
 

 

П Р О Т О К О Л № 7 

 

от заседание на Управителния съвет 

 на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза 

 „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАДОМИР – ЗЕМЕН”  

 

 

Днес, 02.11.2018 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; 

 

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

отбеляза, че има кворум и присъстват всички негови членове. 

 

Заседанието се проведе при следния дневен ред: 

1. Приемане на нов член на Общото събрание на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“. 

 



2. Вземане на решение за свикване на Общо събрание, относно промени в 

Стратегията за ВОМР, във връзка със сключено Споразумение за изпълнение на 

СВОМР № РД 50-48/03.05.2015 г., по отношение на поправка на допусната 

„очевидна грешка“ в  таблицата с критерии за избор на проекти по мярка 4.2 

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

„Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 г.  

 

 

По т. 1 от Дневния ред: 

 

Председателят на УС запозна присъстващите с постъпилата молба за членство във 

върховния колективен орган на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ (с вх. № 15/01.11.2018 г.) 

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

представлявана от Велиана Петрова Искренова-Попова – Директор на училището, 

представител на публичния сектор. Към молбата за членство е приложен протокол № 

11/30.10.2018 г. от проведено заседание на Обществения съвет на ПГТ „Юрий Гагарин“, 

гр. Радомир, на което заседание е дадено положително становище относно участието на 

ПГТ „Юрий Гагарин“ като член на МИГ, като за представител в Общото събрание на МИГ 

е определена г-жа Велиана Петрова Искренова-Попова – директор на училището. 

Съгласно протокола от проведеното заседание на обществения съвет към ПТГ „Юрий 

Гагарин“, гр. Радомир, училището споделя целите на сдружението и желае да допринася за 

тяхното постигане.  

 

След извършена проверка се установи, че приемането на новия член отговаря на 

изискванията на чл. 22, ал. 5 от Устава на сдружението, във връзка с чл. 28, ал. 1 от 

ЗЮЛНЦ, т.к. в ОС делът на представителите на публичния сектор, на представителите на 

стопанския сектор и на представителите на нестопанския сектор не може да превишава 49 

на сто от имащите право на глас. 

 Председателят на УС предложи на разискване и гласуване постъпилата молба за 

членство в ОС на МИГ. 

 

РЕШЕНИЕ № 1: 

 

 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.  

Гласували: 

„ЗА” – 5 /пет/; 

„ПРОТИВ” – НЯМА; 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА; 

 

 

По т. 2 от Дневния ред: 

 

Председателят на УС запозна присъстващите с необходимостта от вземане на 

решение за свикване на Общо събрание, във връзка с чл. 23, ал. 1, т. 12 от Устава, 

относно одобрение на промени в Стратегията за водено от общностите местно развитие 

/ВОМР/, във връзка със сключено Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД50-

48/03.05.2015 г., по отношение на поправка на допусната „очевидна грешка“ в  таблицата с 

критерии за избор на проекти по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ и мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски 

дейности“ от ПРСР 2014-2020 г.  

 

РЕШЕНИЕ № 2: 

 

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 21.11.2018 год. от 18:00 часа в МКИЦ „ЕВРОПА“, 

ГР. РАДОМИР, УЛ. „СВ.СВ КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ № 23, при 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; 

 

 

Гласували: 

„ЗА” – 5 /пет/; 



„ПРОТИВ” – НЯМА; 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА; 

 

Председателят и членовете УС дискутираха предстоящите дейности, относно 

работата на УС до края на текущия месец.  

 

След изчерпване на Дневния ред, Заседанието на УС бе 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/ 

 

 

 

 

 

 



 

 


