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ПРОТОКОЛ № 2 

 

 

 

 

ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА 

ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ 

 

 

Днес, 26.08.2021 г. (четвъртък) в гр. Радомир, в МКИЦ „Европа“, ул. „Св. Св. Кирил 

и Методий“ № 23 от 17:00 часа се проведе Общо събрание на Сдружение с нестопанска 

цел „МИГ- Радомир-Земен“. 

 

Във връзка с изискванията на чл. 25, ал. 1 от Устава на Сдружението бе изготвен 

списък за регистрация на присъстващите членове на Сдружението. 

 

След проверка на легитимността на регистрираните участници по представените 

документи се установи, че в залата присъстват 21 (двадесет и един) броя членове на 

Сдружението (от общо 51 членове на Сдружението), подписали се в приложения списък. 

Поради което съгласно чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 26, ал. 2 от Устава на Сдружението, 

събранието се проведе с един час по-късно от обявения в поканата, на същото място и при 

същия дневен ред.  

 

Общото събрание се откри в 18:05 часа след приключване на регистрацията и 

проверка на легитимността на участниците. 

 

Съгласно чл. 30, ал. 1 от Устава на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ Председател на 

събранието е г-н Славчо Гебрев – Председател на Управителния съвет (УС) на СНЦ 

„МИГ-Радомир-Земен“. 
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Г-н Славчо Гебрев откри Общото събрание (ОС), приветства присъстващите и 

предложи избор на протоколчик на събранието. Председателят на УС предложи г-жа 

Светлана Кирилова Петкова, член на ОС на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“. Събранието 

констатира, че други предложения за избор на протоколчик на събранието не са постъпили 

и единодушно за протоколчик бе избрана г-жа Светлана Кирилова Петкова.  

 

Председателят на събранието г-н Славчо Гебрев – Председател на УС на 

Сдружението прочете обявения Дневен ред в поканата за свикване на Общо събрание на 

Сдружение с нестопанска цел „МИГ-Радомир-Земен“, като запозна присъстващите, че са 

спазени всички изисквания на чл. 24 от Устава на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Промяна на членовете на Общото събрание на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“; 

2. Промени в Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен; 

3. Избор на Заместник-председател на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Радомир-

Земен“; 

4. Разни. 

 

Събранието констатира, че не са постъпили предложения за промяна в 

предварително обявения дневен ред. Председателят на събранието предложи на гласуване 

предложения дневен ред.  

 

Единодушно бе приет следния:  

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Промяна на членовете на Общото събрание на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“; 

2. Промени в Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен; 

3. Избор на Заместник-председател на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Радомир-

Земен“; 

4. Разни. 

 

 

По точка 1 от Дневния ред:  

 

Председателят на събранието г-н Славчо Гебрев – Председател на УС на 

Сдружението, запозна присъстващите членове на ОС, че са настъпили обстоятелства по чл. 

18, т. 4 от Устава на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, във връзка със смъртта на ЗП Васил 

Цветанов Лалошов, представител на стопанския сектор, член на УС на СНЦ „МИГ-

Радомир-Земен“ и Заместник-председател на УС на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“. 
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Съгласно чл. 18, т. 4 от Устава, членството се прекратява със смъртта на член на 

Сдружението. 

 

На основание чл. 14, ал. 2 от Устава на сдружението, Председателят на събранието 

г-н Славчо Гебрев – Председател на УС на Сдружението, запозна присъстващите членове 

на ОС с Решение № 1 по Протокол от 06.08.2021 година от заседание на УС, с което на 

основание чл. 14, ал. 1, във връзка с чл. 34, т. 9 от Устава на Сдружението, УС на СНЦ 

„МИГ-Радомир-Земен“ приема за член в ОС на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“: 

 

Земеделски производител (ЗП) Людмил Георгиев Василев, ЕГН 8901213841, 

постоянен адрес гр. Радомир, общ. Радомир, ж.к. „Тракия“ 3, вх. А, ет. 4, ап. 11,  

БУЛСТАТ 8901213841, представител на стопанския сектор. 

   

По точка 2 от Дневния ред:  

 

Във връзка с настъпилите обстоятелства по чл. 18, т. 4 от Устава на Сдружението, 

Председателят на събранието г-н Славчо Гебрев – Председател на УС на Сдружението 

запозна присъстващите членове на ОС с изискването на чл. 32, ал. 4 от Устава, съгласно 

което „В Управителния съвет 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 съгласно чл. 28, ал. 1 от Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел“. За да се спази това изискване във върховния 

управителен орган – Управителен съвет на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ следва да се 

избере нов член, който да бъде представител на стопанския сектор. 

 

Председателят на събранието г-н Славчо Гебрев – Председател на УС на 

Сдружението, предложи в Управителния съвет на Сдружението да бъде избран за член ЗП 

Людмил Георгиев Василев, БУЛСТАТ 8901213841, представител на стопанския сектор. 

 

 Председателят на събранието даде възможност за предложения и разисквания. 

Такива не бяха направени. 

 

Членовете на Общото събрание на сдружението приеха следното 

 

РЕШЕНИЕ № 1: 

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 3 от Устава на Сдружението, Общото събрание на СНЦ 

„МИГ-Радомир-Земен“ избира за член на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Радомир-

Земен“ – Земеделски производител Людмил Георгиев Василев, ЕГН 8901213841, Л.К. 

№ 648694521, издадена на 10.01.2020 г. от МВР-Перник, постоянен адрес гр. Радомир, 

общ. Радомир, ж.к. „Тракия“ 3, вх. А, ет. 4, ап. 11, БУЛСТАТ 8901213841, 

представител на стопанския сектор. 
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Гласували:  

 „ЗА” – 20 /двадесет/ 

 „ПРОТИВ” – НЯМА 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 /един/ 

 

Г-н Гебрев приветства новия член на УС на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“. 

 

По точка 3 от Дневния ред:  

 

Във връзка с настъпилите обстоятелства по чл. 18, т. 4 от Устава на Сдружението, 

Председателят на събранието г-н Славчо Гебрев – Председател на УС на Сдружението 

запозна присъстващите членове на ОС с необходимостта от избор на Заместник-

председател на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“. 

 

Председателят на събранието г-н Славчо Гебрев – Председател на УС на 

Сдружението, предложи за Заместник-председател на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-

Радомир-Земен“ да бъде избрана г-жа Велиана Петрова Искренова-Попова, представляващ 

Професионална гимназия по транспорт „Юрий Гагарин“, гр. Радомир, представител на 

публичния сектор. 

 

 Председателят на събранието даде възможност за предложения и разисквания. 

Такива не бяха направени. 

 

Членовете на Общото събрание на сдружението приеха следното 

 

РЕШЕНИЕ № 2: 

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 3 от Устава на Сдружението, Общото събрание на СНЦ 

„МИГ-Радомир-Земен“ избира за Заместник-председател на Управителния съвет на СНЦ 

„МИГ-Радомир-Земен“ – г-жа Велиана Петрова Искренова-Попова, представляващ 

Професионална гимназия по транспорт „Юрий Гагарин“, гр. Радомир, с БУЛСТАТ 

000381042, седалище и адрес на управление гр. Радомир, ул. „Черковна“ № 18, 

представител на публичния сектор. 

 

 

Гласували:  

  „ЗА” – 20 /двадесет/ 

 „ПРОТИВ” – НЯМА 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 /един/ 

 

По точка 4 от Дневния ред:  
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Председателят на събранието подкани присъстващите членове да направят 

предложения за дискутиране на други теми. Такива предложения не бяха направени. 

 

След изчерпването на дневния ред заседанието беше закрито в 18.55 часа. 

 

Списъкът на присъствалите на Общото събрание членове на СНЦ „МИГ-Радомир-

Земен“  е неразделна част от настоящия протокол. 

 

 

 

 

           Председател на събранието: ……….../п/.……….. 

                              / Славчо Гебрев/ 

 

          Секретар-протоколчик: …………/п/..........…….. 

                                      /Светлана Петкова/ 

 


