
ПРОТОКОЛ № 3 

 

ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕНА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА 

ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ 

 

Днес, 21.11.2018 г. (сряда) 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 24 броя членове на Сдружението /от общо 

45 членове на Сдружението/, подписали се в приложения списък. На основание чл. 26, ал. 

1 от Устава на Сдружението заседанието е законно и следва да бъде открито. 

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“ и Решение на 

Управителния съвет № 1 по Протокол № 9 от 20.11.2018 г. и поради обективна 

невъзможност на Председателят на УС г-н Антонио Антонов да присъства на заседанието, 

за Председател на събранието е определен г-н Васил Лалошов – заместник-

председател на УС.  

Г-н Васил Лалошов откри общото събрание, приветства присъстващите и предложи 

избор на протоколчик на събранието. Заместник-председателят на УС предложи г-жа 

Стефка Щрапулина, член на ОС на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“. Събранието констатира, 

че други предложения за избор на протоколчик на събранието не са постъпили и 

единодушно за протоколчик бе избрана г-жа Стефка Щрапулина.  

Председателят на събранието г-н Васил Лалошов – Заместник-председател на УС 

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. Докладване на промяна в членовете на Общото събрание на СНЦ „МИГ-Радомир-

Земен“ – във връзка с приемането на нов член; 

 



2. Промени в Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“; 

 

3. Одобрение на промяна в  Стратегията за ВОМР; 

 

4. Разни; 

 

Събранието констатира, че не са постъпили предложения за промяна в предварително 

обявения дневен ред. Председателят на събранието предложи на гласуване предложения 

дневен ред.  

Единодушно бе приет следния:  

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Докладване на промяна в членовете на Общото събрание на СНЦ „МИГ-Радомир-

Земен“ – във връзка с приемането на нов член; 

 

2. Промени в Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“; 

 

3. Одобрение на промяна в  Стратегията за ВОМР; 

 

4. Разни; 

 

По точка 1 от Дневния ред:  
 

На основание чл.14, ал.2 от Устава на Сдружението, председателят на събранието г-н 

Васил Лалошов – Заместник-председател на Управителния съвет на Сдружението запозна 

присъстващите членове на Общото събрание с Решение № 1 по Протокол № 7 от 

02.11.2018 г., с което на основание чл. 14, ал. 1, във връзка с чл. 34, ал. 9 от Устава на 

сдружението, УС на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ приема единодушно за член в 

Общото събрание на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ – Професионална гимназия по 

транспорт „Юрий Гагарин“, гр. Радомир, с представител г-жа Велиана Петрова 

Искренова-Попова – Директор на Училището, с БУЛСТАТ/ЕИК 000381042, седалище 

и адрес на управление гр. Радомир, ул. „Черковна“ № 18, представител на публичния 

сектор.  

 

Г-н Лалошов приветства новият член на Общото събрание на СНЦ „МИГ-Радомир-

Земен“. 

По точка 2 от Дневния ред:  
 

Председателят на събранието г-н Васил Лалошов – Заместник-председател на 

Управителния съвет на Сдружението запозна присъстващите членове на Общото събрание 



с необходимостта Община Радомир да бъде освободена като член на върховния 

управителен орган – Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“. 

 

Председателят на събранието даде възможност за предложения и разисквания. 

Такива не бяха направени. 

 

Председателят на събранието г-н Васил Лалошов – Заместник-председател на 

Управителния съвет на Сдружението, предложи на гласуване освобождаването от 

членство в Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ на Община Радомир. 

Членовете на Общото събрание на Сдружението приеха следното 

РЕШЕНИЕ № 1 ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

 На основание чл. 23, ал. 1, т. 3 от Устава на Сдружението, Общото събрание на 

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ освобождава от членство в Управителния съвет на 

Сдружението – Община Радомир. 

 

Гласували:  

 „ЗА” – 24 /двадесат и четири/ 

 „ПРОТИВ” – НЯМА 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА 

 

 Във връзка с взетото Решение № 1 по точка 2 от Дневния ред, г-н Васил Лалошов 

запозна присъствещите с изискването на чл. 32, ал. 5 от Устава на Сдружението, съгласно 

което „Един от членовете на Управителния съвет е представител на публичния 

сектор, представен в Общото събрание на МИГ-Радомир-Земен“. За да се спази това 

изискване във върховния управителен орган – Управителния съвет на СНЦ „МИГ-

Радомир-Земен“ следва да се приеме нов член, който да бъде представител на публичния 

сектор. 

 

Председателят на събранието г-н Васил Лалошов – Заместник-председател на 

Управителния съвет на Сдружението, предложи в Управителния съвет на Сдружението да 

бъде приет за член г-жа Велиана Петрова Искренова-Попова, представляващ 

Професионална гимназия по транспорт „Юрий Гагарин“, гр. Радомир, представител 

на публичния сектор.  

 

Председателят на събранието даде възможност за предложения и разисквания. 

Такива не бяха направени. 

 

Членовете на Общото събрание на сдружението приеха следното 



РЕШЕНИЕ № 2 ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 3 от Устава на Сдружението, Общото събрание на 

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ приема единодушно за член в Управителния съвет на 

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ – г-жа Велиана Петрова Искренова-Попова, 

представляващ Професионална гимназия по транспорт „Юрий Гагарин“, гр. 

Радомир, с БУЛСТАТ/ЕИК 000381042, седалище и адрес на управление гр. Радомир, 

ул. „Черковна“ № 18, представител на публичния сектор.  

 

Гласували:  

 „ЗА” – 24 /двадесет и четири/ 

 „ПРОТИВ” – НЯМА 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА 

 

Г-н Лалошов приветства новият член на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-

Радомир-Земен“. 

Във връзка с взетото Решение № 1 и Решение № 2 по точка 2 от Дневния ред, г-н 

Васил Лалошов запозна присъствещите неоходимостта от избор на Председател на 

Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“. 

 

Председателят на събранието г-н Васил Лалошов – Заместник-председател на 

Управителния съвет на Сдружението, предложи за Председател на Управителния съвет на 

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ да бъде избран г-н Славчо Ананиев Гебрев, представляващ 

НЧ „Напредък 1915“, с. Стефаново, общ. Радомир, член на Управителния съвет на 

Сдружението.  

 

Председателят на събранието даде възможност за предложения и разисквания. 

Такива не бяха направени. 

 

Членовете на Общото събрание на сдружението приеха следното 

РЕШЕНИЕ № 3 ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

 На основание чл. 23, ал. 1, т. 3 от Устава на Сдружението, Общото събрание на 

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ избира за Председател на Управителния съвет на СНЦ 

„МИГ-Радомир-Земен“ – Славчо Ананиев Гебрев, представител на нестопанския 

сектор, с ЕГН 5608313785, Л.К. № 641433662, адрес: гр. Радомир, ж.к. „Арката“ бл. 9, 

ап. 14, представляващ НЧ „Напредък 1915“, с. Стефаново, общ. Радомир, 

Булстат/ЕИК 000380855, член на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Радомир-

Земен“. 



 

Гласували:  

 „ЗА” – 23 /двадесет и три/ 

 „ПРОТИВ” – НЯМА 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 /един – Славчо Ананиев Гебрев/ 

 

Г-н Лалошов приветства новият Председател на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-

Радомир-Земен“. 

 

По точка 3 от Дневния ред:  
 

Председателят на събранието г-н Васил Лалошов – Заместник-председател на 

Управителния съвет на Сдружението запозна присъстващите членове на Общото събрание 

с необходимостта от одобрение на промяна в Стратегията за ВОМР. Председателят на 

събранието даде думата на г-жа Евелина Славчева, Експерт по Мониторинг и контрол на 

изпълнението на Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР). 

 

Г-жа Евелина Славчева поздрави присъствещите членове на Общото събрание и 

запозна присъстващите с необходимостта от промени в СВОМР на МИГ-Радомир-Земен, 

във връзка с установена „очевидна грешка“ в две от мерките от СВОМР, а именно мярка 

4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ и 6.4.1 

„Ивестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 г. Съгласно § 1, т. 

17 от ДР на Наредба № 22 от 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 

„Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. „очевидна грешка е 

писмена грешка, грешка в пресмятането или други подобни очевидни неточности, която 

може да бъде непосредствено установена при техническа проверка на информацията, 

съдържаща се в документите“. 

 

По отношение на Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ е установена очевидна грешка в таблицата с критерии за 

избор на проекти в т. 4, където в графа точки е записано – 1, което е явно несъответствие с 

графа критерии за избор на прокти: 

 

Критерии за избор на проекти точки 

4. Проектът създава нови работни места 

- до 3 работни места – 5 точки 

- над 3 работни места – 10 точки  

 

1 

ОБЩО 100 

 

По отношение на Мярка 6.4.1 „Ивестиционна подкрепа за неземеделски 

дейности“  е установена очевидна грешка в таблицата с критерии за избор на проекти в т. 

1, където в графа точки е записано – 15, което е явно несъответствие с графа критерии за 

избор на прокти: 



 

Критерии за избор на проекти точки 

1. Иновативност – въвеждане на нови за територията практика, и/или 

услуга и/или продукт в предприятието 

- до 30% от допустимите инвестиционни разходи по проекта са 

свързани с иновации в предприятието – 15 т. 

- до 50% от допустимите инвестиционни разходи по проекта са 

свързани с иновации в предприятието – 20 т. 

15 

ОБЩО 100 

 

Председателят на събранието даде възможност за предложения и разисквания. 

Такива не бяха направени. 

 

Председателят на събранието г-н Васил Лалошов – Заместник-председател на 

Управителния съвет на Сдружението, предложи следните промени в СВОМР: 

 

По отношение на Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ в таблицата с критерии за избор на проекти в т. 4, където в 

графа точки е записано – 1, да бъде променено на 10 т., като промяната не се отразява в 

общия брой точки: 

 

 

Критерии за избор на проекти точки 

4. Проектът създава нови работни места 

- до 3 работни места – 5 точки 

- над 3 работни места – 10 точки  

 

10 

ОБЩО 100 

 

 

По отношение на Мярка 6.4.1 „Ивестиционна подкрепа за неземеделски 

дейности“ в таблицата с критерии за избор на проекти в т. 1, където в графа точки е 

записано – 15, да бъде променено на 20 т., като промяната ще се отрази в общия брой 

точки и те да се зачитат за 115: 

 

 

Критерии за избор на проекти точки 

1. Иновативност – въвеждане на нови за територията практика, и/или 

услуга и/или продукт в предприятието 

- до 30% от допустимите инвестиционни разходи по проекта са 

свързани с иновации в предприятието – 15 т. 

- до 50% от допустимите инвестиционни разходи по проекта са 

свързани с иновации в предприятието – 20 т. 

20 

ОБЩО 115 

 

 



Членовете на Общото събрание на сдружението приеха следното 

РЕШЕНИЕ № 4 ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

 На основание чл. 23, ал. 1, т. 3 от Устава на Сдружението, във връзка с чл. 39, т. 2 от 

Наредба № 22 от 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките 

на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., и Споразумение за изпълнение на 

СВОМР № РД 50-48/03.05.2018 г., Общото събрание на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ 

приема изменеие на Стратегията за ВОМР, както следва: 

 

 По отношение на Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ в таблицата с критерии за избор на проекти в т. 4, където в 

графа точки е записано – 1, да бъде променено на 10 т., като промяната не се отразява в 

общия брой точки. 

 

 

Критерии за избор на проекти точки 

4. Проектът създава нови работни места 

- до 3 работни места – 5 точки 

- над 3 работни места – 10 точки  

 

10 

ОБЩО 100 

 

 

По отношение на Мярка 6.4.1 „Ивестиционна подкрепа за неземеделски 

дейности“ в таблицата с критерии за избор на проекти в т. 1, където в графа точки е 

записано – 15, да бъде променено на 20 т., като промяната ще се отрази в общия брой 

точки и те да се зачитат за 115: 

 

 

Критерии за избор на проекти точки 

1. Иновативност – въвеждане на нови за територията практика, и/или 

услуга и/или продукт в предприятието 

- до 30% от допустимите инвестиционни разходи по проекта са 

свързани с иновации в предприятието – 15 т. 

- до 50% от допустимите инвестиционни разходи по проекта са 

свързани с иновации в предприятието – 20 т. 

20 

ОБЩО 115 

 

 

Гласували:  

 „ЗА” – 24 /двадесет и четири/ 

 „ПРОТИВ” – НЯМА 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА 



 

По точка 4 от Дневния ред: Председателят на събранието подкани присъстващите 

членове да направят предложения за дискутиране на други теми. Такива предложения не 

бяха направени. 

 

След изчерпването на дневния ред заседанието беше 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, съгласно 

Решение № 1 по Протокол № 9/20.11.2018 г.:...................................................... 

 на УС на МИГ-Радомир-Земен                 /Васил Лалошов/ 

 

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

                             /Стефка Щрапулина/ 

 

 

 

 

 

 

 


