
 

 

ПРОТОКОЛ №15/19.11.2021 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, 19.11.2021 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. 

 

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 прием по мярка 6.4. Причината за промяната е 

очакване на одобрението от страна на ДФЗ на входираните по мярката проекти през 2018 

година и яснота относно остатъчния ресурс и добавянето му към допълнителните средства 

по мярката след подписването на Допълнително споразумение №РД50-154/13.10.2021 г. 

Приемът ще бъде обявен през 2022 година. 

Управителният съвет единодушно взе 

РЕШЕНИЕ №2 

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

начин: 

 Премахва прием по мярка 6.4 с продължителност ноември-декември 2021. 

 

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. 

 


