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ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ- 
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАДОМИР – ЗЕМЕН"  
2400, гр. Радомир, област Перник, ул. „Евлоги Георгиев“ 3, тел: 0884 767 677;www.migradomir.org; e-mail: 

mig.radomir@gmail.com 

 

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 12.02.2019г. 

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. Приемане на Годишен доклад за отчитане изпълнение на Стратегията за Водено 

от общностите местно развитие (СВОМР) – подмярка 19.2 „Прилагане на операции в 

рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на СНЦ „МИГ – Радомир 

– Земен“; 

2. Избор на служител на длъжността „Технически сътрудник“ на СВОМР на СНЦ 

„МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“; 

3. Разни; 

 

 

Славчо Гебрев 

Председател на Управителен съвет 

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ 
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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, 12.02.2019 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. 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 Цветанов 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; 
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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. Приемане на Годишен доклад за отчитане изпълнение на Стратегията за Водено 

от общностите местно развитие (СВОМР) – подмярка 19.2 „Прилагане на операции в 

рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на СНЦ „МИГ – Радомир 

– Земен“; 

2. Избор на служител на длъжността „Технически сътрудник“ на СВОМР на СНЦ 

„МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“; 

3. 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 с Годишния доклад за отчитане изпълнение 

на Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) – подмярка 19.2 

„Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно 

развитие“ на СНЦ „МИГ – Радомир – Земен“, за периода 03.05.2018 г. – 31.12.2018 г. В 

доклада подробно е описано изпълнението на Стратегията за ВОМР на МИГ, 

изпълнението на ИГ, поддържането на деловодната система и архив на МИГ, действията 

по информираност и публичност на МИГ, управлението на МИГ, във връзка с промените, 

които засягат управлението на Стратегията за ВОМР, органите на управление, 

функционирането на офиса на МИГ, както и промени в състава на екипа на МИГ, промени 

в споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение. Включени са 

всички реализирани дейности за отчетния период от 03.05.2018 г. до 31.12.2018 г. 

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

взеха единодушно следното:  

 

 

РЕШЕНИЕ № 1: 

 

УС приема Годишен доклад за отчитане изпълнение на Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие (СВОМР) – подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките 

на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на СНЦ „МИГ – Радомир – 
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Земен“ за периода 03.05.2018 г. – 31.12.2018 г., приложение № 1, неразделна част от този 

протокол. 

Гласували: 

„ЗА” – 5 /пет/ 

„ПРОТИВ” – НЯМА 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА 

 

 

По т. 2 от Дневния ред: 

 

Във връзка със сключеното Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-48 от 

03.05.2018 г. 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 14.12.2015 г., Председателят на УС запозна 

присъстващите с необходимостта от избиране на служител на длъжността „Техничски 

сътрудник“ на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“, като представи  одобрена длъжностната 

характеристика. Председателят на УС запозна присъстващите с доклада на екипа на МИГ 

от провеждането на конкурса за избор на служител на длъжността „Техничеки сътрудник“, 

както следва: 

 

Обявата за провеждане на конкурса, ведно с всички обазци на документи за участие 

в конкурса са публикувани на сайта на МИГ http://www.migradomir.org/ на 07.01.2019 

година. Срокът за порвеждане на конкурса е обявен от 07.01.2019 г. до 25.01.2019 г. 

(вкючително) 16:00 часа. На 28.01.2018 г., срокът е удължен до 01.02.2019 г. 

(включително) 16:00 часа. 

 

 В обявения срок са постъпили 6 броя заявления за участие в конкурс за избор на 

служител на длъжността „Технически сътрудник“, както следва: 

✓ № 1/09.01.2018 г., Методи Стефанов Методиев; 

✓ № 2/16.01.2019 г., Кирчо Борисов Маринковски; 

✓  № 3/21.01.2019 г., Методея Методиева Христова-Димитрова; 

✓  № 4/22.01.2019 г., Галина Томова Арищеева-Начева; 

✓  № 5/25.01.2019 г., Ирена Димитрова Иванова; 

✓  № 6/25.01.2019 г., Първолета Георгиева Александрова; 

 

Процесът на проверка на административното съответствие и допустимост на 

представените документи с необходимите изисквания на кандидатите за учатие в конкурс 

за избор на служител на длъжността „Технически сътрудник“, е извършен на 01.02.2019г. 

 

След проверка на административното съответствие и допустимост на представените 

документи с необходимите изисквания на кандидатите в конкурс за избор на служител на 

длъжността „Технически сътрудник“, до устно интервю са допуснати следните кандидати: 

1. Първолета Георгиева Александрова 

2. Кирчо Борисов Маринковски 

3. Ирена Димитрова Иванова 

4. Галина Томова Арищеева-Начева 



 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на  
СНЦ „Местна инициативна група – Радомир – Земен“  № РД 50-48/03.05.2018 г. 

 
 

 

Недопуснати кандидати: 

1. Методи Стефанов Методиев – не отговаря на изискванията на чл. 13, ал. 5 от 

Наредба № 22 от 14.12.2015 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 

общостите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г.; 

2. Методея Методиева Христова - Димитрова – не отговаря на изискванията на чл. 

13, ал. 5 от Наредба № 22 от 14.12.2015 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 общостите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г.; 

 

 Списъкът на одобрените и неодобрените кандидати, както и график за провеждане 

на устното интервю са публикувани на сайта на МИГ http://www.migradomir.org/ на 

01.02.2019 година. 

 Устното интервю е проведено в две части, в които е проверено съответствието на 

кандидатите с изискванията за заемане на длъжността „Технически сътрудник“, 

включително личностните компетенции на кандидатите – устно събеседване и превод на 

текст от Английски език. Крайната оценка от клсирането е формирана от средно 

аритметичната оценка в скала от 1 до 5 точки – на пет зададени въпроса и оценка на 

превода на текст от Английски език, с крайна максимална обща оценка от 30 точки – 

резултатите са нанесени в контролен лист по образец. 

 

Класиране на кандидатите участвали в устно интервю, както следва: 

1. Галина Томова Арищеева-Начева – 28 точки; 

2. Ирена Димитрова Иванова – 26 точки; 

3. Първолета Георгиева Александрова – 17 точки; 

4. Кирчо Борисов Маринковски – 12 точки; 

 

След проведено разискване по т. 2 от дневния ред членовете на Управителния съвет 

взеха единодушно следното:  

 

 

РЕШЕНИЕ № 2: 

 

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

избира за длъжността: Технически сътрудник – Галина Томова Арищеева-Начева. 

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

Споразумение за ангажираност с Технически сътрудник – Галина Томова Арищеева-Начева. 

Гласували: 

„ЗА” – 5 /пет/ 

„ПРОТИВ” – НЯМА 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА 

 

По т. 3 от Дневния ред: 
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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........................................ 

                                                                                                  / Славчо Гебрев / 

2. ЗП Васил Цветанов Лалошов.................................... 

                                                             /Васил Лалошов/ 

3. ЗП Биляна Кирилова Граховска............................... 

                                                              / Биляна Граховска / 

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

                                                                              / Кирил Николов / 

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

                                                        / Велиана Петрова Искренова-Попова/ 

 

 


