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ПРОТОКОЛ № 1 

 

 

 

 

 

 

 

ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА 

ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ 

 

 

 

 

Днес, 03.02.2022 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 23 (двадесет и три) 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.  
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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“. 

 

Председателят на събранието откри Общото събрание (ОС), приветства 

присъстващите и предложи избор на протоколчик на събранието. Председателят на 

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

Радомир-Земен“ за 2021 година; 

3. Промени в Устава на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“; 

4. Определяне на размера на годишния членски внос на членовете на Общото 

събрание на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“; 

5. Освобождаване на членовете на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Радомир-

Земен“, поради изтичане на мандата; 

6. Избор на нови членове на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, с 

нов мандат; 

7. Избор на нов Председател на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“; 

8. Избор на нов Заместник-председател на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-

Радомир-Земен“; 

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

Радомир-Земен“ за 2021 година; 

3. Промени в Устава на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“; 

4. Определяне на размера на годишния членски внос на членовете на Общото 

събрание на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“; 

5. Освобождаване на членовете на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Радомир-

Земен“, поради изтичане на мандата; 

6. Избор на нови членове на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, с 

нов мандат; 

7. Избор на нов Председател на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“; 

8. Избор на нов Заместник-председател на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-

Радомир-Земен“; 

9. Разни. 

 

 

По точка 1 от Дневния ред:  

 

Председателят на събранието запозна присъстващите членове на ОС, че е 

постъпило писмено заявление до УС за напускане на ОС на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ 

на основание чл. 15, т. 5 от Устава на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ от ЗП Диана Георгиева 

Борисова, постоянен адрес с. Гълъбник, общ. Радомир, БУЛСТАТ 178679475, 

представител на стопанския сектор. Съгласно чл. 18, т. 1 от Устава, членството се 

прекратява с едностранно писмено волеизявление, отправено до УС. 

 

На основание чл. 20, ал. 2 от Устава на сдружението, Председателят на събранието 

запозна присъстващите членове на ОС с Решение № 1.1 по Протокол от 14.01.2022 година 

от заседание на УС, с което на основание чл. 20, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 18, т. 3 от 

Устава на Сдружението, УС на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ прекратява членството в 

Общото събрание на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ поради отпадане, във връзка с не 

внасяне в срок на 2 (две) последователни вноски по членски внос, както следва: 
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1. Корнелия Димитрова Дойчева, постоянен адрес гр. Радомир, общ. Радомир, ж.к. 

„Арката“ бл. 5, ап. 4, представител на нестопанския сектор; 

2. ЗП Ясен Руменов Асенов, постоянен адрес гр. Радомир, общ. Радомир, ул. 

„Марица“ № 5, БУЛСТАТ 178683947, представител на стопанския сектор; 

 3. „РОДЕМИ“ ООД, седалище и адрес на управление гр. Радомир, общ. Радомир, 

ул. „Рилска“ № 4, ЕИК: 200202413, представител на стопанския сектор, представлявано от 

Димитър Драгомиров Райков; 

 4. „АУТО ТРАНС-СГ“ ЕООД, седалище и адрес на управление гр. Радомир, общ. 

Радомир, ул. „Дядо Анани Николов“ № 23, ЕИК: 204561189, представител на стопанския 

сектор, представлявано от Любомир Сотиров Любенов; 

 5. „Боби Ауто 78“ ЕООД, седалище и адрес на управление гр. Радомир, общ. 

Радомир, ул. „Деян Гебрев“ № 53, ЕИК: 201534190, представител на стопанския сектор, 

представлявано от Борислав Красимиров Богословов. 

 

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

запозна присъстващите членове на ОС с Решение № 1.2 по Протокол от 14.01.2022 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 членове в ОС на СНЦ „МИГ-

Радомир-Земен“: 

 

1. ЕТ „Любомир Любенов – Строй“, седалище и адрес на управление гр. Радомир, 

общ. Радомир, ул. „Батенберг“ № 19, ап. 6, ЕИК: 206217468, представител на стопанския 

сектор, представлявано от Любомир Антонов Любенов; 

2. Камелия Стойчова Душкова, постоянен адрес гр. Радомир, общ. Радомир, ж.к. 

„НОЕ 2“, ет. 14, ап. 92, представител на нестопанския сектор; 

3. ЗП Александър Аспарухов Александров, постоянен адрес с. Гълъбник, общ. 

Радомир, БУЛСТАТ 178697587, представител на стопанския сектор; 

4. „ВИЛЕНИЯ“ ЕООД, седалище и адрес на управление гр. Радомир, общ. Радомир, 

ж.к. Гърляница, ул. „Дупнишка“ – Бензиностанция „РАДИУС Р“, ЕИК: 202519483, 

представител на стопанския сектор, представлявано от Елка Георгиева Робева; 

5. „Амбулатория за индивидуална практика за първична извънболнична медицинска 

помощ д-р Кирил Ангелов -АВИЦЕНА62“ ЕООД, седалище и адрес на управление гр. 

Радомир, общ. Радомир, ул. „Райко Даскалов“, № 50, ЕИК: 204838426, представител на 

стопанския сектор, представлявано от Кирил Ангелов Ангелов; 

6. ЗП Диана Борисова Стоянова, постоянен адрес гр. Радомир, общ. Радомир, ул. 

„Неофит Рилски“ № 12, БУЛСТАТ 180308452, представител на стопанския сектор. 

   

По точка 2 от Дневния ред:  
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Председателят на събранието запозна присъстващите членове на Общото събрание с 

годишния отчет за дейността на Управителния съвет за 2021 г., съставляващ неразделна 

част от настоящия протокол. 

 

Членовете на Общото събрание на сдружението приеха следното 

 

РЕШЕНИЕ № 1: 

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 4 от Устава на Сдружението, Общото събрание на 

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ приема единодушно ежегодния отчет за дейността на 

Управителния съвет за 2021 г. 

 

Гласували:  

 „ЗА” – 23 /двадесет и три/ 

 „ПРОТИВ” – НЯМА 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА 

 

По точка 3 от Дневния ред:  

 

Председателят на събранието запозна присъстващите членове на Общото събрание с 

необходимостта от промени в Устава на сдружението, във връзка с отпадането на 

разпоредбите касаещи програмен период 2014-2020 година и подготовка на интегрирана и 

многосекторна Стратегия за Водено от общностите местно развитие през програмен 

период 2021-2027 година. 

 

 Председателят на събранието запозна присъстващите членове на Общото събрание 

с проекта на изменение и допълнение на Устава на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, както 

следва: 

 

Чл. 1, ал. 4 се изменя, както следва: Вътрешно-структурните отношения, 

функционирането, целите и предмета на дейност на МИГ-Радомир-Земен се подчиняват на 

разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, определящите 

специфичните изисквания  към  Местните инициативни групи, нормативните актове, 

свързани с прилагането на подхода Водено от общността местно развитие (ВОМР), общото 

българско законодателство и в съответствие с този Устав. 

Чл. 4 се изменя, както следва: МИГ-Радомир-Земен има самостоятелна банкова сметка, 

лого и печат. 

Чл. 6, ал. 2 се изменя, както следва: Наименованието на сдружението, седалището и 

адреса му, както и данните за контакт се поставят върху всички документи и издания на 

МИГ-Радомир-Земен. 

Чл. 8, т. 4 се изменя, както следва: Подкрепа чрез разработването и прилагането на 

интегрирана и многосекторна Стратегия за Водено от общностите местно развитие на 

конкурентоспособността, опазването на околната среда, подобряването на качеството на 

живот и разнообразяването на икономическите дейности на територията на МИГ. 
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Чл. 8, т. 17 се изменя, както следва: Развиване и утвърждаване на европейски практики и 

подходи за децентрализирано развитие на селските райони отдолу-нагоре, включително 

чрез подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР), подкрепено от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). 

Чл. 10 се изменя, както следва: Основният предмет на дейност на МИГ-Радомир-Земен е 

свързан с прилагането на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР), 

подкрепено от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) на 

територията  на общините Радомир и Земен, чрез разработването, кандидатстването за 

финансиране и последващо изпълнение и управление на интегрирана и многосекторна 

Стратегия за Водено от общностите местно развитие. Изпълнението и управлението на 

интегрирана и многосекторна Стратегия за ВОМР на МИГ-Радомир-Земен се извършва 

при спазване на приложимото законодателство и специфичните изисквания на 

нормативните актове, свързани с и уреждащи прилагането на Подхода Водено от 

общностите местно развитие (ВОМР), общото българско законодателство и в съответствие 

с този Устав.   

Чл. 14, ал. 1 се изменя, както следва: Приемането на нови членове става въз основа на 

подадено заявление по образец до Управителния съвет. Управителният съвет е длъжен да 

вземе решение за приемането на кандидата за член или да излезе с мотивиран отказ. 

Чл. 15, т. 5 се изменя, както следва: Да напусне МИГ-Радомир-Земен, когато сметне, че 

това е целесъобразно след подаването на писмено заявление до Управителния съвет. 

Чл. 23, ал. 1, т. 6 се изменя, както следва: Приема годишен финансов отчет. 

Чл. 23, ал. 1, т. 7 се изменя, както следва: Приема  годишен доклад  за дейността на МИГ-

Радомир-Земен съгласно изискванията на чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ за предходната година и 

го заявява за обявяване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от 

Агенцията по вписванията, до 30 септември на годината, следваща годината, за която се 

отнася. 

Чл. 34, т. 6 се изменя, както следва: Подготвя и внася в Общото събрание годишен 

финансов отчет. 

Чл. 34, т. 7 се изменя, както следва: Изготвя и заявя за обявяване в регистъра на 

юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, до 30 

септември на годината, следваща годината, за която се отнася, информацията по чл. 40, ал. 

3 от ЗЮЛНЦ. 

Чл. 34, т. 12 се изменя, както следва: Отговаря за процеса на подготовка и последващо 

изпълнение и управление на интегрирана и многосекторна Стратегия за ВОМР в 

съответствие с изискванията на нормативните актове, свързани с прилагането на подхода 

ВОМР, общото българско законодателство и в съответствие с този Устав.   

Чл. 34, т. 14 се изменя, както следва: Приема организационната структура и щата на МИГ-

Радомир-Земен. Служителите се назначават за срок от седем години и се освобождават по 

предложение на Изпълнителния директор от Управителния съвет. 

Чл. 34, т. 17 се изменя, както следва: Взема решения във връзка с вменени му задължения 

и отговорности по силата на нормативни актове, уреждащи прилагането на подхода 

ВОМР. 

Чл. 35 се изменя, както следва: Членовете на Управителния съвет трябва да отговарят на 

изискванията определени в нормативните актове, уреждащи прилагането на подхода 

ВОМР. 
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Чл. 42, ал. 1 се изменя, както следва: Изпълнителният директор се назначава с решение на 

Управителния съвет на МИГ-Радомир-Земен при спазване на минималните изисквания, 

определени в нормативните актове, уреждащи прилагането на подхода ВОМР, за срок от 

седем години. 

Чл. 42, ал. 2 се изменя, както следва: Изпълнителният директор отговаря за прилагането 

на Стратегията за водено от общностите местно развитие, като има всички права и 

отговорности, които са му вменени изрично по закон по силата на нормативни актове, 

свързани с прилагането на ВОМР, както и произтичащи от договорни задължения, 

указания, становища и други документи, свързани с цялостния процес на управление и 

прилагане на Стратегията за ВОМР. 

Чл. 45, т. 1 се изменя както следва: Комисия/и/ за подбор на проектни предложения по 

Стратегията за ВОМР, в състав и с функции съгласно нормативните актове, свързани с 

прилагането на ВОМР. 

Чл. 47 се изменя, както следва: МИГ-Радомир-Земен набира средства като кандидатства 

по програми за финансиране, включително и на Стратегия за водено от общностите местно 

развитие. 

Чл. 52 се изменя, както следва: Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет 

съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността. 

Чл. 60 се изменя, както следва: Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на 

настоящия Устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско 

законодателство, разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и 

нормативните, свързани с прилагането на подхода ВОМР. 

Чл. 61 създава се нов, както следва: Всички промени в Устава влизат в сила от деня на 

приемането им. 

 

 Предложените промени бяха обсъдени от присъстващите членове на Общото 

събрание. Не постъпиха други предложения за промяна на текстовете на Устава на 

сдружението. 

 

Членовете на Общото събрание на сдружението приеха следното 

 

РЕШЕНИЕ № 2: 

 

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

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ приема единодушно изменение и допълнение на Устава на 

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, съставляващ неразделна част от настоящия протокол, както 

следва: 

Чл. 1, ал. 4, чл. 4, чл. 6, ал. 2, чл. 8, т. 4 и 17, чл. 10, чл. 14, ал. 1, чл. 15, т. 5, чл. 23, ал. 1, т. 

6 и 7, чл. 34, т. 6, 7, 12, 14 и 17, чл. 35, чл. 42, ал. 1 и 2, чл. 45, т. 1, чл. 47, чл. 52, чл. 60 и 

чл. 61 

 

 

 



 
  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на  
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Гласували:  

 „ЗА” – 23 /двадесет и три/ 

 „ПРОТИВ” – НЯМА 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА 

 

По точка 4 от Дневния ред:  

 

Председателят на събранието запозна присъстващите членове на Общото събрание 

с необходимостта от определяне на размер на годишен членски внос и предложи такъв да 

бъде приет, считано от 2022 година, както следва: за представители на публичния сектор – 

5 000,00 лева, за представители на стопанския сектор – 150,00 лева и за представители на 

нестопанския сектор 30,00 лева. 

 

Членовете на Общото събрание на сдружението приеха следното 

 

 

РЕШЕНИЕ № 3: 

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 8 от Устава на Сдружението, Общото събрание на 

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ приема единодушно размер на годишен членски внос, 

считано от 2022 година, както следва: 

1. за представители на публичния сектор – 5 000,00 лева; 

2. за представители на стопанския сектор – 150,00 лева; 

3. за представители на нестопанския сектор 30,00 лева. 

 

Гласували:  

 „ЗА” – 23 /двадесет и три/ 

 „ПРОТИВ” – НЯМА 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА 

 

 

По точка 5 от Дневния ред:  

 

Председателят на събранието запозна присъстващите членове на Общото събрание 

с необходимостта от освобождаване на членовете на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-

Радомир-Земен“, поради изтичане на мандата на 07.03.2022 г., във връзка с чл. 32, ал. 8 от 

Устава на сдружението, съгласно който Управителния съвет се избира за срок от 5 години. 

 

Членовете на Общото събрание на сдружението приеха следното 
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РЕШЕНИЕ № 4: 

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 32, ал. 8  от Устава на Сдружението, 

Общото събрание на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ освобождава членовете на 

Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, поради изтичане на мандата, както 

следва: 

1. НЧ „Напредък - 1915“ с. Стефаново, седалище и адрес на управление с. 

Стефаново, общ. Радомир, ЕИК: 000380855, представител на нестопанския сектор, 

представлявано от Славчо Ананиев Гебрев, Председател на УС на СНЦ „МИГ-

Радомир-Земен“; 

2. ЗП Людмил Георгиев Василев, постоянен адрес гр. Радомир, общ. Радомир, 

ж.к. „Тракия“ 3, вх. А, ет. 4, ап. 11, БУЛСТАТ 178683580, представител на стопанския 

сектор; 

3. ЕТ „ПОЛИ-СЕРВИЗ - ПЛАМЕН ДРЕХАРСКИ“, седалище и адрес на 

управление с. Старо село, общ. Радомир, ЕИК: 113047684, представител на 

стопанския сектор, представлявано от Пламен Драгомиров Дрехарски; 

4. ФК „Струмска слава - 1927“ гр. Радомир, седалище и адрес на управление 

гр. Радомир, общ. Радомир, Градски стадион, ЕИК: 000385806, представител на 

нестопанския сектор, представлявано от Кирил Боянов Николов; 

5. ПГТ „Юрий Гагарин“, гр. Радомир, седалище и адрес на управление гр. 

Радомир, общ. Радомир, ул. „Черковна“ № 18, БУЛСТАТ: 000381042, представител на 

публичния сектор, представлявано от Велиана Петрова Искренова-Попова, 

Заместник-председател на УС на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“. 

 

Гласували:  

 „ЗА” – 19 /деветнадесет/ 

 „ПРОТИВ” – НЯМА 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4 /четири/ 

 

По точка 6 от Дневния ред:  

 

Във връзка с освобождаването на членовете на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-

Радомир-Земен“, поради изтичане на мандата по предходната точка от Дневния ред, 

Председателят на събранието запозна присъстващите членове на Общото събрание с 

необходимостта от избиране на нови членове на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-

Радомир-Земен“, с нов мандат. 

 

Председателят на събранието запозна присъстващите членове на Общото събрание 

с изискванията на чл. 32, ал. 4 от Устава на Сдружението, съгласно който 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 



 
  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на  
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имащите право на глас съгласно чл. 28, ал. 1 от Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел. 

 

След проведено разискване членовете на Общото събрание на сдружението приеха 

следното 

 

РЕШЕНИЕ № 5: 

 

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

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ избира нови членове на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-

Радомир-Земен“, с нов мандат, както следва: 

1. НЧ „Напредък - 1915“ с. Стефаново, седалище и адрес на управление с. 

Стефаново, общ. Радомир, ЕИК: 000380855, представител на нестопанския сектор, 

представлявано от Славчо Ананиев Гебрев, Председател на УС на СНЦ „МИГ-

Радомир-Земен“; 

2. ЗП Биляна Кирилова Граховска, постоянен адрес с. Друган, общ. Радомир, 

БУЛСТАТ 178686313, представител на стопанския сектор; 

3. ЕТ „ПОЛИ-СЕРВИЗ - ПЛАМЕН ДРЕХАРСКИ“, седалище и адрес на 

управление с. Старо село, общ. Радомир, ЕИК: 113047684, представител на 

стопанския сектор, представлявано от Пламен Драгомиров Дрехарски; 

4. ФК „Струмска слава - 1927“ гр. Радомир, седалище и адрес на управление 

гр. Радомир, общ. Радомир, Градски стадион, ЕИК: 000385806, представител на 

нестопанския сектор, представлявано от Кирил Боянов Николов; 

5. ПГТ „Юрий Гагарин“, гр. Радомир, седалище и адрес на управление гр. 

Радомир, общ. Радомир, ул. „Черковна“ № 18, БУЛСТАТ: 000381042, представител на 

публичния сектор, представлявано от Велиана Петрова Искренова-Попова, 

Заместник-председател на УС на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“. 

 

Гласували:  

 „ЗА” – 18 /осемнадесет/ 

 „ПРОТИВ” – НЯМА 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 5 /пет/ 

 

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

 

По точка 7 от Дневния ред:  

 

Във връзка с от избирането на нови членове на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-

Радомир-Земен“, с нов мандат, по предходната точка от Дневния ред, Председателят на 

събранието запозна присъстващите членове на Общото събрание с необходимостта от 

избиране на нов Председател на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“. 
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След проведено разискване членовете на Общото събрание на сдружението приеха 

следното 

 

 

РЕШЕНИЕ № 6: 

 

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

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

Радомир-Земен“ – г-н Славчо Ананиев Гебрев, представляващ НЧ „Напредък - 1915“ 

с. Стефаново, с ЕИК 000380855, седалище и адрес на управление с. Стефаново, общ. 

Радомир, представител на нестопанския сектор. 

 

Гласували:  

  „ЗА” – 22 /двадесет и две/ 

 „ПРОТИВ” – НЯМА 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 /един/ 

 

По точка 8 от Дневния ред:  

 

Във връзка с от избирането на нови членове на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-

Радомир-Земен“, с нов мандат, по точка 6 от Дневния ред, Председателят на събранието  

запозна присъстващите членове на Общото събрание с необходимостта от избиране на нов 

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

 

След проведено разискване членовете на Общото събрание на сдружението приеха 

следното 

 

РЕШЕНИЕ № 7: 

 

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” – 22 /двадесет и две/ 

 „ПРОТИВ” – НЯМА 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 /един/ 
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По точка 9 от Дневния ред:  

 

Председателят на събранието запозна присъстващите членове на Общото събрание 

с бюджета на Сдружението за 2021 г. и 2022 г. 

 

Членовете на Общото събрание на сдружението приеха следното 

 

 

РЕШЕНИЕ № 8.1: 

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 9 от Устава на сдружението, Общото събрание на СНЦ 

„МИГ-Радомир-Земен“ приема единодушно бюджета на Сдружението за 2021 г., във 

връзка с изпълнението на същия за бюджетната 2021 година и освобождава Радослав 

Людмилов Йорданов – Изпълнителен директор на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ от 

отговорност. 

 

 

 

Гласували:  

 „ЗА” – 23 /двадесет и три/ 

 „ПРОТИВ” – НЯМА 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА 

 

Членовете на Общото събрание на сдружението приеха следното 

 

 

РЕШЕНИЕ № 8.2: 

 

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 9 от Устава на сдружението, Общото събрание на СНЦ 

„МИГ-Радомир-Земен“ приема единодушно бюджета на Сдружението за 2022 г. 

 

Гласували:  

 „ЗА” – 23 /двадесет и три/ 

 „ПРОТИВ” – НЯМА 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА 
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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/ 

 


