
 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ №11/02.10.2020 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, 02.10.2020 год., 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. Надка Кротева, представляваща „Дешка” ЕООД – член на УС;  

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

3. Васил Михайлов – член на УС. 

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

Мария Манушкина – експерт СВОМР и Галина Калушкова – технически асистент. 

Г-жа Надка Кротева откри заседанието, констатира наличието на кворум – от пет 

редовно поканени, присъстват 3, 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. Избор на зам.-председател на УС. 

2. Приемане на решение за изменение на Индикативната годишна работна програма за 

обявяване на приеми по мерки от Стратегията за ВОМР през 2020 година; 

3. Одобрение на обява за прием на проектни предложения и насоки и образци на 

документи за кандидатстване по мярка 19.2.323 от СВОМР. 

 

По т. 1 от дневния ред: 

Присъстващите обсъдиха варианти за зам.-председател на УС.  

Управителният съвет единодушно взе 

 

РЕШЕНИЕ №2 

 

Съгласно чл. 45, т. 2 от Устава на Сдружението избира за зам.-председател на 

Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Разлог” Васил Михайлов 

 

По т. 2 от дневния ред: 

М.Манушкина – експерт по прилагане на стратегията, представи предложение за промени 

в Индикативна годишна работна програма за прием на проектни предложения за 2020 година 

и по-точно отлагане на всички, предвидени приеми по частните мерки до края на 2020 г., 

както и приема по мярка 7.5. Причината за промяна на обявените дати за стартиране на 

приеми по мерка 4.1 и 6.4 е факта, че към настоящия момент МИГ-Разлог все още не е 

получил от страна на ДФ „Земеделие” одобрение на проектни предложения, входирани по 

проведените през 2018 г. процедури. И в двете процедури има резервни проектни 

предложения, което е пречка за обявяване на нов прием с остатъчен ресурс без 

окончателното становище на ДФЗ и решението на кандидатите относно сключване на 

договор. 



 

 

 

 

 

Управителният съвет единодушно взе 

 

РЕШЕНИЕ №3 

 

Актуализира ИГРП за прием на проектни предложения през 2020 година като отменя 

предвидените до края на 2020 година приеми по мерки 4.1, 6.4 и 7.5 и измества приема 

по мярка 19.2.323 за месеците ноември-декември 2020 г. 

 

 

По т. 3 от дневния ред: 

Г-жа Нанева представи пред членовете на УС разработените Насоки и образци на 

документи, определящи условията за кандидатстване с проектни предложения и условията за 

изпълнение на одобрените проекти по мярка 19.2.323. Насоките са изготвени в съответствие 

с описанието и условията на мярката от одобрената СВОМР, актуалната нормативна база, 

както и с указанията и образците за прилагане на подхода ВОМР. В изготвените документи 

са включени всички допустими дейности, кандидати и разходи. Пакетът от документи е 

качен в ИСУН2020 за обществено осъждане. До крайния срок – 01.10.2020 г. няма постъпили 

коментари, предложения и възражения по създадената процедура. 

Управителният съвет единодушно взе 

 

РЕШЕНИЕ №4 

 

 Одобрява Обява за прием на проектни предложения и насоки и образци на 

документи за кандидатстване по мярка 19.2.323 „Развитие и популяризиране на 

териториалната идентичност” от СВОМР; 

 Възлага на Изпълнителния директор да предприеме необходимите действия и в 

нормативно определените срокове и начини да уведоми УО на ПРСР 2014-2020 с 

цел проверка и активиране на процедурата за прием. 

 

След изчерпване на дневния ред, Председателят на УС закри заседанието.  

 

Членове на УС, присъствали на заседанието и подписали протокола: 

1. Надка Кротева, представляваща „ДЕШКА” ЕООД; 

2. Христо Елчинов, представляващ ЕТ „РИКО-1-Христо Елчинов”; 

3. Васил Михайлов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


