ „МИГ – Радомир-Земен“.  

 Вземане на решение за промени в Устава на СНЦ „МИГ Радомир-

Земен“, относно необходимостта от приемане на нов орган на 

сдружението, а именно Заместник-председател на СНЦ „МИГ – 

Радомир -Земен“. 

 

РЕШЕНИЕ № 1: 

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „МЕСТНА 

ИНИЦИАТИВНА ГРУПА РАДОМИР-ЗЕМЕН”, на основание чл. 26 от 

ЗЮЛНЦ и чл. 24 от устава на сдружението свиква Общо събрание на 

08.10.2018 год. от 18:00 часа в МКИЦ „ЕВРОПА“, ГР. РАДОМИР, УЛ. 

„СВ.СВ КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ № 23, при следния дневен ред: 

 

1. Обсъждане и вземане на решение за приоритетите при класирането на 

предложенията за проекти по мерките от оперативните програми, 

съгласно одобрените критерии в Стратегията за воденото от местните 

общности развитие на СНЦ „МИГ – Радомир-Земен“; 

2. Промени в Устава на СНЦ „МИГ – Радомир-Земен“; 

3. Избор на Заместник-председател на Управителния съвет на СНЦ 

„МИГ – Радомир-Земен“; 



4. Разни; 

 

„ЗА” – 5 /пет/ 

„ПРОТИВ” – НЯМА 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА 

 

След изчерпване на Дневния ред, Заседанието на УС бе закрито в 10:30 

часа. 

 

 

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

                                     /Анонио Анонов/ 

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/ 

 


