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ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ- 
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mig.radomir@gmail.com 

 

ПОКАНА 

На основание чл. 40, ал. 3 от Устава на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ 

СВИКВАМ: 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ на заседание на 28.03.2019г. 

от 09.00 часа в Заседателната зала СНЦ „МИГ Радомир-Земен“,  

ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир 

 при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Разглеждане на подадените заявления за участие в конкурс за външни 

оценители, и изготвяне на контролни листа, във връзка с проверка за 

съответствие на кандидатите с изискванията за образователно-квалификационна 

степен и професионален опит; 

2. Изготвяне и утвърждаване на списък на одобрените външни оценители на 

подадени проектни предложения по мерки включени в Стратегия за Водено от 

общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“; 

3. Одобрение на актуализиран Индикативен график за приеми по мерки от 

Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-

Земен“ за 2019 година, по отношение на ПРСР 2014-2020 г.; 

4. Разни;  

 

……………/п/……………… 

Славчо Гебрев 

Председател на Управителен съвет 

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ 
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П Р О Т О К О Л  

 

 

от заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел в 

обществена полза „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАДОМИР - 

ЗЕМЕН”  

 

 

Днес, 28.03.2019 г. /четвъртък/, от 09:00 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;  
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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. Разглеждане на подадените заявления за участие в конкурс за външни 

оценители, и изготвяне на контролни листа, във връзка с проверка за 

съответствие на кандидатите с изискванията за образователно-квалификационна 

степен и професионален опит; 

 

2. Изготвяне и утвърждаване на списък на одобрените външни оценители на 

подадени проектни предложения по мерки включени в Стратегия за Водено от 

общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“; 

 

 

3. Одобрение на актуализиран Индикативен график за приеми по мерки от 

Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-

Земен“ за 2019 година, по отношение на ПРСР 2014-2020 г.; 

 

4. 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: 

 

Във връзка с приетите с решение № 2 по протокол № 5 от 12.10.2018 г. на 

върховния управителен орган на МИГ – УС, Вътрешни правила за провеждане на конкурс 

за избор на външни оценители от „Местна инициативна група-Радомир-Земен, 

Председателят на УС запозна членовете с проведения конкурс за външни оценители, 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 21.11.2018 

година. Срокът за провеждане на конкурса е обявен от 22.11.2018 г. до 21.12.2018 г. 

(включително) 16:30 часа. В срока са постъпили 9 заявления за участие в конкурса. На 

19.12.2018 г., срокът е удължен до 11.01.2019 г. (включително) 16:30 часа. В срока са 

постъпили 7 заявления за участие в конкурса. На 10.01.2019 г., срокът е удължен до 
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04.02.2019 г. (включително) 16:00 часа. В срока са постъпили 8 заявления за участие в 

конкурса. 

 

В обявения срок са постъпили 24 броя заявления за участие в конкурс за избор на 

външни оценители, както следва: 

 

✓ 1./30.11.2018 г. – Васка Николова Каптебилова; 

✓ 2./10.12.2018 г. – Иван Димитров Христов; 

✓ 3./11.12.2018 г. – Павлина Савова Йончина; 

✓ 4./12.12.2018 г. – Ирена Иванова Георгиева; 

✓ 5./12.12.2018 г. – Иван Борисов Искренов; 

✓ 6./13.12.2018 г. – Златка Атанасова Георгиева; 

✓ 7./17.12.2018 г. – Слава Тодорова Бахчеванска; 

✓ 8./17.12.2018 г. – Красимира Красимирова Боюклиева-Кубинска; 

✓ 9./19.12.2018 г. – Аксиния Борисова Борисова; 

✓ 10./27.12.2018 г. – Валентина Минчева Фиданова; 

✓ 11./03.01.2019 г. – Нели Лучкова Македонска-Цветкова; 

✓ 12./03.01.2019 г. – Николина Христова Дечева; 

✓ 13./08.01.2019 г. – Галя Томова Менова; 

✓ 14./11.01.2019 г. – Мария Иванова Тодорова-Митова; 

✓ 15./11.01.2019 г. – Евелина Божидарова Парашкевова-Великова; 

✓ 16./11.01.2019 г. – Добрин Михайлов Савчев; 

✓ 17./17.01.2019 г. – Красимир Емилов Димитров; 

✓ 18./24.01.2019 г. – Маргарита Николова Ананиева; 

✓ 19./24.01.2019 г. – Цветелина Стефанова Василева; 

✓ 20./28.01.2019 г. – Силвия Димитрова Лозанова; 

✓ 21./31.01.2019 г. – Ана Славчева Симеонова; 

✓ 22./31.01.2019 г. – Теодора Руменова Вълкова; 

✓ 23./04.02.2019 г. – Илиян Борисов Диков; 

✓ 24./04.02.2019 г. – Соня Малинова Ангелова; 

 

Управителният съвет на МИГ-Радомир-Земен премина към Разглеждане на 

подадените заявления за участие в конкурс за външни оценители, и изготвяне на 

контролни листа (приложение № 1, неразделна част от този протокол), във връзка с 

проверка за съответствие на кандидатите с изискванията за образователно-

квалификационна степен и професионален опит. 

 

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

преминаха към т. 2 от Дневния ред:  

 

По т. 2 от Дневния ред: 

 

Членовете на УС изготвиха списък на одобрените външни оценители на подадени 

проектни предложения по мерки включени в Стратегия за Водено от общностите местно 

развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, в който се включват всички подали в срока за 

участие в конкурса заявления. 
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След проведено разискване по т. 2 от дневния ред членовете на Управителния съвет 

взеха единодушно следното:  

 

РЕШЕНИЕ № 2: 

 

 

УС утвърждава списък на одобрените външни оценители на подадени проектни 

предложения по мерки включени в Стратегия за Водено от общностите местно развитие на 

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“; приложение № 2, неразделна част от този протокол. 

Гласували: 

„ЗА” – 5 /пет/ 

„ПРОТИВ” – НЯМА 

 

По т. 3 от Дневния ред: 

 

 

Председателят на УС запозна членовете с необходимостта от актуализация на 

приетия с решение № 2 по протокол № 2 от 29.01.2019 г. на УС на МИГ-Радомир-Земен 

Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за Водено от общностите местно 

развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ за 2019 година, по отношение на Програмата за 

развитие на селските райони 2014-2020 г. Информира членовете на УС за текущото 

изпълнение на ИГ и предложи за обсъждане предложението за актуализиран Индикативен 

график за приеми по мерки от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на 

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ за 2019 година. 

След проведено разискване по т. 3 от дневния ред членовете на Управителния съвет 

взеха единодушно следното:  

 

 

РЕШЕНИЕ № 3: 

 

 

УС одобрява актуализиран Индикативен график (ИГ) график за приеми по мерки 

от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ 

за 2019 година., приложение № 3, неразделна част от този протокол. 

Гласували: 

„ЗА” – 5 /пет/ 

„ПРОТИВ” – НЯМА 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА 

 

По т. 4 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.............../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/ 

 

 


