
ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ МИГ-РАЗЛОГ

Днес, 21.05.2021 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. Асен Крайнов, представляващ АИК 79 ЕООД, съгласно Протокол от 23.02.2014 г. и
Протокол от 15.06.2016 г.;
2. Стефан Караджов, представляващ Боби-2007 ЕООД, съгласно Протокол от
26.08.2015 г.;
3. Галина Калушкова;
4. Йордан Кацарски;
5. Васил Михайлов.
6. Иван Гюров;
7. Саша Кирилова;
8. Мария Манушкина;
9. Тодор Дамянов;
10. Венета Нанева;
11. Димитър Татарски, представляван от Галина Калушкова съгласно пълномощно от
13.05.2021 г.;
12. Велина Кулина, представляваща Читалище 15.09.1903-1909, съгласно пълномощно
от 26.11.2018 г.;
13. Красимир Герчев, представляващ Община Разлог съгласно Решение 29 от 28.01.2016
г. на Общински съвет  гр. Разлог;
14. Лидия Панкова, представляващ/а Сдружение ШАНС  съгласно Протокол  03 от
24.02.2010 г.;
15. Надка Кротева, представляваща Дешка ЕООД, съгласно Протокол от 23.02.2010 г.;
16. Захари Беличенов, представляващ СОПД МАИР-Разлог, съгласно Протокол от
18.02.2010 г.;
17. Христо Елчинов, представляващ ЕТ Рико-1-Христо Елчинов съгласно Протокол от
15.12.2014 г;
18. Мария Тумбева, представляваща Пери Волас  ЕООД съгласно Протокол от Общото
събрание от 22.02.2010 г.;
19. Георги Огнянов, представляващ Галарис БГ ООД, съгласно Протокол от 21.08.2015 г.
и Протокол от 02.04.2019 г.
20. Станислав Стоянов, представляващ Разлог Медия Консултинг ЕООД, съгласно
Протокол от 15.12.2014 г.,
21. Георги Фарфаров, представляващ СНЦ Еко Разлог, съгласно Протокол от 23.12.2014
г.;
22. Васил Саев;
23. Асен Крайнов, представляващ Крайнови 2009 ЕООД, съгласно Протокол от
18.02.2010 г.;
24. Ваня Илиева;
25. Таня Копанарова, представляваща ЕТ Султана  Таня Копанарова, съгласно
Протокол от 21.08.2015 г.;
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26. Цветана Крайнова, представляваща Асенова къща ЕООД, съгласно Протокол от
20.08.2015 г.;
27. Галина Кирицова;
28. Костадинка Тодорова, представляваща Сдружение Международни инициативи за
сътрудничество, съгласно Протокол от 22.02.2010 г.;
29. Радослав Стоянов;
30. Елиза Саева, представляваща Валдияна ЕООД, съгласно Протокол от 14.05.2016 г.;

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 06 от 07.05.2021 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, а Димитър

Татарски се представлява от пълномощник - Галина Калушкова, съгласно Пълномощно от
13.05.2021 г. на основание чл. 37, ал. 3 от Устава на Сдружението. 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 30                    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 30                      ПРОТИВ 0       ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 0
ВЗЕ СЕ:

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 2020 г.;
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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.

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 30                 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 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.

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 2020 г. Докладът представя дейността на СНЦ МИГ-Разлог през
2020 година в съответствие с изискванията на чл. 66, ал.1 от Устава на сдружението и е
структуриран в съответствие с точки 1-4 на чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ. 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 8.6, мярка 7.2, мярка 4.2 и
мярка 19.2.323 от СВОМР и проведени две Комисии за подбор на проектни предложения
/КППП/  по мярка 8.6 и 7.2.  По мярка 4.2 няма постъпили проектни предложения и КППП не
бе сформирана, а КППП по мярка 19.2.323 се състоя в началото на 2021 година. През 2020 г.
са подписани от страна на ДФЗ, МИГ-Разлог и съответния Бенефициент, общо шест договора
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерки от СВОМР:

� Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства  1 договор;
� Мярка 6.4 Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на

неселскостопански дейности  2 договора;
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� Мярка 8.6 Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката,
мобилизирането и търговията на горски продукти  1 договор;

� Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура  2 договора.

За всеки сключен договор  със заповед на председателя на УС или на изпълнителния
директор, се определя служител от МИГ с право на достъп в модул Електронно отчитане на
бенефициенти в ИСУН 2020 секция Договори. Служителят осъществява наблюдение
върху изпълнението и документирането на съответния проект и при необходимост подпомага
бенефициента при изпълнение и отчитане на дейностите, докладва напредъка и възникналите
трудности или пречки в хода на изпълнението, с цел тяхното своевременно отстраняване.

� подмярка 19.4 Текущи разходи и популяризиране на СВОМР
Проведени обучения, семинари и информационни срещи с местни участници
- Едно обучение за екипа и членовете на колективния върховен орган на тема
Актуални нормативни изисквания и нормативна уредба, свързани с подхода Водено от
общностите местно развитие и изпълнение на Стратегията за ВОМР с 10 участника;
- Три еднодневни обучения за местни лидери - по 10 местни лидери с цел предоставяне
на разяснения за процеса на кандидатстване и изпълнение на проекти по отделни мерки от
СВОМР.
- Два информационни семинара с по 20 участника за представяне на мерки от
Стратегията за Водено от общностите местно развитие с примери за проекти и бизнес план.
- Проведени са 8 /осем/ информационни срещи за по 10 участника във всяко населено
място от територията на община Разлог във връзка с популяризиране на мерките от СВОМР.
Участниците получиха подробна информация за мерките, включени в Стратегията,
индикативната годишна работна програма за прием на проекти през 2020 година, условията
за допустимост, електронното кандидатстване в ИСУН2020 и др.
Целта на тези дейности е местната общност да бъде текущо информирана за възможностите,
предоставяни по подхода ЛИДЕР/ВОМР, а участниците да получат актуална информация за
мерките от СВОМР, възможностите за финансиране на проектни идеи, както и изграждане на
капацитет за изготвяне, изпълнение и отчитане на проектите.
Дейности за популяризиране на стратегията за ВОМР:
За дейностите по популяризиране, информиране и публичност, през 2020 година Сдружение
МИГ  Разлог е извършило следното:

- Подновяване на домейн mig-razlog.org и хостинг за период от една година;
- Поддръжка и актуализация на уеб сайт: www.mig-razlog.org на СНЦ Местна

инициативна група  Разлог, на който текущо се публикуват протоколи от проведени
заседания на УС и Общи събрания, актуална информация, Индикативна годишна работна
програма, обяви за прием на проектни предложение, ведно с необходимите за
кандидатстване документи, процедури, регистър на входирани проектни предложения,
списъци на одобрени, неодобрени, оттеглени и резервни проектни предложения, вътрешни
правила и други, свързани с дейността на Сдружението.

- Изготвени и отпечатани в регионална печатна медия 12 публикации за дейността
на Сдружението и популяризиране на СВОМР, вкл. Обяви за прием на проектни
предложения по мерки от СВОМР  публикации в регионалния ежедневник вестник
Струма.
- Във връзка с изпълнение на дейностите за изготвяне на рекламно  информационни
материали на Сдружението, за популяризиране на СВОМР на територията, са изготвени и
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разпространени одобрени в бюджета рекламни и информационни материали, брандирани с
лога и надписи, съгласно Единния наръчник за публичност и информация: бележник
комплект лепящи листчета, спортни алуминиеви бутилки, чаши за многократна употреба с
лъжица и дръжка; смарт блутут гривни, информационен бюлетин;
- Изготвен е 10 минутен филм за изпълнението на СВОМР на МИГ-Разлог;
- Проведени са индивидуални консултации и са раздадени информационни и рекламни
материали на потенциални кандидати и заинтересовани лица, посетили офиса на МИГ с цел
консултиране и/или информиране. Дадени са разяснения по телефон и чрез електронна поща.
- Екипът на МИГ-Разлог поддържа страница във фейсбук: МИГ-Разлог/LAG-Razlog, с цел
бързо информиране на заинтересованите лица.
- Изпраща регулярно информационни материали по електронна поща на местни хора,
регистрирали се в списъци на участниците в различни събития на МИГ.

� 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 20142020 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.

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 30                             ПРОТИВ 0                                ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 0

Общото събрание взе:
РЕШЕНИЕ  4

Приема Доклада за дейността на СНЦ МИГ-Разлог за 2020 година.

По точка 2 от дневния ред:
В. Нанева представи финансовия отчет на изпълнението на бюджета на СНЦ МИГ-
Разлог към 31.12.2020 г.  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 /една деветмесечна и една тримесечна/ за 2020 година.  Финансирането на
дейностите и разходите преди тяхното възстановяване от страна на ДФЗ по подадени от МИГ
заявки за междинно и окончателно плащане се извършва с кредитни средства, вкл. банков
кредит тип овърдрафт в размер на 80 000 лева, и със средства от предоставяни от ДФЗ
годишен аванс в размер на 50 % от одобрения бюджет, намален с дял от осигурения местен
ресурс. Авансът се приспада от ДФЗ пропорционално по заявките. През 2020 г. няма
безвъзмездно полученото имущество и приходи от други дейности за набиране на средства и
няма получени и предоставени дарения.
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Финансовият резултат е -219,28 лв, формиран като разлика  между постъпленията от
членски внос и необходими разходи, които не се заявяват за възстановяване 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 услуги на база осчетоводените първични документи.
Гласува се с:

ЗА 30                              ПРОТИВ 0                                ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 0

Общото събрание взе:

РЕШЕНИЕ  5
Приема Годишния финансов отчет на СНЦ МИГ-Разлог за 2020 година.

По точка 3 от дневния ред:
Председателят на УС представи доклада за дейността на Управителния съвет на СНЦ

МИГ-Разлог за 2020 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 едно заседание 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.
В отговор на поканата за мнения, нямаше желаещи. Докладът бе подложен за гласуване.
Гласува се с:

ЗА 30                                 ПРОТИВ 0                                ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 0

Общото събрание взе:
РЕШЕНИЕ  6

Приема доклада за дейността на Управителния съвет на СНЦ МИГ-Разлог за
2020 година и освобождава членовете на УС на СНЦ МИГ-Разлог от финансова

отговорност.

По точка 4 от дневния ред:
Г-жа Нанева запозна присъстващите с получена Заповед РД 09-299/30.03.2021 г. на

Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 г. за одобрение на предложените дейности и разходи
за 2021 г. Представена бе рамката на бюджета за 2021 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, организиране на рекламни събития на МИГ и
изготвяне на филм за изпълнението на СВОМР, са минимум 20% от него.

След разглеждане на представения проект за първо изменение на бюджета,
Гласува се с:
ЗА 30                            ПРОТИВ 0                            ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 0

Общото събрание взе:
РЕШЕНИЕ  7

Приема бюджета на СНЦ МИГ-Разлог за 2021 година и разпределението на
средствата съгласно бюджетната таблица.
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По точка 5 от дневния ред:
Кр. Герчев 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, изготвяне на филм за изпълнение на СВОМР,
информационни срещи и семинари, организиране на рекламно-информационни събития,
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 30                             ПРОТИВ 0                            ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 0

Общото събрание взе:

РЕШЕНИЕ  8
Приема Програмата и времевия план-график за дейността на СНЦ МИГ-Разлог за

2021 година.

По точка 6 от дневния ред:
Г-жа Нанева 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.

След одобрение от УС на проект на изменение на СВОМР, съобщението за обществено
обсъждане е качено на сайта на Сдружението и е публикувано във в-к Струма. В дните 07-
17 май 2021 г. заинтересованите страни са имали възможност да отправят своите коментари и
предложения. Предлаганите промени касаят:
� финансовия план  разпределението на допълнителните средства по мерки от
СВОМР:

Мярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства
Предложението е към първоначалния бюджет по мярка 4.1., който е в размер на 234 696 лв.,
да се добавят 80 915 лв. от допълнителното финансиране. След промяната бюджетът на
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мярката става 315 611 лв., което ще позволи договарянето на всички одобрени от МИГ
проекти, в т.ч. класираният на трето място, който сега е в Списък с резервни проекти.
Не е установен потенциал за разпределение на по-голям финансов ресурс по мярката.
В процентно отношение промяната не нарушава баланса по първоначалния финансов план 
от 8 % се променя на 8,46 % за мярка 4.1. от общия финансов ресурс по подмярка 19.2. за
проекти към Стратегията.
Мярка 6.4. Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на
неселскостопански дейности
Предложението е към първоначалния бюджет по мярка 6.4., който сега е в размер на  1
437 513,00 лв. да се добавят 551 885,00 лв.  най-значителен дял от допълнителното
финансиране. След промяната бюджетът на мярката става  1 989 398,00 лв., което ще позволи
договарянето на всички одобрени от МИГ проекти, в т.ч. класираният на деветото място,
който сега е в Списък с резервни проекти, както и обявяване на нова процедура за прием на
проектни предложения, по която да бъдат одобрени и финансирани между 3 и 6 нови проекта
в рамките на новия осигурен финансов ресурс от 549 898,10 лева /получен като от
допълнително разпределените 551 885,00 лв. се извадят 1986,86 лв., които ще бъдат насочени
към резервния проект от първия прием/.
В процентно отношение промяната не нарушава баланса по първоначалния финансов план 
от 49 % се променя на 53,3 % за мярка 6.4. от общия финансов ресурс по подмярка 19.2. за
проекти към Стратегията.
Мярка 19.2.323. Развитие и популяризиране на териториалната идентичност
Предложението е към първоначалния бюджет по мярка 19.2.323., който сега е в размер на
567 18,00 лв. да се добавят 166 200,00 лв. от допълнителното финансиране. След промяната
бюджетът на мярката заедно с остатъка става 166 246,44 лв., което ще позволи обявяване на
трети прием по процедурата за прием на проектни предложения по мярка 19.2.323, по която
да бъде одобрено и финансирано едно проектно предложение до максимално допустимата
стойност на безвъзмездната финансова помощ  - 85 000,00 евро или две, три и повече
проектни предложения на по-ниска стойност.
В процентно отношение промяната не нарушава баланса по първоначалния финансов план 
от 19.33% се променя на 19.65 % за мярка 19.2.323. от общия финансов ресурс по подмярка
19.2. за проекти към Стратегията.
Запазва се като цяло разпределението на бюджета за финансиране на проекти между
частните мерки 4.1., 4.2., 6.4. и 8.6. и публичните  мерки 7.2., 7.5. и 19.2.323, което
продължава да е в полза на частните мерки  новото съотношение е  71,97 % към 28,03 % , при
първоначално съотношение преди изменението 70 % към 30 %.
�  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, общ брой бенефициенти,
подпомогнати 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 реализирани извън общинския център - в селата, брой проекти на
частни бенефициенти, брой проекти на публични бенефициенти. Промяната е отразена и в
Индикаторите за резултат по съответните мерки /т. 9.2. Индикатори по мерки/.
� 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.
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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.
На присъстващите е представена Справка за отразяване на коментари, становища и
предложения, получени в периода 7-17 май 2021 г., при проведено обществено обсъждане на
промени в СВОМР на СНЦ МИГ-Разлог, прилагана на територията на община Разлог. До
обявения краен срок 17,00 ч. на 17.05.2021 г. в офиса и на електронната поща на МИГ-Разлог
са постъпили 4 писма с положителни становища, които са изцяло в подкрепа на промените,
вкл. на финансовото разпределение на допълнителните средства по мерки от Стратегията за
ВОМР. В офиса, и при проведена Фокус-група с предприемачи за обсъждане на промени в
СВОМР, са подадени 7 информационни карти за заявяване на намерение и готовност за
кандидатстване по мярка 6.4 и по мярка 4.1.
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.
Гласува се с:
ЗА 30                             ПРОТИВ 0                            ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 0
Общото събрание взе:

РЕШЕНИЕ  9
Одобрява предложеното 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.

По точка 7 от дневния ред:
Бяха обсъдени текущи въпроси от дейността на Сдружението.
По тази точка решение не бе взето.

С това събранието приключи и бе закрито от председателстващия.
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