
 

 

 

 

ПРОТОКОЛ №8/28.06.2021 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, 28.06.2021 год., в 12:30 часа, 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. Надка Кротева, представляваща „ДЕШКА” ЕООД – член на УС; 

2. 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. 

 Васил Михайлов – зам.-председател на Сдружението 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 относно одобрение по реда на чл.46-а, ал.6 от Наредба 

22/2015 г. на промяна в Обявата за първи прием на проектни предложения и насоките 

и образците на документи за кандидатстване по Процедура за подбор на проектни 

предложения BG06RDNP001-19.502 МИГ– Разлог,  мярка 7.5. „Инвестиции за публично 

ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, активирана в 

ИСУН2020 от 12.04.2021 г. с краен срок за кандидатстване 30.06.2021 г.  

 

По т. 1 от дневния ред: 

Изпълнителният директор на МИГ информира членовете на УС  за следното: 

В ИСУН2020 е подготвена и регистрирана от МИГ, и активирана от УО на ПРСР 2014-

2020, Процедура по първи прием за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-

19.502 МИГ– Разлог,  мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за 

отдих, туристическа инфраструктура“, с начало на приема 12.04.2021 г. и с краен срок за 

кандидатстване 30.06.2021 г. Срокът за кандидатстване е в съответствие с определения в 

приложимите нормативни актове минимален срок – 30 календарни дни. Определеният 

срок в обявата е твърде кратък за подготовка на качествени проектни предложения, 

съобразени с всички изисквания на Условията за кандидатстване, в т.ч. и документите за 

прилагане. Потенциалният кандидат по процедурата – Община Разлог, информира екипа 

на МИГ-Разлог, че поради необходимост от повече време за придобиване на готовност за 

кандидатстване с подготвяните проектни предложения във връзка с изработването и 

съгласуването на технически проекти по реда на ЗУТ и за провеждането на пазарни 

консултации за набиране на оферти по реда на ЗОП на база на количествените сметки, 

изготвени от проектант, се нуждае от удължаване на крайния срок за кандидатстване по 

мярката. 

Възможността за промяна в обява и в процедура за подбор на проектни предложения 

по отношение на срока е допустима по реда на Наредба 22/2015 г. съгласно член 46-а, 

алинея 6, точка 3,  ал.(6) След активиране, промяна в обявата и в процедурата се допуска 

по реда на одобрението й: ....т. 3. за удължаване на срока за подаване на проектни 

предложения. За удължаване на срока за подаване на проектни предложения е 



 

 

необходимо Управителният съвет на МИГ, одобрил първоначалната обява и насоките и 

образците на документи, да вземе решение относно одобрение на промените по реда на 

чл.46-а, ал.6, т.3  от Наредба 22/2015 г.  

Г-жа Нанева предложи УС на СНЦ „МИГ-Разлог” да обсъди и одобри удължаване 

на крайния срок за кандидатстване по Процедура за подбор на проектни предложения 

BG06RDNP001-19.502 МИГ– Разлог,  мярка 7.5. до 01.08.2021 г. като се запази крайния 

час 17:00 часа.  

 

Управителният съвет единодушно взе 

РЕШЕНИЕ №2 

На основание ч.46-а, ал.6, т.3 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на 

подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите 

местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.: 

1/ Приема да бъде удължен до 01.08.2021 г., 17.00 часа, крайният срок за подаване на 

проектни предложения по отворената за кандидатстване в ИСУН2020 Процедура 

BG06RDNP001-19.502 МИГ–Разлог, мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, от Стратегията за водено от 

общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Разлог;  

2/ Одобрява промени в Обявата, насоките и образците на документи за кандидатстване, 

свързани с отразяване на новия краен срок на първи прием на проектни предложения по 

процедура BG06RDNP001-19.502; 

4/ Възлага на Изпълнителния директор да предприеме необходимите действия за 

уведомяване на УО на ПРСР 2014-2020, отразяване на промените в съответните 

документи и информиране на заинтересованите страни. 

 

След изчерпване на дневния ред, Председателстващият закри заседанието.  

 

 

 

Членове на УС, присъствали на заседанието и подписали протокола: 

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. 

 

 

 

 

 

 

 


