
 

 

 

ПРОТОКОЛ №2/04.04.2022 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, 04.04.2022 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. 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. 

На заседанието присъстваха и нечленове: Венета Нанева – изпълнителен директор, Мария 

Манушкина – експерт СВОМР и Галина Калушкова – технически асистент. 

Зам.-председателят на Сдружението – г-н Васил Михайлов откри заседанието, констатира 

наличието на кворум – от 5 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. Разглеждане на проект за трето изменение на СВОМР, след проведено обществено 

обсъждане, преди внасянето му в Общото събрание на Сдружението за приемане на решение за 

одобрение. 

По т. 1 от дневния ред: 

Г-жа Ненева запозна присъстващите, че съгласно Решение №6 по Протокол №01/17.03.2022 г. от 

заседание на УС, МИГ-Разлог, в дните 25.03-04.04.2022 г., разгледаният проект за трето 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., сключено  с  Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г., е обявен 

за обществено обсъждане. Предлаганите промени в СВОМР са: 

 Промени в описание на мерките и по-специално в мярка 7.2 от СВОМР по отношение на 

финансовите параметри и максимална стойност на проектите /интензитета на помощта/; 

 Промени във Финансовия план - разпределяне на средства по мерки от Стратегията за 

ВОМР; 

 Актуализиране на Индикаторите за резултат във връзка с изменението на финансовите 

показатели. 

Няма постъпили мотивирани становища, коментари и предложения от заинтересованите страни. 

Управителният съвет единодушно взе 

РЕШЕНИЕ №2 

Внася проект за трето изменение на СВОМР в Общото събрание на Сдружението за 

разглеждане и приемане на решение за промяна в одобрената СВОМР 

 

След изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.  

 

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. 

 


