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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: 0890 421020; 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 13.10.2021г. 

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. Приемане на Заявление за одобрение на изменение на одобрени със заповед № РД 

09-312 от 01.04.2021 г. дейности и разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи за 

популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 

„Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., за календарната 2021 

година, за изпълнение на Споразумение за ВОМР № РД 50-48/03.05.2018 г. 

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"  
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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, 13.10.2021 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 Людмил Георгиев Василев – представляван от Людмил Георгиев Василев, 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; 
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5. ПГТ „Юрий Гагарин“, гр. Радомир – представлявана от Велиана Петрова 

Искренова-Попова, качеството й на член на сдружението; 

 

Председателят на Управителния съвет г-н Славчо Гебрев откри заседанието, 

отбеляза, че има кворум и всички негови членове са ангажирани по телефона, чрез 

видеоконферентна връзка да участват в заседанието. Заседанието се води по реда на чл. 37, 

ал. 4 от Устава на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ – „Управителния съвет може да взема 

решения и без заседание, чрез протокол подписан без забележки и възражения от всичките 

му членове“ – неприсъствено, предвид усложнената епидемична обстановка и Решение № 

629 на Министерски съвет от 26 август 2021 година за удължаване на срока на обявената с 

Решение № 325 на Министерски съвет от 14 май 2020 г.  извънредна епидемична обстановка, 

удължена с Решение № 378, № 418, № 482, № 525, № 609, № 673, № 855 от 2020 година и 

Решение № 72, № 395, № 426 и Решение № 547 от 2021 година извънредна епидемична 

обстановка на територията на Република България, свързана с епидемичното 

разпространение на COVID-19 и съществуващата непосредствена опасност за живота и 

здравето на гражданите, считано от 01 септември 2021 г. до 30 ноември 2021 г. 

 

Заседанието се проведе при следния дневен ред: 

 

1. Приемане на Заявление за одобрение на изменение на одобрени със заповед № РД 

09-312 от 01.04.2021 г. дейности и разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи за 

популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 

„Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., за календарната 2021 

година, за изпълнение на Споразумение за ВОМР № РД 50-48/03.05.2018 г. 

2. Разни. 

 

 

По т. 1 от Дневния ред: 

 

 

Председателят на УС даде думата на г-н Радослав Йорданов – Изпълнителен 

директор на МИГ да запознае членовете с необходимостта от приемане на Заявление за 

одобрение на изменение на одобрени със заповед № РД 09-312 от 01.04.2021 г. дейности и 

разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за Водено от 

общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от 

ПРСР 2014-2020 г., за календарната 2021 година, за изпълнение на Споразумение за ВОМР 

№ РД 50-48/03.05.2018 г. 

 

Планираните за 2021 година дейности и разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи 

за популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ са одобрени със 
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заповед № РД 09-312 от 01.04.2021 г. на заместник-министъра на земеделието, храните и 

горите и УО на ПРСР. 

 

Правно основание за исканата промяна е чл. 15, ал. 1 от Наредба № 1 от 22.01.2016 г. 

за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за Водено 

от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от 

ПРСР 2014-2020 г. 

 

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

взеха единодушно следното:  

 

 

РЕШЕНИЕ № 1: 

 

 

УС приема Заявление за одобрение на изменение на одобрени със заповед № РД 09-

312 от 01.04.2021 г. дейности и разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи за 

популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 

„Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., за календарната 2021 

година, за изпълнение на Споразумение за ВОМР № РД 50-48/03.05.2018 г., както следва: 

1. Приложение № 3 към чл. 12, ал. 1 от Наредба № 1 от 22.01.2016 г. – Заявление 

за одобрение на планирани дейности и разходи по подмярка 19.4; 

 

2. Таблица с одобрени за 2021 година дейности и разходи на СНЦ „МИГ-

Радомир-Земен“ със заповед № РД 09-312 от 01.04.2021 г. ;  

 

3. Таблица с описание на дейности и разходи с исканите промени; 

 

4. Сравнителна таблица между одобрените за 2021 година дейности и разходи, 

със заповед № РД 09-312 от 01.04.2021 г. и исканите промени; 

 

Гласували: 

„ЗА” – 5 /пет/ 

„ПРОТИВ” – НЯМА 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА 

 

 

По т. 2 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 Людмил Георгиев Василев................/п/.................... 

                                                             /Людмил Василев/ 

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/ 

 

 


