
 

 

ПРОТОКОЛ №5/15.04.2021 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, 15.04.2021 год., 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. 

Председателят на Сдружението – г-н Красимир Герчев откри заседанието, констатира 

наличието на кворум – от 5 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. Вземане на решение за кандидатстване на СНЦ „МИГ-Разлог” с проект „Местни 

храни и бавен туризъм в селските райони на Европа” по Процедура за подбор на 

проектни предложения за подготвителни дейности 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 

краен срок 30 април 2021 г.; 

2. Други. 

По т. 1 от дневния ред: 

Г-жа Нанева запозна присъстващите с възможността МИГ-Разлог да кандидатства по 

Процедура за подбор на проектни предложения за подготвителни дейности 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. Сдружение „МИГ-Разлог” има опит в транснационалното сътрудничество от 

изпълнен проект „Създаване на мрежа от емблематични средиземноморски планини”, 

Договор №РД 50-169/22.10.2014 г. по мярка 421 „Вътрешнотериториално и транснационално 

сътрудничество” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година. 

В програмен период 2014-2020 година Сдружението успешно изпълни и отчете проект за 

подготвителни дейности «Транснационално сътрудничество за екологично отговорни местни 

общности в селските райони-подготвителна фаза» по подмярка 19.3. в сферата на 

устойчивото развитие и опазването на околната среда в селските райони. Към настоящия 

момент, след кандидатстване през 2020 година по Процедура за предоставяне на БФП № 

BG06RDNP001-19.355 за подбор на проекти за вътрешнотериториално и транснационално 

сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество 

на МИГ” от мярка 19 „ВОМР” от ПРСР за периода 2014-2020 г., СНЦ «МИГ-Разлог», има 

сключен Административен договор № РД 50-14/16.02.2021 г за предоставяне на БФП за 

проект «Управление на устойчивостта» и Административен договор № РД 50-71/18.03.2021 

г. за изпълнение на изготвения в подготвителната фаза проект «Транснационално 

сътрудничество за екологично отговорни местни общности в селските райони».  Проектните 

предложения са в процес на изпълнение със срок за приключване на дейностите не по-късно 

от 24 месеца от подписване на договорите. 



 

 

Проектът за подготвителни дейности  за кандидатстването по Процедура за подбор на 

проектни предложения за подготвителни дейности 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 краен срок 30 април 

2021 г., ще има следната основна цел:  

1. Създаването на партньорство между МИГ от страни членки на ЕС за подготовка и 

изпълнение на съвместен проект за интегрирано представяне и насърчаване на т.нар. „бавен 

туризъм” на основата на местните храни, традициите и културата, които са ценен 

туристически ресурс в селските райони на Европа. Към настоящия момент са 

идентифицирани като потенциални партньори МИГ от Италия, Кипър и Хърватска. 

Конкретните цели и задачи на проекта в неговата подготвителна фаза са: 

- Създаване на партньорство между МИГ за подготовка и изпълнение на проект за 

транснацинално сътрудничество и сключване на Партньорско споразумение;  

- Извършване на предпроектни проучвания и анализи във връзка с подготовката и 

планирането на бъдещия проект;  

- Изготвяне на проектно предложение, включващо създаване на съвместен продукт 

и/или услуга с участието на всички партньори, както и изпълнение на дейности на 

съответните територии, съответстващи на целите и приоритетите на стратегията за 

ВОМР на съответната МИГ и на националните програмни документи за развитие на 

селските райони, при едновременно отчитане на необходимостта проектът да 

способства икономическото и социално възстановяване от кризата, породена от 

пандемията COVID-19.  

- Постигане на проектна готовност за кандидатстване на МИГ-партньори по мярка 19.3. 

през новия програмен период. 

Управителният съвет единодушно взе следното  

РЕШЕНИЕ №2 

 СНЦ „МИГ-Разлог” да кандидатства с проектно предложение „Местни храни и 

бавен туризъм в селските райони на Европа” по Процедура за подбор на 

проектни предложения за подготвителни дейности 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 краен срок 30 април 2021 г.; 

 Възлага на Изпълнителния директор да предприеме необходимите действия 

във връзка с подготовката на проектното предложение и електронното 

кандидатстване в ИСУН2020, както и подписването на необходимите 

декларации и документи в качеството му на представляващ Сдружението. 

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, 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 – член на УС; 

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

4. Васил Михайлов – член на УС. 


