
 

 

 

ПРОТОКОЛ №10/13.08.2021 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, 13.08.2021 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 УС откри заседанието, констатира наличието на кворум – от пет 

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. Приемане на решение за изменение на Индикативната годишна работна програма за 

обявяване на приеми по мерки от Стратегията за ВОМР през 2021 година; 

2. Обсъждане на предложение за първо изменение на бюджета за 2021 година. 

 

По т. 1 от дневния ред: 

М.Манушкина – експерт по прилагане на стратегията, представи предложение за промени 

в Индикативна годишна работна програма за прием на проектни предложения за 2021 година 

и по-точно премахване на втори прием по мярка 7.5. Причината за промяната е удължаването 

на срока за първи прием на проектни предложения по мярката до 01.08.2021 година и 

невъзможност за приключване на роботата на КППП до предвидения срок за стартиране на 

втори прием. Трети прием със срок 15.11.2021-20.12.2021 година се запазва и става втори по 

мярката. При остатъчен бюджет след първи и втори прием ще бъде предвиден и трети през 

2022 година. 

Управителният съвет единодушно взе 

РЕШЕНИЕ №2 

Актуализира ИГРП за прием на проектни предложения през 2021 година по следния 

начин: 

 По мярка 7.5 премахва прием с продължителност август-септември 2021 и 

запазва прием със срок 15.11.2021-20.12.2021 година. 

 

По т. 2 от дневния ред: 

Г-жа Нанева представи пред членовете на УС предложение за първо изменение на 

бюджета за 2021 година в съответствие с разпорадбите на чл. 15, ал. 1 от Наредба 1 от 

22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия 

за ВОМР” на мярка 19 „ВОМР” от ПРСР за периода 2014-2020 г. В изготвения бюджет  няма 

промяна в общата одобрена стойност от УО на ПРСР за 2020 г.  и бюджетът отговаря 

напълно на изискванията на приложимата нормативна база за допустими разходи и дейности. 

Промяната касае: 



 

 

I. Искана промяна в частта „Текущи разходи за управление”: 

1. Намаляване с 1695,00 лева на бюджетно перо 10 „Разходи за участие на МИГ в 

дейности на Националната и на Европейската селска мрежа за развитие на селските 

райони, както и на Европейската Лидер асоциация и други асоцииации на МИГ”, т. 

10.2. „Разходи за участие на МИГ в дейности на Националната селска мрежа и 

Асоциация Българска национална ЛИДЕР мрежа, съгласно Наредбата за 

командировки в страната”  

Мотиви: Поради необходимост от допълнителни средства, които да бъдат насочени към 

раздел 2 на бюджета, е извършена преценка на досегашното изпълнение по бюджетни пера и 

възможния източник на средства за финансиране на разхода, описан по раздел две, т. 2. по-

долу, а именно:  увеличаване на финансовия ресурс по т.1 „Разходи за популяризиране, 

информиране и публичност /във връзка с популяризиране на ПРСР и СВОМР на МИГ-

Разлог/, подточка 1.3. „Предоставяне на информация за проекта чрез регионални медии 

– излъчване в регионални медии”.  

Установено е, че към 12.08.2021 г. от бюджетно перо 10.2. „Разходи за участие на МИГ в 

дейности на Националната селска мрежа и Асоциация Българска национална ЛИДЕР мрежа, 

съгласно Наредбата за командировки в страната” от планираните 3240,00 лева не са 

изразходвани никакви средства. След пренасочване на 1695,00 лв. към друго бюджетно перо, 

остатъкът ще бъде 1545,00 лв., които са напълно достатъчни, в случай на възникнали разходи 

до края на 2021 година. 

 

II. Искана промяна в частта „Разходи за популяризиране на СВОМР”: 

1. Отпадане на текст „и телевизионно излъчване” в бюджетно перо 1 „Разходи за 

популяризиране, информиране и публичност /във връзка с популяризиране на ПРСР и 

СВОМР на МИГ-Разлог/, т. 1.5. „Изготвяне на филм за изпълнение на СВОМР на МИГ-

Разлог, времетраене 15 мин., запис в тираж 100 бр. DVD, с обложка пълноцветен печат 

и телевизионно излъчване”  

Мотиви: При подаване на Заявление за одобрение на дейности и разходи за 2021 година, 

за тази дейност заявихме бюджет от 6250 лева, като близо 1/3 от средствата са планирани 

като заплащане за телевизионно излъчване на 15 минутния филм. При одобрение на бюджета 

за 2021 г. от страна на УО, сумата е редуцирана на 3 910,40 лв., в които вероятно не е 

включено телевизионно излъчване, но то стои в описанието на разхода и за целите на 

изпълнението и отчитането трябва да бъде реализирано, макар че средствата не са 

достатъчни за трите поддейности – 1/ Изготвяне  на 15  минутен филм; 2/Тиражиране на 

филма чрез запис  на DVD с обложка; 3/ Излъчване по телевизия. 

В същото време отчитаме, че разходът за телевизионно излъчване би трябвало да бъде 

отнесен към друго бюджетно перо, а именно: т. 1.3. „Предоставяне на информация за 

проекта чрез регионални медии – излъчване в регионални медии”. С тези мотиви предлагаме 

да бъде одобрено искането ни в това бюджетно перо и в рамките на одобрената сума 3910,40 

лв. да останат двете поддейности, свързани със заснемане и изработване на филма и неговото 

тиражиране на оптичен носител, а от описанието да отпадне „телевизионно излъчване”, за 

което предлагаме да бъде одобрено като отделен разход, съгласно описаното в т.2 по-долу.        

 

2. Увеличение с 1695,00 лева на бюджетно перо 1 „Разходи за популяризиране, 

информиране и публичност /във връзка с популяризиране на ПРСР и СВОМР на МИГ-



 

 

Разлог/, т. 1.3. „Предоставяне на информация за проекта чрез регионални медии – 

излъчване в регионални медии” и разширяване на описателната част по точката – 

„Предоставяне на информация за проекта чрез регионални медии – излъчване в 

регионални медии /общо 39 минути, от които 24 минути радио излъчвания и 15 минути 

телевизионно излъчване на изготвен филм за популяризиране на СВОМР/ 

Мотиви: Във връзка с мотивите по т.1 по-горе и необходимостта от осигуряване на 

бюджет за телевизионно излъчване на изготвен 15 минутен  филм, отразяващ напредъка по 

изпълнението на Стратегията на МИГ-Разлог и популяризиращ подхода ВОМР, предлагаме 

увеличаване на одобрения бюджет по т.1.3. от 2712,00 лв. /24 мин. х 113 лв./, които са вече 

договорени и в процес на изпълнение за излъчване на информационни спотове от Българско 

национално радио /Благоевград/, на 4407,00 лв., общо 39 минути х 113 лв., като 

допълнителните 1695 лв. /15 мин. х 113 лв./ да бъдат за телевизионното излъчване на 

изготвения филм, което ще бъде договорено след евентуалното одобрение на настоящото 

искане за изменение от страна на УО на ПРСР 2014-2020 г.    

Във връзка с пренасочването на средства към това бюджетно перо, добавяме и текст в 

описанието, от което да става ясно разпределението между вече договорените разходи за 

радиоизлъчвания и новия разход, който се заявява за предстояща за договаряне дейност за 

телевизионно излъчване на филма. 

Не се променя общата стойност на одобрения бюджет за 2021 г. в размер на 

212 348,96 лв. Променят се стойностите по двата раздела на бюджета и съотношението 

между тях – раздел едно се намалява с 1695 лв. и става 171 879,10 лв., или 81 % от общата 

стойност, съответно раздел две се увеличава с 1695 лв. и става 40 669,86 лв., или 19 % от 

общата стойност. 

 

След разглеждане на представения проект за първо изменение на бюджета, членовете на 

УС единодушно взеха следното: 

 

РЕШЕНИЕ №3 

Одобрява предложеното изменение на годишния бюджет на СНЦ „МИГ-Разлог” за 2021 

година и разпределението на средствата съгласно бюджетната таблица и възлага на 

изпълнителния директор да изготви Заявление за одобрение на изменение в дейностите 

и разходите за 2021 година, съгласно приетото решение, за внасяне в УО на 

ПРСР/МЗХГ  
 

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; 

3. Христо Елчинов, представляващ ЕТ „РИКО-1-Христо Елчинов”; 

4. Васил Михайлов. 

 


