
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 07.12.2018г. 

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. Вземане на решение за подаване на заявление до Община Радомир за удължаване 

на срока за погасяване на временен безлихвен заем за изпълнение на Споразумение за 

изпълниние на Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-

Радомир-Земен“ № РД 50-48/03.05.2018 г. до края на бюджетната 2019 година; 

2. Разни; 

 

 

 

Славчо Гебрев 

Председател на Управителен съвет 

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ 

 

 

 

 

 

 



 

П Р О Т О К О Л № 10 

 

от заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел в 

обществена полза „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАДОМИР - 

ЗЕМЕН”  

 

Днес, 07.12.2018 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. НЧ „Напредък – 1915 г.“ с. Стефаново, представлявано от Славчо Ананиев 

Гебрев, в качеството му на член на сдружението – председател на сдружението; 

 

2. ЗП Васил Цветанов Лалошов – представляван Васил Цветков Лалошов, в 

качеството му на член на сдружението;  

 

3. ЗП Биляна Кирилова Граховска – представляван от Биляна Кирилова Граховска, в 

качеството й на член на сдружението; 

 

4. ФК „Струмска слава – 1927 г.“ гр. Радомир – представляван от Кирил Боянов 

Николов, в качеството му на член на сдружението; 

 

5. ПГТ „Юрий Гагарин“, гр. Радомир – представлявана от Велиана Петрова 

Искренова-Попова, качеството й на член на сдружението; 

 

Заседанието се проведе при следния дневен ред: 

1. Вземане на решение за подаване на заявление до Община Радомир за удължаване 

на срока за погасяване на временен безлихвен заем за изпълнение на Споразумение за 

изпълниние на Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-

Радомир-Земен“ № РД 50-48/03.05.2018 г. до края на бюджетната 2019 година; 

2. Разни; 

Председателят на Управителния съвет г-н Славчо Гебрев откри заседанието, 

отбеляза, че има кворум и присъстват всички негови членове. 



По т. 1 от Дневния ред: 

 

Председателят на УС запозна членовете на УС с Решение № 186 от 19.12.2017 г., 

Протокол № 12, за изменение на Решение № 78 от 25.04.2017 г., Протокол № 4  на 

Общински съвет – Радомир, с което бе удължен срокът на погасяване на отпуснатия 

временен безлихвен кредит в размер на 35 000 лв. на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ във 

връзка с кандидатстването по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014-2020 г. 

Временният безлихвен заем, следва да бъде възстановен на Община Радомир от бюджета 

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, след одобрение на стратегията и не по-късно от края на 

бюджетната 2018 г. /31.12.2018 г./. 

Във връзка с наближаващия край на бюджетната 2018 година, продължителния 

процес на одобрение на заявката за авансово плащане, подадена към ДФЗ - РА, срокът за 

погасяване на временен безлихвен заем за изпълнение на Стратегията за водено от 

общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, следва бъде удължен до края 

на бюджетната 2019 година. 

За което следва да се вземе решение за подаване на заявление до Община Радомир 

за удължаване на срока за погасяване на временен безлихвен заем за изпълнение на 

Споразумение за изпълниние на Стратегията за водено от общностите местно развитие на 

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ № РД-50-48/03.05.2018 г. до края на бюджетната 2019 година. 

 

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

взеха единодушно следното:  

РЕШЕНИЕ № 1: 

 

УС реши СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ да подаде заявление до Община Радомир за 

удължаване на срока за погасяване на временен безлихвен заем за изпълнение на 

Споразумение за изпълниние на Стратегията за водено от общностите местно развитие на 

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ № РД-50-48/03.05.2018 г. до края на бюджетната 2019 година. 

 

Гласували: 

„ЗА” – 5 /пет/; 

„ПРОТИВ” – НЯМА; 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА; 

 

По т. 2 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: НЧ „Напредък - 1915“, с. Стефаново.................../п/....................... 

                                                                                                  / Славчо Гебрев / 

2. ЗП Васил Цветанов Лалошов................./п/..................... 

                                                             /Васил Лалошов/ 

3. ЗП Биляна Кирилова Граховска:.............../п/................. 

                                                              / Биляна Граховска / 

4. ФК „Струмска слава-1927“, гр. Радомир ..................../п/....................... 

                                                                              / Кирил Николов / 

5. ПГТ „Юрий Гагарин“, гр. Радомир..................../п/....................... 

                                                        / Велиана Петрова Искренова-Попова/ 

 

 


