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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 08.07.2019 г. 

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 нови членове на Общото събрание на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“. 

2. Разни. 

 

 

Славчо Гебрев ……./п/……………. 

Председател на Управителен съвет 

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ 
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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 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, 08.07.2019 г. /понеделник/, 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; 

 

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

Искренова-Попова, качеството й на член на сдружението; 
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Заседанието се проведе при следния дневен ред: 

 

1. Приемане на нови членове на Общото събрание на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“. 

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, г-н Славчо Гебрев, запозна присъстващите с постъпилите молби 

за членство във върховния колективен орган (ОС) на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ както 

следва: 

 

вх. № 1/03.06.2019 г. от Десислава Валентинова Стоянова, представител на 

нестопанския сектор; 

 

вх. № 2/14.06.2019 г. от „Сашо Тасков“ ООД, представлявано от Любомир Сашов 

Любомиров, представител на стопанския сектор; 

 

вх. № 3/14.06.2019 г. от Светлана Кирилова Петкова, представител на нестопанския 

сектор; 

 

вх. № 4/17.06.2019 г. от ЗС Методи Емилов Чупев, представител на стопанския сектор; 

 

вх. № 5/18.06.2019 г. от „Янис1 – Георги Милев“ ЕООД, представлявано от Георги 

Симеонов Милев, представител на стопанския сектор; 

 

вх. № 6/06.07.2019 г. от Илияна Михайлова Боянова, представител на нестопанския 

сектор; 

 

 

След извършена проверка се установи, че приемането на новите членове отговаря на 

изискванията на чл. 22, ал. 5 от Устава на сдружението, във връзка с чл. 28, ал. 1 от ЗЮЛНЦ, 

т.к. в ОС делът на представителите на публичния сектор, на представителите на стопанския 

сектор и на представителите на нестопанския сектор не може да превишава 49 на сто от 

имащите право на глас. 
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 Председателят на УС предложи на разискване и гласуване постъпилите молби за 

членство в ОС на МИГ. 

 

РЕШЕНИЕ № 1: 

 

 На основание чл. 14, ал. 1, във връзка с чл. 34, ал. 9 от Устава на сдружението, УС на 

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ приема единодушно за членове в Общото събрание на СНЦ 

„МИГ-Радомир-Земен“: 

Десислава Валентинова Стоянова, ЕГН ………………, постоянен адрес гр. Радомир, 

ж.к. „Младост“, бл.6, ап.1, представител на нестопанския сектор;  

„Сашо Тасков“ ООД, гр. Радомир, представлявано от Любомир Сашов Любомиров - 

съдружник, с БУЛСТАТ/ЕИК 202801244, седалище и адрес на управление гр. Радомир, 

ул. „Батенберг“ № 101, представител на стопанския сектор;  

Светлана Кирилова Петкова, ЕГН ……………., постоянен адрес гр. Радомир, ул. „Сан 

Стефано“ № 7, представител на нестопанския сектор;  

ЗС Методи Емилов Чупев, ЕГН ………………., постоянен адрес гр. Радомир, ул. „Иван 

Соколов“ № 5, представител на стопанския сектор; 

„Янис 1 – Георги Милев“ ЕООД, град Радомир, представлявано от Георги Симеонов 

Милев – управител, с БУЛСТАТ/ЕИК 201253108, седалище и адрес на управление гр. 

Радомир, пл. „Войнишко въстание“, бл.1, ап.22, представител на стопанския сектор; 

Илияна Михайлова Боянова, ЕГН …………….., постоянен адрес гр. Радомир, ул. „Отец 

Паисий“ № 2, представител на нестопанския сектор;  

 

 

Гласували: 

„ЗА” – 5 /пет/; 

„ПРОТИВ” – НЯМА; 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА; 

 

 

 

 

По т. 2 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/ 

 

 


