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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 28.09.2022г. 

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“; 

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 избор на Заместник-председател на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-

Радомир-Земен“; 

3. 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"  
2400, гр. Радомир, област Перник, ул. „Евлоги Георгиев“ 3, тел: 0890 421020; www.migradomir.org; e-mail: 

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, 28.09.2022 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 Биляна Кирилова Граховска – представляван от Биляна Кирилова Граховска, 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. Стефка Милчова Щрапулина, в качеството ѝ на член на сдружението. 

 

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

отбеляза, че на заседанието присъстват четири от петте членове. На основание чл. 37, ал. 5 

от Устава на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, заседанието е законно, присъстват повече от 

половината членове на Управителния съвет, има кворум и председателят на УС г-н Славчо 

Гебрев откри заседанието. 

 

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“; 
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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 избор на Заместник-председател на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-

Радомир-Земен“; 

3. Разни. 

По т. 1 от Дневния ред: 

 

Г-н Славчо Гебрев Председател на УС, запозна присъстващите членове на УС с 

изготвеното „Проучване и анализ на въздействието на СВОМР върху социално-

икономическото развитие на територията на „МИГ-Радомир-Земен“, удовлетвореността и 

ефективността от прилагането на СВОМР в общността“, съгласно резултатите от което, 

предвид етапа на изпълнение на мерките от СВОМР с финансиране по ПРСР 2014-2020 г., 

остатъчният финансов ресурс от Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски 

стопанства“, Мярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, 

Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура“ и Мярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, 

възстановяване и подобряване на културното и природното наследство  на селата” може да 

бъде прехвърлен към Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Съобразно 

установените потребности от допълнително изграждане на публична инфраструктура и 

промяна на облика на населените места, за развитие на местната общност се налага в по-

голяма степен пренасочването на допълнителен финансов ресурс, което от своя страна ще 

създаде благоприятни условия за развитие на малкия и средния бизнес и задържане на 

младите и образовани хора на територията на общините Радомир и Земен. 

 

Членовете на УС се запознаха с постъпило писмо в СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, с 

вх. № 47 от 12.09.2022 г., от протойерей Александър Стоев, архиерейски наместник на 

Радомирска духовна околия, съгласно което Радомирска духовна околия има намерение да 

кандидатства и реализира едно проектно предложение по Мярка 7.6. „Проучвания и 

инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и 

природно наследство на селата“ от СВОМР на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, на стойност 

предвидения по мярката максимален размер на безвъзмездната финансова помощ – 

195 580,00 лева. От което следва, че предвид бюджета на мярката 293 370,00 лева, от 

мярката могат да бъдат прехвърлени средства в размер на 97 790,00 лева, към които няма 

заявен интерес. 

 

Членовете на УС се запознаха с възможността за промяна на финансовите параметри 

на мерките от Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на СНЦ 

„МИГ-Радомир-Земен“, изразяваща се в пренасочване на незаявени и недоговорени 

средства от горецитираните мерки към Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на 
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основание чл. 39, т. 3 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. Съгласно приложимата 

разпоредба, след подписване на споразумението промяна в СВОМР се допуска по 

отношение на финансовите и параметри до 10 на сто от одобрения от ЕЗФРСР бюджет по 

подмярка 19.2. 

 

Промяната на финансовите параметри, с цел ефективно управление на средствата по 

мерки, към които има заявен интерес за кандидатстване от страна на потенциални кандидати 

е целесъобразна и допустима. Осигуряването на допълнителен ресурс за финансиране на 

мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“ би довело до подобряване на основните услуги за 

населението и инфраструктурата на територията на МИГ и осигуряване на адекватни 

условия на живот и заетост – изграждане на съпътстваща спортна, социална, културна и 

техническа инфраструктура. 

 

На основание чл. 39, т. 4 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. промяната на 

финансовите параметри следва да бъде отразена и в мониторинговите индикатори на 

мерките от СВОМР. 

 

Членовете на УС се запознаха с установена очевидна грешка в мониторинговите 

индикатори по Мярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, 

възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“. 

 

Членовете на УС се запознаха с писмо изх. № 04-05-242 от 12.08.2021 г. на УО на ОП 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и писмо изх. № 0208-20 от 18.05.2022 г. на 

УО на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., във връзка с промени 

на Стратегията за ВОМР в частта по т. 6 „Финансов план“, на основание чл. 18, ал. 1, т. 3, 

буква „а“ от Споразумение № РД 50-48 от 03.05.2018 г. за изпълнение на Стратегия за ВОМР 

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“. 

 

В тази връзка т-н Славчо Гебрев уведоми присъстващите, че 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.  

 

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 промяна на финансовите параметри на мерките от СВОМР. Отстраняване на 

очевидна грешка в мониторинговите индикатори по Мярка 7.6. Същото да бъде проведено, 

както следва: 
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 Общественото обсъждане да се проведе в периода 29.09.2022 г. до 17.10.2022 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 17:00 часа на 17.10.2022 година на и-мейл: mig.radomir@gmail.com или на адрес: п. 

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

 

Гласували: 

„ЗА” – 4 /четири/ 

„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. 3 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 18 октомври (вторник) 2022 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. Избор на Заместник-председател на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Радомир-

Земен“; 

3. Разни. 

Гласували: 

„ЗА” – 4 /четири/ 

„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.  

 

mailto:mig.radomir@gmail.com
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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 Биляна Кирилова Граховска................./п/................... 

                                                             /Биляна Граховска/ 

3. ЕТ „ПОЛИ-СЕРВИЗ – ПЛАМЕН ДРЕХАРСКИ“................/п/............... 

                                                                                          / Пламен Дрехарски / 

4. Стефка Милчова Щрапулина .................../п/................... 

                                                                              / Стефка Щрапулина / 

 

 


