
 

 

 

ПРОТОКОЛ №03/10.03.2021 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, 10.03.2021 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-н Михайлов 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. Приемане на решение за изменение на Индикативната годишна работна програма за 

обявяване на приеми по мерки от Стратегията за ВОМР през 2021 година; 

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

документи за кандидатстване по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от СВОМР; 

3. Становища по искания от кандидати по СВОМР за изменения на сключени 

административни договори за предоставяне на БФП. 

 

По т. 1 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 2021 година 

и по-точно включване на втори и трети прием по мярка 7.5. Причината за промяната е 

въвеждането на процедурата в ИСУН с няколко крайни срока за кандидатстване и при липса 

на проекти, входирани по първи прием, същата процедура да бъде обявена отново, без да се 

налага въвеждането й в ИСУН2020. Останалите промени касаят изместване във времето на 

периоди за прием по мярка 19.2.323 и 6.4. 

Управителният съвет единодушно взе 

РЕШЕНИЕ №2 

 

Актуализира ИГРП за прием на проектни предложения през 2021 година по следния 

начин: 

 По мярка 7.5 въвежда втори прием с продължителност август-септември 2021 и 

трети прием с продължителност ноември-декември 2021 /при наличен ресурс 

след първи, съответно втори прием/; 

 Променя предвидения срок на трети прием по въведена в ИСУН Процедура 

№BG06RDNP001-19.443 по мярка 19.2.323 от 04.05.2021-11.06.2021 на 01.07.2021 до 

31.08.2021 г. /при наличен ресурс след втори прием/; 

 Измества предвидения за юни-юли 2021 г. прием по мярка 6.4 за 

ноември-декември 2021 



 

 

По т. 2от 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 7.5. от СВОМР. 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 на 01.03.2021 г. До 

крайния срок – 09.03.2021 г. няма постъпили коментари, предложения и възражения по 

създадената процедура. 

Управителният съвет единодушно взе 

РЕШЕНИЕ №3 

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

документи за кандидатстване по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” 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. 

 

По т. 3 от дневния ред: 

 Г-жа Нанева обясни, че съгласно чл. 1 от раздел Сключване на допълнителни 

споразумения за изменение и/или допълване на административен договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ между Държавен фонд „Земеделие“ и бенефициенти, които 

не са възложители по смисъла на Закона за обществените поръчки на  ПРИЛОЖЕНИЕ 130 - 

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И/ИЛИ ДОПЪЛВАНЕ (АНЕКСИРАНЕ) НА 

АДМИНИСТРАТИВНИ ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БФП, СКЛЮЧЕНИ ПО 

МЕРКИТЕ/ПОДМЕРКИТЕ ОТ ПРСР 2014-2020 Г. (с изключение на подмярка 6.1 и 

подмярка 6.3) ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПОДАДЕНИ В ИСУН, ВКЛЮЧИТЕЛНО 

ЧРЕЗ МИГ: „Допълнително споразумение за изменение и/или допълване на 

Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  (АДБФП) 

между ползвателя и ДФЗ – РА се сключва: 

•        След мотивирано искане чрез ИСУН от бенефициента, предварително одобрено от 

МИГ, за проекти през МИГ, за изготвяне на изменение и/или допълване поради изменение на 

сключен договор за изпълнение по реда на чл. 10 от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160 на МС от 

1.07.2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на 

договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна 

финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ПМС 160).“. 

 В тази връзка е необходимо УС да оправомощи екипа на МИГ-Разлог да разглежда 

постъпилите искания и да предприема необходимите действия за сключване на анекси към 

договорите за предоставяне на БФП. 

Управителният съвет единодушно взе 

РЕШЕНИЕ №4 

Оправомощава екипа на СНЦ „МИГ-Разлог” да разглежда постъпилите искания за 

анексиране на административни договори и след извършване на проверка на 

законосъобразността и допустимостта на исканите изменения, да изготвя становища, 

които да предоставя на бенефициентите 

 

След изчерпване на дневния ред, зам.-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. 



 

 

 


