
 

 

ПРОТОКОЛ №10/29.09.2020 г. 

от заседание на Управителния съвет 

на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група-Разлог”, 

със седалище и адрес на управление: гр. Разлог, ул. „Стефан Стамболов” №1  

 
Днес, 29.09.2020 год., в 17:30 часа, в офиса на СНЦ „Местна инициативна група - Разлог” /МИГ-

Разлог/, се проведе заседание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ - Разлог” /МИГ-Разлог/, на което 

присъстваха следните редовно поканени и уведомени за дневния ред членове: 

1. Красимир Герчев, представляващ Община Разлог – председател на УС; 

2. Надка Кротева, представляваща „Дешка” ЕООД – член на УС;  

3. Христо Елчинов, представляващ ЕТ „РИКО-1-Христо Елчинов” – член на УС; 

4. Васил Михайлов - член на УС. 

На заседанието присъстваха и нечленове: Венета Нанева – изпълнителен директор, Мария 

Манушкина – експерт СВОМР и Галина Калушкова – технически асистент. 

Г-н Красимир Герчев откри заседанието, констатира наличието на кворум – от пет редовно 

поканени, присъстват 4, и уведоми присъстващите за дневния ред. Не постъпи предложение за 

неговата промяна. 

Управителният съвет единодушно взе следното 

 

РЕШЕНИЕ №1 

Заседанието да премине при следния дневен ред: 

1. Приемане на проекто-бюджета за 2021 г. преди внасянето му за одобрение от УО на ПРСР 

2014-2020 – Министерство на земеделието, храните и горите /в срок до 30.09.2020 г./ 

2. Други. 

 

По т. 1 от дневния ред: 

В. Нанева съобщи на присъстващите, че съгласно чл. 12, ал. 1 на Наредба 1 от 22.01.2016 г. за 

прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР”, МИГ подава заявление 

за одобрение на планирани дейности и разходи за следващата календарна година в срок до 30 

септември. Г-жа Нанева представи рамката на бюджета за 2021 година. Изготвеният бюджет отговаря 

напълно на изискванията на приложимата нормативна база за допустими разходи и дейности. 

Средствата за текущи разходи не надвишават 80% от годишния бюджет, а средствата за 

популяризиране на стратегията, включващи разходи за популяризиране, информиране и публичност 

във връзка с популяризиране на ПРСР и СВОМР, както и разходи за организиране на обучения, 

семинари, информационни срещи за местни лидери, свързани с подготовка, изпълнение и отчитане на 

проекти и организиране на рекламни събития на МИГ, са минимум 20% от него. След разглеждане на 

предложения проект на бюджет,  

Управителният съвет единодушно взе следното 

 

РЕШЕНИЕ №2 

Одобрява предложения план за дейностите и разходите /бюджет/ за 2021 година на СНЦ „МИГ-

Разлог”в общ размер 218 758,15 лева и разпределението съгласно бюджетната таблица 

 

По т. 2 от дневния ред: 

Изпълнителният директор запозна членовете на УС с текущата дейност на персонала на МИГ-

Разлог. По тази точка решение не бе взето. 

След изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито от председателстващия.  

 

Членове на УС, присъствали на заседанието и подписали протокола: 

1. Красимир Герчев, представляващ Община Разлог – председател на УС; 

2. Надка Кротева, представляваща „ДЕШКА” ЕООД – член на УС; 

3. Христо Елчинов, представляващ ЕТ „РИКО-1-Христо Елчинов” – член на УС; 

4. Васил Михайлов – член на УС. 

 

 


