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ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ- 
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
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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 07.05.2021г. 

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. Вземане на решение за провеждане на обществено обсъждане на проект за 

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

Радомир-Земен“, относно увеличение на бюджета и разпределението му по мерки 

от СВОМР; 

2. Вземане на решение за свикване на Общо събрание, относно промяна на 

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

Земен и приемане на ежегодния отчет за дейността на Управителния съвет на 

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ за 2020 година; 

3. 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, 07.05.2021 г. /петък/, 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. ЕТ „Поли-сервиз-Пламен Дрехарски“ – представлявано от Пламен Драгомиров 

Дрехарски, в качеството му 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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Председателят на Управителния съвет г-н Славчо Гебрев откри заседанието, 

отбеляза, че има кворум и присъстват всички негови членове. 

Заседанието се проведе при следния дневен ред: 

1. Вземане на решение за провеждане на обществено обсъждане на проект за 

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

Радомир-Земен“, относно увеличение на бюджета и разпределението му по мерки 

от СВОМР; 

2. Вземане на решение за свикване на Общо събрание, относно промяна на 

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

Земен и приемане на ежегодния отчет за дейността на Управителния съвет на 

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ за 2020 година; 

3. Разни. 

По т. 1 от Дневния ред: 

 

Г-н Славчо Гебрев Председател на УС, даде думата на г-н Радослав Йорданов 

Изпълнителен директор на МИГ да запознае присъстващите с писмо изх. № 91-

232/08.04.2021 г. на Ръководителя на Управляващия орган (УО) на ПРСР 2014-2020 г. 

(заведено в СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ с вх. № 31/12.04.2021 г.) относно допълнително 

финансиране по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за 

развитие на селските райони 2014-2020 г. 

 

 Във връзка с одобреното единадесето изменение на Програмата за развитие на 

селските райони 2014-2020 г. е осигурено допълнително финансиране по подхода Водено от 

общностите местно развитие, в изпълнение на Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския 

парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година за определяне на някои преходни 

разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на 

селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) 

през 2021 г. и 2022 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и 

(ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането през 2021 г. и 2022 г. и 

Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и разпределението на това 

подпомагане за 2021 г. и 2022 г. 

 

Средствата ще се използват през преходния период 2021 – 2022 година и ще бъдат 

насочени за подготвителни дейности и към изпълняващите се Стратегии за Водено от 

общностите местно развитие (СВОМР). С промените се предвижда осигуряване на 

финансов ресурс за подготовка на СВОМР за следващия програмен период, както и 

увеличаване на бюджета на СВОМР на МИГ с над 900 000,00 лева публични средства и 

изпълнение до юни 2025 година. 

 

Допълнителният размер на финансовата подкрепа за МИГ са, както следва: 
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✓ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от 

общностите местно развитие“ – предвиден допълнителен размер на финансовата 

подкрепа до 799 000,00 лева; 

✓ за дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за 

ВОМР“ – допълнителен размер на финансовата подкрепа до 114 000,00 лева. 

 

С цел увеличението на бюджета и разпределението му по мерки да бъде балансирано 

МИГ-Радомир-Земен своевременно е възложил изготвянето на „Проучване и анализ на 

потенциала за въвеждане на иновации за по-балансирано икономическо и технологично 

развитие на територията на МИГ-Радомир-Земен“, за да могат резултатите от него да се 

използват за обосновка при разпределението по мерки на средствата, предвидени за МИГ 

през преходния период. 

 

След като членовете на УС се запознаха с резултатите от изготвеното „Проучване и 

анализ на потенциала за въвеждане на иновации за по-балансирано икономическо и 

технологично развитие на територията на МИГ-Радомир-Земен“, г-н Радослав Йорданов ги 

уведоми, че за заявяването на допълнителна финансова подкрепа на МИГ е необходимо да 

бъде проведено обществено обсъждане за одобрение на исканата промяна от местната 

общност и Решение на Общото събрание на МИГ за промяна на одобрената СВОМР. 

Промяната се допуска, ако не противоречи на приоритетите на стратегията и са спазени 

условията, които са били предмет на оценка. Увеличението на бюджета и разпределението 

му по мерки в СВОМР следва да бъде балансирано и отразено съответно и в изходните 

индикатори и в индикаторите за резултат. 

 

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

взеха единодушно следното:  

 

 

РЕШЕНИЕ № 1: 

 

УС реши да бъде проведено обществено обсъждане на проект за промяна на 

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

относно увеличение на бюджета и разпределението му по мерки от СВОМР, както следва: 

 

 Общественото обсъждане да се проведе в периода 10.05.2021 г. до 18.05.2021 г. 

(включително). 

 

 Предложения и коментари по публикувания проект на промяна на Стратегията за 

Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ да се изпращат в 

срок до 12:00 часа на 18.05.2021 година на и-мейл: mig.radomir@gmail.com или на адрес: п. 

к. 2400, гр. Радомир, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3. 

 

mailto:mig.radomir@gmail.com
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На 18 май (сряда) 2021 година от 17:00 часа в МКИЦ „ЕВРОПА“, ГР. РАДОМИР, 

УЛ. „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ № 23 да се проведе присъствено обществено 

обсъждане.  

 

Гласували: 

 

„ЗА” – 5 /пет/ 

„ПРОТИВ” – НЯМА 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - НЯМА 

 

По т. 2 от Дневния ред: 

 

Председателят на УС запозна присъстващите с необходимостта от вземане на 

решение за свикване на Общо събрание във връзка с чл. 24, ал. 1 и чл. 23, ал. 1, т. 4 и т. 

12 от Устава на сдружението. 

 

РЕШЕНИЕ № 2: 

 

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „МЕСТНА 

ИНИЦИАТИВНА ГРУПА РАДОМИР-ЗЕМЕН”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 

от Устава на сдружението свиква Общо събрание на 25 май (вторник) 2021 година от 17:00 

часа в МКИЦ „ЕВРОПА“, ГР. РАДОМИР, УЛ. „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ № 23, при 

следния дневен ред: 

 

1. Одобрение на промяна на Стратегията за Водено от общностите местно развитие 

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“; 

2. Приемане на ежегодния отчет за дейността на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-

Радомир-Земен“ за 2020 година; 

3. Разни. 

Гласували: 

„ЗА” – 5 /пет/ 

„ПРОТИВ” – НЯМА 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - НЯМА 

 

 

По т. 3 от Дневния ред: 

 

Председателят и членовете УС дискутираха предстоящите дейности, относно 

работата на УС до края на текущия месец.  
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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. ЕТ „ПОЛИ-СЕРВИЗ – ПЛАМЕН ДРЕХАРСКИ“............../п/................. 

                                                                                        / Пламен Дрехарски / 

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

                                                                              / Кирил Николов / 

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

                                                        / Велиана Петрова Искренова-Попова/ 

 

 


