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ПОКАНА 

 

На основание чл. 40, ал. 3 от Устава на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ 

 

СВИКВАМ: 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ на заседание на 22.02.2023 г. 

от 12.00 часа в Заседателната зала СНЦ „МИГ Радомир-Земен“,  

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

 при следния 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Разглеждане на Оценителен доклад на КППП от 21.02.2023 г., във връзка с 

работата на комисията по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна 

финансова помощ BG06RDNP001-19.687 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 19.5. 

„Съхраняване, развитие, валоризация и маркетинг на местното наследство и 

идентичност“ финансирана по ПРСР 2014-2020 г.; 

 

2. Одобрение на Оценителен доклад на КППП от 21.02.2023 г., във връзка с работата 

на комисията по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова 

помощ BG06RDNP001-19.687 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 19.5. „Съхраняване, 

развитие, валоризация и маркетинг на местното наследство и идентичност“ 

финансирана по ПРСР 2014-2020 г.; 

 

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, 22.02.2023 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; 

5. ПГТ „Юрий Гагарин“, гр. Радомир – представлявана от Тереза Емилова Иванова, 

качеството ѝ на член на сдружението; 

 

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

отбеляза, че има кворум и всички негови членове присъстват. 

Заседанието се проведе при следния дневен ред:  

1. Разглеждане на Оценителен доклад на КППП от 21.02.2023 г., във връзка с 

работата на комисията по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна 

финансова помощ BG06RDNP001-19.687 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 19.5. 

„Съхраняване, развитие, валоризация и маркетинг на местното наследство и 

идентичност“ финансирана по ПРСР 2014-2020 г.; 

2. Одобрение на Оценителен доклад на КППП от 21.02.2023 г., във връзка с работата 

на комисията по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова 

помощ BG06RDNP001-19.687 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 19.5. „Съхраняване, 

развитие, валоризация и маркетинг на местното наследство и идентичност“ 

финансирана по ПРСР 2014-2020 г.; 
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3. Разни. 

По т. 1 от Дневния ред: 

Г-н Славчо Гебрев даде думата на г-жа Евелина Славчева – Председател на КППП по 

процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.687 МИГ-Радомир-

Земен, Мярка 19.5. „Съхраняване, развитие, валоризация и маркетинг на местното 

наследство и идентичност“ назначена със заповед № РД-1/12.01.2023 г. на Председателя на 

УС, да запознае присъстващите с Оценителен доклад на КППП от 21.02.2023 г. 

Присъстващите се запознаха с работата на КППП, която е извършена за периода от 

16.01.2023 г. до 21.02.2023 г., като е спазен нормативно определеният краен срок за 

приключване на работата на КППП – 22.02.2023 г. (тридесет работни дни от изтичане на 

крайния срок на приема, съгласно чл. 44, ал. 1 от ПМС № 161 от 04.07.2016 г.). 

 

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

преминаха към т. 2 от Дневния ред:  

 

По т. 2 от Дневния ред: 

След като членовете на УС се запознаха с Оценителния доклад на КППП от 

21.02.2023 г., във връзка с работата на комисията по процедура за подбор на проекти за 

безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.687 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 19.5. 

„Съхраняване, развитие, валоризация и маркетинг на местното наследство и идентичност“ 

финансирана по ПРСР 2014-2020 г., г-н Славчо Гебрев предложи Оценителния доклад на 

КППП от 21.02.2023 г. да бъде одобрен от УС на МИГ, във връзка с чл. 44, ал. 4 от ПМС № 

161 от 04.07.2016 г. 

 

След проведено разискване по т. 2 от дневния ред членовете на Управителния съвет 

взеха единодушно следното:  

РЕШЕНИЕ № 1: 

 

УС одобрява Оценителен доклад на КППП от 21.02.2023 г., във връзка с работата на 

комисията по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ  

BG06RDNP001-19.687 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 19.5. „Съхраняване, развитие, 

валоризация и маркетинг на местното наследство и идентичност“ финансирана по ПРСР 

2014-2020 г. 

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 Биляна Кирилова Граховска................/п/.................... 

                                                             /Биляна Граховска/ 

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

                                                                                          / Пламен Дрехарски / 

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

                                                                              / Стефка Щрапулина / 

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

                                                                      / Тереза Иванова / 

 


