
 

 

 

 

ПРОТОКОЛ №7/19.05.2021 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, 19.05.2021 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. Разглеждане на проект за второ изменение на СВОМР, след проведено 

обществено обсъждане, преди внасяното му в Общото събрание на Сдружението за 

приемане на решение за одобрение; 

 

По т. 1 от дневния ред: 

Г-жа Ненева запозна присъстващите, че съгласно Решение №3 по Протокол 

№06/07.05.2021 г. от заседание на УС, МИГ-Разлог, в дните 07-17 май 2021 г., разгледаният 

проект за второ изменение на СВОМР, изпълнявана съгласно Споразумение № РД 50-

154/21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено 

от общностите местно развитие” на мярка 19 „ВОМР” от ПРСР 2014-2020 г., сключено  с  

Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г., е обявен за обществено обсъждане. 

Предлаганите промени в СВОМР са свързани с единадесетото изменение на ПРСР 2014-2020 

г., с което са осигурени допълнителни средства по подхода ВОМР през преходния период 

2021-2022 г., и срокът за изпълнение е удължен до м.юни 2025 година. Отправената покана 

за активно участие в проведеното обществено обсъждане е насочена към всички 

заинтересовани страни от публичния, стопанския и гражданския сектор на територията на 

община Разлог. За предлаганите промени след проведеното обществено обсъждане е 

изготвена Справка за постъпилите коментари, становища и предложения, които са изцяло в 

подкрепа на промените, вкл. на финансовото разпределение на допълнителните средства по 

мерки от Стратегията за ВОМР. За целите на подаване на Заявление и сключване на 

допълнително споразумение с МЗХГ по реда на чл.40 от Наредба 22/14.12.2015 г. за 

прилагане на подмярка 19.2 на мярка 19 „ВОМР” от ПРСР 2014-2020 г., се предлага за 

разглеждане и одобрение от Общото събрание на СНЦ „МИГ-Разлог” Проект за промени в 

Стратегията за ВОМР, отнасящи се до увеличаване на финансовия ресурс и разпределението 

му по мерки, актуализиране на индикаторите за резултат във връзка с изменението на 

финансовите показатели, както и удължаване на срока за прилагане до 2025 г.  

Управителният съвет единодушно взе 

РЕШЕНИЕ №2 

Внася проект за второ изменение на СВОМР в Общото събрание на Сдружението за 

разглеждане и приемане на решение за промяна в одобрената СВОМР 

 



 

 

 

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. 

 

 

 

 

 


