
 

 

 

 

ПРОТОКОЛ №6/07.05.2021 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, 07.05.2021 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. 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. Одобрение на Оценителен доклад на Комисия за подбор на проектни предложения, 

назначена със Заповед №КППП 19.2.323-12/01.04.2021 г.  на изпълнителния директор на 

СНЦ „МИГ-Разлог”, за направената в ИСУН 2020 оценка на проектни предложения, 

подадени по Процедура BG06RDNP001-19.443-S2, МИГ–Разлог, Мярка 19.2.323 

„Развитие и популяризиране на територалната идентичност”; 

2. Разглеждане на проект за изменение на СВОМР; 

3. Разглеждане и одобряване на документи преди внасянето им за одобрение от Общото 

събрание: Годишен отчет на УС; ГДД и ГФО на Сдружението за 2020 година; План за 

дейността. 

4. Определяне на дата и приемане на дневен ред за провеждане на Общо събрание на 

СНЦ „МИГ-Разлог” през месец май 2021 г. 

По т. 1 от дневния ред: 

Г-жа Манушкина – експерт СВОМР и председател на КППП за оценка на проектни 

предложения, подадени по Процедура № BG06RDNP001-19.443-S2, запозна присъстващите 

със съдържанието на оценителния доклад на Комисията, като маркира отделните етапи от 

работата й. По процедурата са входирани две проектни предложения, които успешно 

преминават и двата етапа на оценка. Не са установени недопустими разходи в бюджета на 

проектните предложения.  

Заключение на КППП:  

1. Проектните предложения, подадени по Процедура № BG06RDNP001-19.443, 

МИГ-Разлог, Мярка 19.2.323 „Развитие и популяризиране на териториалната 

идентичност“, които преминават етапите на оценка и се предлагат за 

финансиране в пълния размер на заявената БФП, са: 

Номер на ПП  Наименование  Кандидат  
Одобрена 

БФП /лв./ 

BG06RDNP001-19.443-0004 „Вкусни традиции" ЦЕНТЪР ЗА ГРАЖДАНСКИ 

ИНИЦИАТИВИ АНТЕРИЯ 

СДРУЖЕНИЕ 

108 366,00 

BG06RDNP001-19.443-0005 „Дизайн и експониране на нова музейна експозиция 

„Елешница-древно селище с богато наследство” с цел 

популяризиране на местната териториална 

идентичност” 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 

„ЗАПАДНОРОДОПСКИ ЛЪЧ 1906” 

161 400,00 



 

 

 

След подробно обсъждане на доклада и етапите на оценителния процес,  

Управителният съвет единодушно взе 

РЕШЕНИЕ №2 

1) Одобрява Оценителен доклад на Комисия за подбор на проектни предложения, 

назначена със Заповед №КППП 19.2.323-12/01.04.2021 г.  на Изпълнителния 

директор на СНЦ „МИГ-Разлог”, за направената в ИСУН 2020 оценка на 

проектни предложения, подадени  по Процедура № BG06RDNP001-19.443-S2 

„МИГ–Разлог, Мярка 19.2.323 „Развитие и популяризиране на териториалната 

идентичност“ 

 

По т. 2 от дневния ред: 

Г-жа Ненева запозна присъстващите, че с писмо с Изх. № 91-232/08.04.2021 г., УО на 

ПРСР 2014-2020 информира МИГ-Разлог за възможност за усвояване на допълнителен 

финансов  ресурс за изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие за 

периода 2014-2020 г., свързана с увеличение на бюджета за дейностите по подмярка 19.2 

„Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” с 

799 000 лв. и с 114 000 лв. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии 

за ВОМР“. Увеличението на бюджета се предоставя от Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони (EЗФРСР) и се разпределя само по мерките, финансирани от 

този фонд. Допълнителните средства за увеличение на бюджета на СВОМР се предоставят 

във връзка с изпълнение на Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета 

от 23 декември 2020 година за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с 

подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и 

от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и 2022 г. и за 

изменение на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по 

отношение на ресурсите и на прилагането през 2021 г. и 2022 г. и Регламент (ЕС) № 

1308/2013 по отношение на ресурсите и разпределението на това подпомагане за 2021 г. и 

2022 г. 

Допълнителните средства трябва да бъдат разпределени балансирано между мерки от 

изпълняваната Стратегия за ВОМР, финансирани чрез ЕЗФРСР, на база приоритетите и 

целите на одобрената Стратегия, след извършен анализ на досегашното изпълнение, както и 

на заявените актуални потребности, нагласи и намерения за кандидатстване с проектни 

предложения от страна на заинтересованите страни и допустими кандидати, и проведено 

обществено обсъждане на предлаганите промени. При желание от страна на МИГ, в срок до 

01.06.2021 г., в Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г. – Министерство на земеделието, 

ханите и горите (МЗХГ), следва да бъде депозирано писмено заявление по реда на чл. 40, ал. 

1 от Наредба № 22 /14.12.2015 г. Представен бе проект за изменение на СВОМР. 

Предлаганите промени касаят: 

- финансовия план – разпределението на допълнителните средства по мерки от 

СВОМР: насочване на 80 915,00 лева към мярка 4.1 за финансиране на одобрен проект, 

който е в Списък с резервни проекти; насочване на 551 885,00 лева към мярка 6.4 за 

финансиране на резервен проект и обявяване на нов прием след установен потенциал за още 

проекти и насочване на 166 200,00 към мярка 19.2.323 във връзка със заявено намерение за 

кандидатстване по трети прием  от Община Разлог. 

В процентно отношение промяната не нарушава баланса по първоначалния финансов план на 

СВОМР. Не е установен потенциал за насочване на допълнителен финансов ресурс към 

другите мерки от СВОМР – 4.2., 7.2., 7.5 и 8.6. Тъй като по мярка 4.2. след три проведени 

приема е наличен целият предварително разпределен ресурс от 234 696 лв., намерението на 

МИГ е да обяви нова процедура за прием през 2021 година – при индикации за проекти, или 

средствата да бъдат пренасочени към друга мярка по реда на чл. 39. от Наредба 22/2015 г., т. 

3. по отношение на финансовите й параметри до 10 на сто от одобрения от ЕЗФРСР бюджет 



 

 

по подмярка 19.2, във връзка с чл.10, ал. 2 от Споразумение № РД 50-154/21.10.2016 г.  – 

напр. 6.4., заедно с остатъчен ресурс по други мерки.   

- актуализиране на индикаторите за резултат във връзка с изменението на финансовите 

показатели - На основание чл. 39, ал.4 от Наредба 22/2015 г., във връзка с промяна на 

Финансовия план и финансовите параметри на мерките от СВОМР се предлага да се 

променят и мониторинговите индикатори за резултат - т. 9.1. Индикатори за цялостното 

прилагане на стратегията за ВОМР: общ брой проекти, финансирани по СВОМР, брой 

създадени работни места, общ обем на инвестициите (публичен и собствен 

принос/съфинансиране), в т.ч. общ обем на инвестициите (само публичен принос), проекти 

на земеделски стопанства в чувствителни сектори, проекти реализирани извън общинския 

център - в селата, брой проекти на частни бенефициенти, създадени работни места, 

население от територията, което се ползва от подобрени услуги, представители на уязвими 

групи, които се ползват от подобрени услуги, в т.ч. представители на малцинствени групи  

/роми/. Индикаторите за резултат  по съответните мерки /т. 9.2. Индикатори по мерки/  ще 

бъдат променени след провеждане на общественото обсъждане в съответствие с 

окончателното финансово разпределение на допълнителните средства по мерките от 

Стратегията, направено съобразно постъпилите становища, предложения и коментари.  

- времевия график за изпълнение на СВОМР - Съгласно приложимата нормативна уредба 

срокът за сключване на договори за предоставяне на финансова помощ за проекти по 

мерките, включени в СВОМР, е 31 декември 2020 г., а срокът за изпълнение и отчитане на 

договорените проекти – не по-късно от 30 юни 2023 година.  

В тази връзка Времевият график за изпълнение на Стратегията - планиран индикативно по 

години, е представен в раздел 7 от одобрената стратегия за периода 2016 – 2023 г. като 

периодите на обявяване на приеми, оценка и договориране на проектни предложения  по 

седемте мерки са до края на 2020 година, а периодите за изпълнение и отчитане на 

одобрените за финансиране по стратегията за ВОМР на МИГ проекти – до 30.06.2023 г.  

С единадесетото изменение на ПРСР 2014-2020 година се дава възможност допълнителните 

средства да се използват през преходния период 2021 - 2022 г., като крайният срок за 

изпълнение на дейностите по проектите към Стратегията за ВОМР, в рамките на 

изменението, е до юни 2025 година. Предложението за промяна в стратегията за ВОМР по 

отношение на времевата рамка е: „Времевото разпределение за реализация на стратегията е 

за периода 2016 – 2025 г. Одобрените за финансиране по стратегията за ВОМР на МИГ-

Разлог  проекти, за които бенефициентите имат сключен тристранен административен 

договор могат да се изпълняват в срок до 30 юни 2025 г.” 

Управителният съвет единодушно взе 

РЕШЕНИЕ №3 

Обявява за обществено обсъждане, от 07.05.2021 г. до 17:00 часа на 17.05.2021 г.,  проект 

за изменение на прилаганата Стратегия за ВОМР на МИГ-Разлог, включващо: 

 Промени във Финансовия план - разпределяне на допълнителните средства по 

мерки от Стратегията за ВОМР; 

 Актуализиране на Индикаторите за резултат във връзка с изменението на 

финансовите показатели; 

 Изменение на Времевия график - удължаване на срока за изпълнение на СВОМР 

 

По т. 3 от дневния ред: 

Във връзка с подготовката на годишното общо събрание на МИГ, от екипа са 

изготвени и се представят на членовете на УС документи и материали, които да бъдат 

внесени за одобрение от Общото събрание на МИГ-Разлог. Всички материали са изпратени 

предварително за информация.  

В. Нанева представи изготвения доклад за дейността на СНЦ „МИГ-Разлог” за 2020 г., 

като запозна присъстващите с извършените дейности по: 

 Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на СВОМР” – осъществени 

приеми по мярка 8.6, 7.2, 4.2 и 19.2.323 от СВОМР и проведени две КППП – по мярка 



 

 

8.6 и 7.2. По мярка 4.2 няма постъпили проектни предложения, а КППП по мярка 

19.2.323 се състоя в началото на 2021 година.  

 Подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на 

местни инициативни групи“ – входирани проекти по Процедура BG06RDNP001-

19.355 „Подбор на проектни предложения за вътрешнотериториално и 

транснационално сътрудничество” по подмярка 19.3 от мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие” от ПРСР 2014–2020 г., Подадените проектни 

предложения са за транснационално сътрудничество между МИГ от България и  МИГ 

от страни-членки на Европейския съюз. Проектите са с наименования „Управление на 

устойчивостта” с партньор от Италия и „Транснационално сътрудничество за 

екологично отговорни местни общности в селските райони” с партньори от Чехия, 

Испания и МИГ-Поморие. Целеви групи и ползватели на планираните дейности и 

очакваните резултати са широк кръг представители на местните общности от 

стопанския и гражданския сектор. 

 Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР” – доставка на 

офис техника, организиране и провеждане на 3 обучения за местни лидери и 1 за 

екипа и членове на ОС на МИГ, 2 семинара и 8 информационни срещи в една 

информационна кампания, изготвяне на рекламно-информационни материали, 

медийно отразяване на дейността на Сдружението и изготвяне на филм за 

изпълнението на СВОМР, поддръжка на интернет сайт, участие във форуми на 

национално и международно ниво и др. 

Управителният съвет единодушно взе следното 

РЕШЕНИЕ №4 

Одобрява Годишен доклад за дейността на СНЦ „МИГ-Разлог” за 2020 година за 

внасяне в Общото събрание 

 

Председателят на УС представи пред присъстващите изготвения Годишен доклад за 

дейността на Управителния съвет през 2020 година, който да бъде представен на ОС за 

одобрение. През 2020 г. са 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 едно заседание на Общото събрание. УС е предприел 

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

Управителният съвет единодушно взе следното 

РЕШЕНИЕ №5 

Одобрява Годишен отчет за дейността на УС на СНЦ „МИГ-Разлог” през 2020 

година за внасяне в Общото събрание 

 

Изпълнителният директор – г-жа В. Нанева даде становище пред УС относно финансовия 

отчет на изпълнението на бюджета на СНЦ „МИГ-Разлог” към 31.12.2020 г., както и 

справка-информация за финансовото състояние на организацията към датата на заседанието. 

При одобрен бюджет от МЗХГ в размер на  195 522,55 лева, извършените разходи по 

подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР” възлизат на 133 471,76 лева. 

Към настоящия момент са извършени плащания по подадените 2 заявки за 2020 година от 

страна на ДФ „Земеделие”. Годишният финансов отчет, включващ счетоводен баланс, отчет 

за приходите и разходите, справка за ДМА, е изготвен от счетоводното предприятие – 

изпълнител по договор за външни услуги на база осчетоводените първични документи.  

Финансовият отчет бе подложен на гласуване. 

Управителният съвет единодушно взе 

РЕШЕНИЕ №6 

Одобрява годишния финансов отчет на СНЦ „МИГ-Разлог” за 2020 година за 

внасяне в Общото събрание 

 

Изпълнителният директор представи изготвената Програма за дейността на СНЦ „МИГ-

Разлог” за 2021 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, излъчвания в регионални медии, 

информационни срещи и семинари, обмен на опит с други МИГ в България и в страни 

членки на ЕС, организиране и провеждане на събития – празник на МИГ-Разлог и 

инвестиционен форум. В програмата са включени и приемите на проектни предложения и 

оценката им от КППП. 

Управителният съвет единодушно взе 

РЕШЕНИЕ №7 

Одобрява Програмата за дейността на СНЦ „МИГ-Разлог” за 2021 година за 

внасяне в Общото събрание 

 

По т. 3 от дневния ред: 
След проведена дискусия относно подходяща дата за насрочване и провеждане на 

Общо събрание и запознаване с предложения от Изпълнителния директор проект за дневен 

ред на събранието, 

Управителният съвет единодушно взе следното: 

РЕШЕНИЕ №8 

На основание чл. 35 от Устава на Сдружението и чл. 26 и сл. от Закона за 

Юридическите лица с нестопанска цел, свиква общо събрание на членовете на СНЦ 

„Местна инициативна група – Разлог”, което да се проведе на 21.05.2021 г., в 17:30 часа, 

в заседателната зала на Общински съвет в гр. Разлог, ул. „Стефан Стамболов” №4. 

Събранието да се проведе при следния дневен ред: 

1. Приемане на годишен доклад за дейността на Сдружението през 2020 г.; 

2. Приемане на годишен финансов отчет за 2020 година; 

3. Приемане на отчет за дейността на Управителния съвет през 2020 година и 

освобождаване на членовете му от финансова отговорност; 

4. Приемане на бюджет за 2021 година; 

5. Приемане на Работна програма и план-график за дейността на МИГ-Разлог за 2021 

година; 

6. Приемане на решение за изменение на СВОМР, прилагана от СНЦ „МИГ-Разлог”, 

съгласно Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно 

развитие № РД 50-154/21.10.2016 г.; 

7. Други. 

 

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. 

 

 

 


