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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 12.02.2020г. 

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. Разни; 

 

 

Славчо Гебрев ……../п/…………. 

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, 12.02.2020 г. /сряда/, 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. 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 даде думата на г-н Радослав Йорданов – Изпълнителен 

директор МИГ, който 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 01.01.2019 г. – 31.12.2019 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-Земен“ за 

периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г., приложение № 1, неразделна част от този протокол. 

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/ 

 

 


