
 

 

 

П Р О Т О К О Л № 6 

 

 

от заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел в 

обществена полза „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАДОМИР - 

ЗЕМЕН” 

 

  

Днес, 30.10.2018 г. /вторник/, 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 Цветанов 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 УС констатира, че на заседанието не присъства Биляна Кирилова 

Граховска, на основание чл. 37, ал. 5 от Устава на сдружението, заседанието е законно и 

следва да се пристъпи към четене на дневния ред. 

 

Заседанието се проведе при следния дневен ред: 

 

1. Вземане на решение за потвърждаване на Решение № 7 по Протокол № 

3/08.06.2017 г. на УС на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“. 

 

По т. 1 от Дневния ред: 

 

Председателят на УС запозна присъстващите с необходимостта от потвърждение на 

Решение № 7 по Протокол № 3/08.06.2017 г. на УС на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, с което 

на основание чл. 34, ал. 14 от Устава на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ Управителния съвет 

избира за длъжността „изпълнителен директор“ на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ – Радослав 

Кирилов Йорданов. 

 

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

съвет взеха единодушно следното:  

РЕШЕНИЕ № 1: 

УС приема: 

 

На основание чл. 42, ал. 1 от Устава на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ потвърждава 

Решение № 7 по протокол № 3/08.06.2017 г. на УС на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, с което 

на основание чл. 34, ал. 14 от Устава, Управителния съвет избира за длъжността 

„изпълнителен директор“ на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ – Радослав Кирилов Йорданов. 

 

Гласували: 

„ЗА“ – 4 /четири/; 

„ПРОТИВ“ – няма; 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма; 

 



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 / 

 

 

 

 

 

 

 


