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ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МИГ-РАЗЛОГ” 

 

Днес, 03.06.2020 г., в 17:30 часа, в заседателната зала на Общински съвет-Разлог, се 

състоя Общо събрание (наричано по-долу Събрание/то) на Сдружение с нестопанска цел 

„Местна инициативна група – Разлог”.  

Събранието е свикано по инициатива на Управителния съвет на Сдружението по реда 

на член 35 от Устава. 

 

На събранието присъстваха следните членове: 

 

1. Иван Гюров; 

2. Йордан Кацарски; 

3. Златка Стойчева; 

4. Лидия Панкова, представляващ/а Сдружение „ШАНС” съгласно Протокол № 03 от 

24.02.2010 г.; 

5. Венета Нанева; 

6. Галина Калушкова; 

7. Надка Кротева, представляваща „Дешка” ЕООД, съгласно Протокол от 23.02.2010 г.; 

8. Захари Беличенов, представляващ СОПД МАИР-Разлог, съгласно Протокол от 

18.02.2010 г.; 

9. Асен Крайнов, представляващ „АИК 79” ЕООД, съгласно Протокол от 23.02.2014 г.; 

10. Красимир Герчев, представляващ Община Разлог съгласно Решение №29 от 

28.01.2016 г. на Общински съвет – гр. Разлог; 

11. Христо Елчинов, представляващ ЕТ „Рико-1-Христо Елчинов” съгласно Протокол от 

15.12.2014 г; 

12. Мария Тумбева, представляваща „Пери Волас” ЕООД съгласно Протокол от Общото 

събрание от 22.02.2010 г.; 

13. Георги Огнянов, представляващ „Галарис БГ” ЕООД, съгласно Протокол от 

21.08.2015 г. 

14. Станислав Стоянов, представляващ „Разлог Медия Консултинг” ЕООД, съгласно 

Протокол от 15.12.2014 г., 

15. Георги Фарфаров, представляващ СНЦ „Еко Разлог”, съгласно Протокол от 

23.12.2014 г.; 

16. Васил Саев; 

17. Асен Крайнов, представляващ „Крайнови 2009” ЕООД, съгласно Протокол от 

18.02.2010 г.; 

18. Тодор Дамянов; 

19. Мария Манушкина; 

20. Ваня Илиева; 

21. Таня Копанарова, представляваща ЕТ „Султана – Таня Копанарова”, съгласно 

Протокол от 21.08.2015 г.; 

22. Цветана Крайнова, представляваща „Асенова къща” ЕООД, съгласно Протокол от 

20.08.2015 г.; 

23. Галина Кирицова; 
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24. Стефан Караджов, представляващ „Боби-2007” ЕООД, съгласно Протокол от 

26.08.2015 г.; 

25. Костадинка Тодорова, представляваща Сдружение „Международни инициативи за 

сътрудничество”, съгласно Протокол от 22.02.2010 г.; 

26. Радослав Стоянов; 

27. Елиза Саева, представляваща „Валдияна” ЕООД, съгласно Протокол от 14.05.2016 г.; 

28. Славчо Андреев, представляващ ЕТ „Цонето – Славчо Андреев”, съгласно Протокол 

от 03.05.2016 г.; 

29. Васил Михайлов. 

 

При откриване на събранието г-н Красимир Герчев – председател на УС на СНЦ 

„МИГ-Разлог” благодари на всички за присъствието и обяви, че общото събрание се 

провежда на основание чл. 35 от Устава на СНЦ „МИГ-Разлог” и Решение за свикване на 

Общо събрание по Протокол от 15.05.2020 г. от заседание на УС. Спазени са изискванията 

на чл. 35, ал. 2 от Устава за обявяване на дата, час, място, дневен ред чрез: 

 Разлепване на Поканата на мястото за обявление в сградата на управление на 

Сдружението, поставена 10 дни преди насрочения ден за провеждане на общото 

събрание; 

 Публикуване на Поканата на сайта на Сдружението; 

 Покани, изпратени по електронната поща и телефонни разговори с членовете. 

В 17:30 часа, от общо 56 редовно поканени членове на ОС, присъстват 29. Има кворум. 

Събранието започна в 17:30. 

На събранието присъстваха членове на Сдружението, съгласно Списък на 

присъстващите членове, неразделна част от настоящия протокол. Не постъпиха възражения 

за начина на свикване на ОС и начина на уведомяването на членовете за датата и дневния 

му ред, като всички членове единодушно заявиха, че нямат каквито и да е възражения по 

провеждане на ОС и по вземане на решения по дневния му ред.  

   

Избиране на Председател на събранието 

Постъпи едно предложение, а именно председателстващ днешното събрание да бъде 

Красимир Герчев – Председател на УС. 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласува се с:  

ЗА 29                     ПРОТИВ 0                          ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 0  

 

СЕ ВЗЕ: 

РЕШЕНИЕ № 1 

Председател на събранието да бъде Красимир Герчев. 

 

Избиране на Протоколист на събранието 

Постъпи едно предложение, а именно протоколист да бъде Галина Калушкова. 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласува се с: 

ЗА 29                       ПРОТИВ 0         ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 0 

 

ВЗЕ СЕ: 
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РЕШЕНИЕ №2 

Протоколист на Общото събрание да бъде Галина Калушкова 

 

Председателстващият пристъпи към обсъждане и приемане на предложения дневен ред. 

След представяне на предварително обявения в поканата дневен ред: 

1. Приемане на годишен доклад за дейността на Сдружението през 2019 г.; 

2. Приемане на годишен финансов отчет за 2019 година; 

3. Приемане на отчет за дейността на Управителния съвет през 2019 година и 

освобождаване на членовете му от финансова отговорност; 

4. Приемане на бюджет за 2020 година; 

5. Приемане на Работна програма и план-график за дейността на МИГ-Разлог за 2020 

година; 

6. Приемане на промени в Устава на Сдружението; 

7. Освобождаване на досегашния УС, избор на нов УС и председател на УС; 

8. Приемане на решение за кандидатстване на СНЦ „МИГ-Разлог” с проектно 

предложение „Управление на устойчивостта”  по подмярка 19.3. «Подготовка и 

изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ» от мярка 19 «ВОМР» от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.  

9. Актуализиране на взето от ОС от 23.12.2019 г. решение за кандидатстване на СНЦ 

„МИГ-Разлог” с проектно предложение „Транснационално сътрудничество за 

екологично отговорни местни общности в селските райони” по подмярка 19.3. 

«Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ» от мярка 19 

«ВОМР» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 

година; 

10. Други. 

 

Г-н Герчев прикани присъстващите да изразят мнение и предложения по съдържанието му. 

Такива не постъпиха. 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласува се с: 

ЗА 29                  ПРОТИВ 0             ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 0 

СЕ ВЗЕ: 

 

РЕШЕНИЕ № 3 

Общото събрание да протече при следния ДНЕВЕН РЕД:  

1. Приемане на годишен доклад за дейността на Сдружението през 2019 г.; 

2. Приемане на годишен финансов отчет за 2019 година; 

3. Приемане на отчет за дейността на Управителния съвет през 2019 година и 

освобождаване на членовете му от финансова отговорност; 

4. Приемане на бюджет за 2020 година; 

5. Приемане на Работна програма и план-график за дейността на МИГ-Разлог за 2020 

година; 

6. Приемане на промени в Устава на Сдружението; 

7. Освобождаване на досегашния УС, избор на нов УС и председател на УС; 

8. Приемане на решение за кандидатстване на СНЦ „МИГ-Разлог” с проектно 

предложение „Управление на устойчивостта”  по подмярка 19.3. «Подготовка и 

изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ» от мярка 19 «ВОМР» от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.  
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9. Актуализиране на взето от ОС от 23.12.2019 г. решение за кандидатстване на СНЦ 

„МИГ-Разлог” с проектно предложение „Транснационално сътрудничество за 

екологично отговорни местни общности в селските райони” по подмярка 19.3. 

«Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ» от мярка 19 

«ВОМР» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 

година; 

10. Други. 

 

Председателстващият събранието пристъпи към изпълнение на дневния ред.  

По точка 1 от дневния ред: 

Дадена бе думата на г-жа Венета Нанева – изп. директор да представи пред присъстващите 

доклада за дейността за 2019 г. Представени бяха извършени дейности по подмярка 19.2 

„Прилагане на операции в рамките на СВОМР”: изготвени Насоки за обявяване в 

ИСУН2020 на процедури за прием на проектни предложения, съдържащи: Условия за 

кандидатстване, условия за изпълнение, образци /документи за попълване/ и документи за 

информация и документи за изпълнение по  мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура”, с разполагаем бюджет 195 583,00 лв. и проведени три Комисии за 

подбор на проектни предложения /КППП/ – по мярка 6.4 и 4.2, чиито приеми приключиха в 

края на 2018 година и по проведения през 2019 г. прием по мярка 7.2. Докладът включва и 

дейностите по подмярка 19.3 – изпълнен проект съгласно Административен договор № РД 

50-18/26.02.2019 г. и по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР” – 

организиране и провеждане на 2 обучения за местни лидери и 1 за екипа и членове на ОС 

на МИГ, 3 семинара и 8 информационни срещи в една информационна кампания, изготвяне 

на рекламно-информационни материали, медийно отразяване на дейността на 

Сдружението, доставка на офис техника, поддръжка на интернет сайт, участие във форуми 

на национално и международно ниво и др. 

Членовете на ОС разполагат с пълния текст на доклада в папките с материали за 

събранието. Не бяха направени изказвания и не се зададоха въпроси от присъстващите. 

Гласува се с: 

 

ЗА 29                              ПРОТИВ 0                                 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 0 

 

Общото събрание взе: 

 

РЕШЕНИЕ № 4 

Приема Доклада за дейността на СНЦ „МИГ-Разлог” за 2019 година. 

 

По точка 2 от дневния ред: 

Председателят на УС представи доклада за дейността на Управителния съвет на СНЦ 

„МИГ-Разлог” за 2019 година: проведени 12 заседания на УС, взетите решения са 

законосъобразни, в съответствие с устава и с приложимата за дейността на МИГ 

нормативна база. УС е насрочил, свикал и провел две заседания на Общото събрание. УС е 

предприел необходимите действия по всички взети решения от ОС, които подлежат на 

изпълнение. Решенията на УС също са приведени в изпълнение 100 %. На годишните 

отчетно-изборни събрания, ОС взема и решение за освобождаване от отговорност на 

членовете на Управителния съвет. 

В отговор на поканата за мнения, нямаше желаещи. Докладът бе подложен за гласуване. 

Гласува се с: 

 

ЗА 29                                 ПРОТИВ 0                                 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 0 

 

Общото събрание взе: 
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РЕШЕНИЕ № 5 

Приема доклада за дейността на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Разлог” за 

2019 година и освобождава членовете на УС на СНЦ „МИГ-Разлог” от финансова 

отговорност. 

По точка 3 от дневния ред: 

В. Нанева представи финансовия отчет на изпълнението на бюджета на СНЦ „МИГ-

Разлог” към 31.12.2019 г. При одобрен бюджет от МЗХГ в размер на 156 246,59 лева, 

извършените разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР” 

възлизат на 140 350,41 лева. Към настоящия момент са извършени плащания по подадените  

2 заявки /една деветмесечна и една тримесечна/ за 2019 година от страна на ДФ 

„Земеделие” без финансова корекция на заявените разходи. Извършени са разходи съгласно 

одобрения бюджет на подготвителен проект по подмярка 19.3., отчетът е внесен в срок 

/26.09.2019 г./ чрез ИСУН, но все още няма възстановяване на средствата (32 хил.) от ДФЗ. 

Годишният финансов отчет, включващ счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, 

справка за ДМА, е изготвен от счетоводното предприятие – изпълнител по договор за 

външни счетоводни услуги на база осчетоводените първични документи.  

Гласува се с: 

 

ЗА 29                              ПРОТИВ 0                                 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 0 

 

Общото събрание взе: 

 

РЕШЕНИЕ № 6 

Приема Годишния финансов отчет на СНЦ „МИГ-Разлог” за 2019 година. 

 

По точка 4 от дневния ред: 

Г-жа Нанева запозна присъстващите с получена Заповед №РД 09-184/24.02.2020 г. на 

Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 г. за одобрение на предложените дейности и 

разходи за 2020 г. Представена бе рамката на бюджета за 2020 година, който 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. Пред членовете на ОС бе представено 

предложение за първо изменение на бюджета за 2020 година в съответствие с разпоредбите 

на чл. 15, ал. 1 от Наредба 1 от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи 

разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР” на мярка 19 „ВОМР” от ПРСР за периода 

2014-2020 г. В изготвения бюджет  няма промяна в общата одобрена стойност от УО на 

ПРСР за 2020 г., а бюджетът, вкл. предложените промени в него, отговаря напълно на 

изискванията на приложимата нормативна база за допустими разходи и дейности. 

Промяната касае увеличаване на предвидените средства в бюджетно перо „Финансови 

такси, в т. ч. банкови такси за управление на сметки, такси за издаване на изискуеми 

документи” с 1200,00 лева, за сметка на намаляване с 1200,00 лева на средствата в перо 

„Разходи за участие на МИГ в дейности на Националната и на Европейската селска мрежа 

за развитие на селските райони, както и на Европейската Лидер асоциация и други 

асоциации на МИГ” и отпадане на дейност „Организиране и провеждане на 

„Информационно-рекламно събитие на МИГ-Разлог във всяко населено място от 

територията и информационни панели за стратегията и др.” на стойност 9600,00 лева 

предвид ситуацията с COVID-19, рисковете и въведените със заповеди на Министъра на 
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здравеопазването ограничения за събиране на много хора на едно място, както и 

невъзможността да се прогнозира ситуацията до края на годината. Събитието на общинско 

ниво, което е планирано за м.10.2020 г. не отпада от плана за дейностите и разходите и (при 

възможност) ще бъде проведено в последното тримесечие на 2020 година; предлага се 

добавяне на нови дейности в бюджетно перо 2 „Разходи за популяризиране, информиране 

и публичност /във връзка с популяризиране на ПРСР и СВОМР на МИГ-Разлог”/ на обща 

стойност 9600,00 лева, включваща изготвяне на рекламно-информационни материали 

/бележник, спортна бутилка, смарт блутут гривна и чаша/: 

След разглеждане на представения проект за първо изменение на бюджета, 

Гласува се с: 

 

ЗА 29                            ПРОТИВ 0                             ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 0 

 

Общото събрание взе: 

РЕШЕНИЕ № 7 

Приема бюджета на СНЦ „МИГ-Разлог” за 2020 година и разпределението на 

средствата съгласно бюджетната таблица. Възлага на изпълнителния директор да 

внесе в УО на ПРСР/МЗХГ Заявление за одобрение на изменение в дейностите и 

разходите за 2020 година съгласно приетото решение. 

 

По точка 5 от дневния ред: 

Кр.Герчев представи изготвената Програма за дейността на СНЦ „МИГ-Разлог” за 2020 

г., включваща разпределението на дейностите по мярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на СВОМР” по месеци – обучения на екипа и членовете на колективния 

върховен орган, обучение за местни лидери, участие на МИГ в дейности на НСМ, ЕСМ, 

публикации в печатни и електронни медии, отпечатване на информационен бюлетин, 

информационни срещи и семинари, изготвяне на проучвания, обмен на опит с други МИГ в 

България и в страни членки на ЕС, провеждане на заседания на УС и ОС. В програмата са 

включени и приемите на проектни предложения и оценката им от КППП. 

Дадена бе думата на присъстващите да изразят мнение и коментари. Такива не постъпиха. 

Гласува се с: 

 

ЗА 29                             ПРОТИВ 0                             ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 0 

 

Общото събрание взе: 

 

РЕШЕНИЕ № 8 

Приема Програмата и времевия план-график за дейността на СНЦ „МИГ-Разлог” за 

2020 година. 

 

По точка 6 от дневния ред: 

Представен беше от г-н Герчев проект на промени в Устава на Сдружението, 

предварително обсъден от УС. Прочетени бяха текстовете на членове и алинеи, нуждаещи 

се от промяна. На основание чл. 33, ал. 1, т. 1 «Общото събрание изменя и допълва устава», 

се предлагат следните изменения и допълнения: 

Чл. 9, т. 9 добива следния вид: Прилагане на подхода «Водено от общностите местно 

развитие /ВОМР/ - мярка 19 от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. при 

подготовка и изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие в 

програмен период 2014-2020 г., в съответствие с приложимата нормативна уредба и целите 

на стратегията за ВОМР; 

Чл. 30, ал. 2, т. 4 се заличава /»Мандатност – за не повече от два последователни мандата 

за участващите в изборните органи на управление»/; 
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Чл. 33, ал. 1, т. 5 се изменя по следния начин: Определя броя и членовете на УС, избира и 

освобождава същите в т.ч. предсрочно, избира и освобождава председателя на УС измежду 

неговите членове; 

Чл. 33, ал. 1, т. 6 се изменя по следния начин: Приема предложения от УС годишен бюджет 

на Сдружението, годишния отчет на УС за дейността и годишния баланс на Сдружението; 

Чл. 33, ал. 1, т. 13 се изменя по следния начин: Приема предложената от УС Стратегия за 

Местно Развитие/водено от общностите местно развитие и разглежда предложения за 

промяна на същата; 

Чл. 43, ал. 1 се изменя по следния начин: УС се състои от  5 /пет/  физически и/или 

юридически лица с постоянен адрес/седалище на територията на Община Разлог – 

представители на публичния, стопанския и гражданския сектори, като никой от тях не 

превишава 49% от общия брой на членовете на УС; 

Чл. 43, ал. 3 се изменя по следния начин: Членовете на УС, в това число и председателят, 

се избират от ОС за срок /мандат/ от 5 години. 

Чл. 43, ал. 5, т. 2 се изменя по следния начин: Представителството на Община Разлог в УС 

е от 1 член, а останалите 4 члена на УС се избират сред членовете на Сдружението, които 

са: физически лица с постоянен адрес на територията на община Разлог, или представители 

на юридически лица със седалище или клон на територията на община Разлог. Физическите 

лица се самоопределят като представители на гражданския сектор (гражданин) или 

представители на стопанския сектор (ЕТ, ЗП, свободна професия). Юридическите лица са 

от: стопанския сектор (регистрирани по ТЗ или ЗК) или от гражданския (нестопанския) 

сектор - браншови организации, читалища (по ЗНЧ) и сдружения (по ЗЮЛНЦ). 

Чл. 46, т. 4 се изменя по следния начин: Определя структурата, длъжностния и поименен 

състав на Комисията за подбор на проектни предложения във връзка с процедури за подбор 

на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подхода 

ЛИДЕР и ВОМР  или други финансиращи програми; 

Чл. 46, т. 5 се изменя по следния начин: Одобрява обяви за приеми на проектни 

предложения, насоки и образци на документи за кандидатстване и взема окончателни 

решения за финансиране на проекти по подхода ЛИДЕР и ВОМР  или други финансиращи 

програми; 

Чл. 47, ал. 4 се изменя по следния начин: На заседанията на УС може да участва и 

изпълнителният директор, без право на глас; 

Чл. 50 се заличава /»Председателят и членовете на УС се избират от Общото събрание за 

срок от пет години, но за не повече от два последователни мандата»/; 

Чл. 53, т. 7 се изменя по следния начин: Подписва договори за финансиране на проекти от 

страна на Сдружението с бенефициенти от местните общности по правилата и 

разпоредбите на финансиращи организации, включително с МЗХГ и ДФ Земеделие” по 

подхода ЛИДЕР и ВОМР. 

Предложените промени бяха обсъдени от присъстващите. Не постъпиха други предложения 

за промяна на текстове в Устава. 

Гласува се с: 

ЗА 29                             ПРОТИВ 0                             ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 0 

 

Общото събрание взе: 

РЕШЕНИЕ № 9 

Одобрява промените в Устава на Сдружението, като решението влиза в сила с 

приемането му, тъй като не засяга външни лица и организации 

 

По точка 7 от дневния ред: 

Председателстващият събранието съобщи, че съгласно чл. 33, ал. 1, т. 5 и чл. 43, ал. 3 

от Устава на Сдружението след изтичане на 5-годишния мандат на членовете на УС, 

същите трябва да бъдат освободени от ОС.  

Председателят подложи освобождаването на членовете на УС на гласуване. 
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Гласува се с: 

 

ЗА 29                           ПРОТИВ 0                             ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 0 

 

Общото събрание взе: 

РЕШЕНИЕ № 10 

Освобождава членовете на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Разлог” 

 

Съгласно Устава на СНЦ „МИГ-Разлог” при избора на членове на УС, трябва да се 

следват следните принципи: 

Чл. 43, ал. 1 /Нова, в сила от 03.06.2020 г./ УС се състои от 5 физически и/или юридически 

лица с постоянен адрес/седалище на територията на Община Разлог – представители на 

публичния, стопанския и гражданския сектори, като никой от тях не превишава 49% от 

общия брой членове на УС. 

Чл. 43, ал. 2 В състава на УС задължително се включва представител на Община Разлог, 

определен с решение на Общинския съвет. 

Чл. 43, ал. 3 /изм. в сила от 03.06.2020 г./ Членовете на УС, в това число и председателят, се 

избират от ОС за срок /мандат/ от 5 години.  

Чл. 43, ал. 5, т. 2 /Нова, в сила от 03.06.2020 г./. Представителството на Община Разлог в УС 

е от 1 член, а останалите 4 члена на УС се избират сред членовете на Сдружението, които 

са: физически лица с постоянен адрес на територията на община Разлог, или представители 

на юридически лица със седалище или клон на територията на община Разлог. Физическите 

лица се самоопределят като представители на гражданския сектор (гражданин) или 

представители на стопанския сектор (ЕТ, ЗП, свободна професия). Юридическите лица са 

от: стопанския сектор (регистрирани по ТЗ или ЗК) или от гражданския (нестопанския) 

сектор - браншови организации, читалища (по ЗНЧ) и сдружения (по ЗЮЛНЦ). 

Постъпи едно предложение за член на УС от публичния сектор да бъде избрана Община 

Разлог, с представляващ Красимир Герчев. 

Гласува се с: 

 

ЗА 29                             ПРОТИВ 0                             ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 0 

 

Общото събрание взе: 

 

РЕШЕНИЕ № 11 

Избира за член на УС от публичния сектор за срок от 5 години Община Разлог с 

представляващ Красимир Герчев 

 

Постъпиха предложения за членове на УС от стопанския сектор да бъдат избрани „Дешка” 

ЕООД с представляваща Надка Кротева и ЕТ „РИКО-1-Христо Елчинов” с представляващ 

Христо Елчинов. 

Гласува се с: 

 

ЗА 29                             ПРОТИВ 0                             ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 0 

 

Общото събрание взе: 

 

 

РЕШЕНИЕ № 12 

Избира за член на УС от стопанския сектор за срок от 5 години „Дешка” ЕООД с 

представляващ Надка Кротева 
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Гласува се с: 

 

ЗА 29                             ПРОТИВ 0                             ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 0 

 

Общото събрание взе: 

 

РЕШЕНИЕ № 13 

Избира за член на УС от стопанския сектор за срок от 5 години ЕТ „РИКО-1-

Христо Елчинов” с представляващ Христо Елчинов 

 

Постъпиха предложения за член на УС от нестопанския сектор да бъдат избрани СНЦ 

„АРО” с представляваща Елена Тумбева и Васил Михайлов - гражданин. 

Гласува се с: 

 

ЗА 29                             ПРОТИВ 0                             ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 0 

 

Общото събрание взе: 

 

РЕШЕНИЕ № 14 

Избира за член на УС от нестопанския сектор за срок от 5 години СНЦ „АРО” с 

представляващ Елена Тумбева 

Гласува се с: 

 

ЗА 29                             ПРОТИВ 0                             ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 0 

 

Общото събрание взе: 

 

РЕШЕНИЕ № 15 

Избира за член на УС от нестопанския сектор/граждани за срок от 5 години Васил 

Михайлов 

 

Председателстващият събранието съобщи, че след направения избор, съставът на УС 

е следният:  

1. Община Разлог с представляващ Красимир Иванов Герчев;  

2. „ДЕШКА” ЕООД с представляващ Надка Кротева;   

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

4. СНЦ „АРО” с представляващ Елена Тумбева;  

6.  Васил Михайлов  

и прикани присъстващите да направят предложения за председател на УС.  Постъпи 

едно предложение – за председател на УС да бъде избран г-н Красимир Герчев. Други 

предложения не постъпиха. 

Председателят подложи предложението на гласуване. 

 

Гласува се с: 

ЗА 29                           ПРОТИВ 0                             ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 0 
 

Общото събрание взе: 

 

РЕШЕНИЕ № 16 

Избира за председател на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Разлог” 

Красимир Герчев, представляващ Община Разлог съгласно Решение №25 от 

28.01.2016 г. на Общински съвет – гр. Разлог 
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По точка 8 от дневния ред: 

Г-жа Мария Манушкина представи пред присъстващите възможността МИГ-Разлог да 

кандидатства по Процедура за подбор на проектни предложения за вътрешнотериториално 

и транснационално сътрудничество от мярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за 

сътрудничество на МИГ” от мярка 19 „ВОМР” от ПРСР 2014-2020 г. след постъпила покана 

от МИГ SERRE CALABRESI, Италия за присъединяване на МИГ-Разлог към проектно 

предложение „Управление на устойчивостта”. 

Основна цел на проекта е създаване на нови модели за устойчиво развитие на териториите, 

специално в селските райони, като се фокусират усилия за добро управление на природните 

ресурси и поставяне на местни производствени вериги в система чрез стратегическа работа 

в мрежа. Цели – подобряване, насърчаване и създаване на различни форми на местно, 

регионално и международно партньорство; подобряване на процедурите за консултиране на 

партньорството; подобряване управлението на дейности и отговорности в рамките на 

партньорствата чрез ясно разграничаване на ролите им в рамките; създаване на серия от 

стандартни методологични процедури или систематични дейности, които гарантират 

обмена на информация, опит и ноу-хау; стартиране на два пилотни проекта. Водещ 

партньор е МИГ-а от Италия, а асоциирани партньори по проекта са Inter-Edu Асоциация за 

интернационализация в образованието и науката, гр. Щип, Република Северна Македония и 

МИГ PRZYJAZNE MAZOWSZE, гр. Плонск, Полша. 

Дейности по проекта: 

1. Създаване на модел за събиране на данни от физически лица, фирми, организации и 

др., с цел реализиране на бъдещи партньорства; 

2. Създаване на платформа, на която да бъдат заредени събраните данни; 

3. Изготвяне на Методическо ръководство за консултиране на процедурите; 

4. Изследване и анализ на партньорствата; 

5. Изследване и анализ на добрите практики в местната производствена верига и 

валоризация и управление на природните и екологичните ресурси; 

6. Обучения за местната общност; 

7. Публикации в регионална медия; 

8. Информационна среща по проекта с местната общност; 

9. Заключителна конференция; 

10. Изготвяне на брошура по проекта; 

11. Изготвяне на рекламни пакети по проекта /брандирани: папка, тефтер и химикалка/; 

12. Изготвяне на информационна табела по проекта; 

13. Партньорски срещи; 

14. Преводи; 

15. Куриерски и пощенски услуги. 

Гласува се с: 

ЗА 29                           ПРОТИВ 0                             ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 0 

 

Общото събрание взе: 

РЕШЕНИЕ № 17 

СНЦ „МИГ-Разлог” да кандидатства с проектно предложение „Управление на 

устойчивостта” по Процедура за подбор на проектни предложения за 

вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество от мярка 19.3 

„Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ” от мярка 19 

„ВОМР” от ПРСР 2014-2020 г. 
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По точка 9 от дневния ред: 

Г-жа Венета Нанева представи пред присъстващите изпълнения и отчетен проект 

„Транснационално сътрудничество за екологично отговорни местни общности в селските 

райони”- подготвителна фаза по подмярка 19.3 на ПРСР 2014-2020 г. На 26.02.2019 г. 

между Министерство на земеделието, храните и горите – УО на ПРСР 2014-2020 година и 

Сдружение „МИГ-Разлог”  беше сключен договор за изпълнението му, като в период от 6 

месеца „МИГ-Разлог” съвместно с партньорите от МИГ-Поморие, МИГ SPLAV от Чехия, 

МИГ Terra Barocca от Италия и МИГ Аdri Valladolid Norte от Испания, разработи проектно 

предложение "Транснационално сътрудничество за Екологично отговорни местни 

общности в селските райони” и между партньорите беше сключено Споразумение за 

сътрудничество.  

Г-жа Нанева представи и възможността МИГ-Разлог да кандидатства с изготвеното 

проектно предложение по Процедура за подбор на проектни предложения за 

вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество от мярка 19.3 „Подготовка и 

изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ” –същинска фаза от мярка 19 „ВОМР” 

от ПРСР 2014-2020 г. Проектът се планира, подготвя и ще се изпълнява между партньори 

от България, Чехия и Испания.  

Основна цел на проекта: Насърчаване на екологичната отговорност на местните 

общности и подобряване на баланса и взаимодействието между социално-икономическите 

дейности, туристическата индустрия и опазването на околната среда като водещ принцип за 

устойчиво развитие на селските рейони на Европа. 

Целеви групи на проекта:   

- Представители на икономическия/стопанския сектор на територията на МИГ-партньор: 

- Собственици/управители на производствени  предприятия; 

- Собственици/управители/персонал на туристически и търговски обекти; 

- Земеделски производители и преработватели на земеделски и горски продукти; 

- Представители на местната власт на територията на МИГ-партньор; 

- Представители на гражданския и нестопански сектор, вкл. екологични, образователни, 

културни, спортни и др. организации и институции, граждани, посетители и туристи.  

Проектът включва следните дейности, част от които ще бъдат изпълнявани съвместно от 

партньорите:  

 

1. Разработване на съвместен продукт: 

- Съвместно изготвяне и издаване на Каталог (сборник) с добри практики, проучени от 

партньорите; 

- Разработване и отпечатване на двуезични Флайери „Моите екологични отговорности”; 

- Разработване на система от критерии за оценка и за присъждане на знак – Сертификат и 

Значка за признаване на екологична отговорност. 

 

2. Промоционални и маркетингони кампании: 

- Провеждане на промоционална и маркетингова кампания на територията на община 

Разлог на теми, свързани с: „екологична отговорност”, „социална екология”, европейски 

политики и документи в сферата на устойчивото развитие и опазването на околната среда, 

даващи нов тип знания и насърчаващи конкретни действия на отделния човек и на местната 

общност за опазване на природата и на ресурсите; 

- Провеждане на информационна и обучителна кампания за местното население на 

чуждестранните партньори; 

- Провеждане на промоционална и маркетингова кампания за местното население и 

съвместно събитие с партньорите и местната общност на територията на МИГ Поморие. 
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3. Прилагане на дребномащабни инвестиционни дейности за въвеждане на 

екологични практики:  

- Доставка на брандирани рекламни шатри /сгъваеми/, оборудвани с 1 маса, 2 стола, флаг – 

1 двойна 6/3 м. и 4 единични 3/3 м. /Разлог/. 

- Доставка, монтаж и оборудване на дървени къщички-павилиони за фермерски пазар и за 

изложения, насърчаващи предлагането и потреблението на местни земеделски продукти и 

храни /Поморие/; 

- съоръжения за наблюдение на показатели на компоненти на околната среда /Поморие/. 

 

4. Изследвания и проучвания, свързани със сътрудничеството, вкл. издаване на 

становища при необходимост; 

 

5. Организиране на обучения, семинари, събития и партньорски срещи в хода на 

изпълнение на проекта, вкл. по едно съвместно събитие на територията на всеки 

партньор в рамките на промоционална и маркетингова кампания.  

 

6. Координация за управление и изпълнение на проекта.  

 

7. Информираност и публичност по проекта – сайт на проекта, публикации в 

регионални медии, изготвяне и разпространение на информационни материали- 

дипляна за проекта; екологичен комплект  папка, бележник, молив, чанта от плат; 

табели. 

 

8. Очаквани резултати от изпълнение на проекта: 

- Изпълнени инвестиционни дейности и придобити дълготрайни материални активи 

от част от партньорите; 

- Проведена маркетингова кампания; 

- Издадени и разпространени рекламно-информационни „еко” материали; 

- Разработена и въведена Система от критерии за оценка и присъждане на знак за 

постигнати индикатори за екологична отговорност – значка „Екологично отговорен 

гражданин”, табелка „Еко дом”, „Екологично отговорен бизнес”, „Екологично 

отговорен туристически обект”, „Екологично отговорна организация”; 

- Проведени транснационални конференции/работни срещи за обсъждане на местни 

политики и представяне на изпълнението на проекта на всяка от териториите на 

партньорите с участието на местни власти, представители на бизнеса, граждани, 

МИГ-партньори и експерти; 

- Изследвания и проучвания 

 

Гласува се с: 

 

ЗА 29                                       ПРОТИВ 0                             ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 0 

 

Общото събрание взе: 

 

РЕШЕНИЕ № 18 

СНЦ „МИГ-Разлог” да кандидатства с проектно предложение „Транснационално 

сътрудничество за екологично отговорни местни общности” по Процедура за 

подбор на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално 

сътрудничество от мярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за 

сътрудничество на МИГ” от мярка 19 „ВОМР” от ПРСР 2014-2020 г. 

 

 

С това събранието приключи и бе закрито от председателстващия. 


