
П Р О Т О К О Л № 3 

 

от заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза 

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАДОМИР - ЗЕМЕН”  

 

Днес, 12.09.2018 г./сряда/, от 10:00 ч. в Заседателната зала 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. ЗП 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. ЗП 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. Избор на експерт по мониторинг и контрол на изпълнението на СВОМР на СНЦ 

„МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“; 

 

Председателят на Управителния съвет Антонио Антонов откри заседанието, като 

отбеляза, че има кворум и присъстват всички негови членове. 

По т. 1 от Дневния ред: 

Във връзка  сключето Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-48 от 03.05.2018г.по 

подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите 

местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” и изискванията на 

Наредба 22 от 14.12.2015г. Председателят на УС запозна присъстващите с необходимостта от 

избиране на  експерт по мониторинг и контрол на изпълнението на СВОМР на СНЦ „МИГ-

РАДОМИР-ЗЕМЕН“, представи  одобрена длъжностната характеристика и одобрената щатна 

бройка в бюджета за 2018 година на МИГ – Радомир – Земен с  заповед РД 09-745 от 10.08.2018 

година на зам. министъра за земеделието, храните и горите . Г-н Антонио Антонов предостави 

за разглеждане и обсъждане подадени документи на кандидата за посочената длъжност. 

 

След проведено обсъждане на кандидатурата по т.1 от Дневния ред, членовете на УС 

приеха следното решение: 



 

РЕШЕНИЕ № 1: 

1. На основание чл. 34, ал. 14 от Устава на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ Управителният 

съвет избира за длъжността; Експерт по мониторинг и контрол на изпълнението на 

СВОМР - Евелина Юриева Славчева 

2. Дава съгласие и задължава Председателя на УС на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ да 

сключи Споразумение за ангажираност с Експерт по мониторинг и контрол на 

изпълнението на СВОМР Евелина Юриева Славчева 

Гласували:  

 „ЗА” – 5 /пет/ 

 „ПРОТИВ” – НЯМА 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

1.  Община Радомир: ................................ 

                                     /Антонио Антонов/ 

2.  ЗП Биляна Кирилова Граховска:............................. 

                                                              / Биляна Граховска / 

3. НЧ „Напредък - 1915“ с. Стефаново............................................. 

                                                              / Славчо Гебрев / 

4. ЗП Васил Цветанов Лалошов................................... 

                                                             /Васил Лалошов/ 

5. ФК „Струмска слава-1927“ гр. Радомир ....................................        / Кирил Николов / 

 

 


