
 

 

 

ПРОТОКОЛ №13/06.10.2021 г. 

от заседание на Управителния съвет 

на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група-Разлог”, 

 рег. по ф.д. №44/2010 г. по описа на БлОС, със седалище и адрес на управление:  

гр. Разлог, ул. „Стефан Стамболов” №1  

 

 

Днес, 06.10.2021 год., в 15:00 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. 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. 
 

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 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. Вземане на решение за възобновяване работата на КППП, назначена със Заповед 

№КППП 6.4-04/05.12.2018 г. във връзка с  получено уведомително писмо за оттегляне 

на проектно предложение с регистрационен номер BG06RDNP001-19.073-0016 от 

06.10.2021 г., входирано по Процедура № BG06RDNP001-19.073, МИГ-Разлог, мярка 

6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански 

дейности“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие, финансирана от 

ЕЗФРСР по ПРСР за периода 2014-2020 г. 

 

По т. 1 от дневния ред: 

Г-жа Нанева запозна членовете на УС с получено уведомително писмо от ЕТ „Росен 

Прешелков” с вх. №  01/14 от 06.10.2021 г. за оттегляне на проектно предложение с код в 

ИСУН BG06RDNP001-19.073-0016, входирано по Процедура за предоставяне на финансова 

помощ № BG06RDNP001-19.073, МИГ-Разлог, мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в 

установяването и развитието на неселскостопански дейности“ и възникналата необходимост 

за отразяване на обстоятелството в приключилата оценителна сесия по процедурата в 

ИСУН2020 – анулиране на класирането на проектното предложение, на оценителните листа 

на проектното предложение и обобщената оценка за АСД и ТФО, оттегляне на проектното 

предложение от експерт в МЗХГ със съответните права, анулиране на класирането и 

извършване на ново, в което след освободилия се финансов ресурс при оттеглянето на 

проекта, се променя статуса на проектно предложение с код  BG06RDNP001-19.073-0011 от 

„резерва” на „одобрено”, изготвяне на нов/допълнен/ протокол от ТФО с ново класиране, 

изготвяне на нов Списък на проектни предложения, които са одобрени за финансиране и нов 

Списък на оттеглените проектни предложения, изготвяне на нов/допълнен/ оценителен 

доклад и уведомяване на ДФЗ. 

Управителният съвет единодушно взе 

 

 

 



 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №2 

 Дава съгласие да бъде възобновена работата на КППП, назначена със Заповед № 

КППП 6.4-04/05.12.2018 г., във връзка с  получено уведомително писмо за 

оттегляне на проектно предложение с регистрационен номер BG06RDNP001-

19.073-0016 от 06.10.2021 г., входирано по Процедура № BG06RDNP001-19.073, 

МИГ-Разлог, мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на 

неселскостопански дейности“ от стратегията за Водено от общностите местно 

развитие, финансирана от ЕЗФРСР по ПРСР за периода 2014-2020 г. 

 Възлага на председателя на МИГ – Разлог да издаде заповед и да възстанови 

работата на КППП, назначена със заповед №КППП 6.4-04/05.12.2018 г. по 

процедура за подбор на проектни предложения с код в ИСУН BG06RDNP001-

19.073.  

 Определя срок за извършване на необходимите действия и изготвяне на нов 

/допълнен/ оценителен доклад и уведомяване на ДФЗ до 11.10.2021 г. 

 

 

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. 
 

 

 

 


