
 

 

 

ПРОТОКОЛ №12/14.12.2020 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, 14.12.2020 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. 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 Индикативна годишна работна програма за провеждане на приеми на 

проектни предложения през 2021 г. по мерки от Стратегията за ВОМР, по които е 

наличен финансов ресурс.  

 

По т. 1 от дневния ред: 

Г-жа Нанева съобщи на присъстващите, че през 2018 г., 2019 г. и 2020 г. в ИСУН2020 са 

подготвени и обявени 10 процедури за прием на проектни предложения по шест от седемте 

мерки, включени в Стратегията за водено от общностите местно развитие на територията на 

община Разлог, като 9 от тях са приключили. Осем от проведените процедури са одобрени 

със Заповед на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”. По тези процедури са подадени 

общо 32 проектни предложения, в т.ч.:  

 3 по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”;  

 3 по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” в два 

отделни приема;   

 16 по мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на 

неселскостопански дейности”;  

 5 по мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, 

мобилизирането и търговията на горски продукти” в два отделни приема; 

 5 по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура” в два отделни приема.   

Комисиите за подбор на проектни предложения по съответните процедури предложиха за 

одобрение общо 18 проекта. 6 от кандидатите оттеглиха проектните си предложения, а 8 

проекта са отхвърлени, тъй като не преминават успешно оценката за административно 

съответствие и допустимост.  

Към настоящия момент са договорени 607 000 лева, които представляват 21% от 

одобрените средства за проекти към СВОМР, които са в размер на 3 000 000 лева. Сключени 

са шест тристранни административни договора за одобрени проекти: 4 от тях са по 

бизнес мерките от СВОМР - 1 по мярка 4.1 /закупуване на земеделска техника/, 1 по мярка 



 

 

8.6 /закупуване на дървообработваща машина/ и 2 по мярка 6.4 /изграждане и оборудване на 

спортен център и изграждане на хале за производтство на плетена оградна мрежа/ и 2 от тях 

по публична мярка от Стратегията - мярка 7.2: Община Разлог - Ремонт и оборудване на 

спортна площадка в гр. Разлог и за подобряване на социалните услуги на Сдружение за лица 

с интелектуални затруднения „ШАНС” за изграждане на стълбищен лифт, закупуване на 

специализирано оборудване за сензорна стая.  

В момента тече първи прием по мярка 19.2.323 „Развитие и популяризиране на 

териториалната идентичност”. Към насотящия момент няма входирани проектни 

предложения, но крайният срок за това е 05.01.2021 г. 

Мярката, по която до настоящия момент не е отварян прием е 7.5 и по нея е наличен 

целият финансов ресурс. Мярка 8.6 и мярка 7.2 са с изчерпан бюджет и по тях не се 

предвижда прием през 2021 година. По мярка 4.1 МИГ-Разлог очаква окончателното 

решение на ДФЗ за входирани проектни предложения през 2018 година, а по мярка 4.2 след 

проведени 3 приема през 2018-2020 година няма одобрено проектно предложение от страна 

на МИГ и разполагаемият ресурс по мярката ще бъде прехвърлен в друга мярка след 

решение на Общото събрание. По мярка 4.1 и 4.2 също не се предвиждат приеми на прокетни 

предложения през 2021 година. 

Управителният съвет единодушно взе следното  

РЕШЕНИЕ №2 

Приема ИГРП за прием на проектни предложения през 2021 година, както следва: 

 

Прием по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура”: април-юни 2021 г., наличен бюджет 117 348,00 лева; 

Втори прием по мярка 19.2.323 „Развитие и популяризиране на териториалната 

идентичност”: февруари-март 2021 г. с наличния бюджет след първи прием; 

Трети прием по мярка 19.2.323 „Развитие и популяризиране на териториалната 

идентичност”: май-юни 2021 г. с наличния бюджет след втори прием; 

Прием по мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на 

неселскостопански дейности”: юни-юли 2021 г., наличен след първи прием ресурс. 

 

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

 

Членове на УС, присъствали на заседанието и подписали протокола: 

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

2. Надка Кротева, представляваща „ДЕШКА” ЕООД; 

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

4. Васил Михайлов. 

 

 

 

 

 


