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ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МИГ-РАЗЛОГ”, ПРОВЕДЕНО НА 

05.04.2022 ГОДИНА 

 

Днес, 05.04.2022 г., в 18:30 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. Васил Саев; 

3. Венета Нанева; 

4. Иван Гюров; 

5. Надка Кротева, представляваща „Дешка” ЕООД, съгласно Протокол от 23.02.2010 г.; 

6. Галина Калушкова; 

7. Мария Манушкина; 

8. Тодор Дамянов; 

9. Венцислав Гърменов, представляващ Община Разлог съгласно Протокол №3 от 

извънредно заседание на Общински съвет-Разлог, проведено на 15.03.2022; 

10. Костадин Левенов, представляващ ЕТ „Перун-Костадин Левенов” съгласно Протокол 

от 18.02.2010 г.; 

11. Йордан Кацарски; 

12. Васка Бележкова, представляваща «Месокомбинат Разлог» ООД, съгласно Протокол от 

10.10.2017 г.; 

13. Златка Стойчева; 

14. Захари Беличенов, представляващ СОПД МАИР-Разлог, съгласно Протокол от 

18.02.2010 г.; 

15. Лидия Панкова, представляваща Сдружение „ШАНС” съгласно Протокол № 03 от 

24.02.2010 г.; 

16. Станислав Стоянов, представляващ „Разлог Медия Консултинг” ЕООД, съгласно 

Протокол от 15.12.2014 г., 

17. Христо Елчинов, представляващ ЕТ „Рико-1-Христо Елчинов” съгласно Протокол от 

15.12.2014 г; 

18. Георги Фарфаров, представляващ СНЦ „Еко Разлог”, съгласно Протокол от 23.12.2014 

г.; 

19. Асен Крайнов, представляващ „Крайнови 2009” ЕООД, съгласно Протокол от 

18.02.2010 г.; 

20. Велина Кулина, представляваща Читалище „15.09.1903-1909”, съгласно Протокол от 

26.11.2018 г.; 

21. Костадинка Тодорова, представляваща Сдружение „Международни инициативи за 

сътрудничество”, съгласно Протокол от 22.02.2010 г. 

При откриване на събранието г-жа Венета Нанева –изпълнителен директор 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 
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Общо събрание по Протокол №01 от 17.03.2022 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 21. Няма кворум. 

Събранието започна в 18:30. 

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 

Венета Нанева – изпълнителен директор на СНЦ „МИГ-Разлог”. 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласува се с:  

ЗА 21                     ПРОТИВ 0                          ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 0  

СЕ ВЗЕ: 

РЕШЕНИЕ № 1 

Председател на събранието да бъде Венета Нанева. 

 

Избиране на Протоколист на събранието 

Постъпи едно предложение, а именно протоколист да бъде Галина Калушкова. 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласува се с: 

ЗА 21                       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 2021 г.; 

2. Приемане на годишен финансов отчет за 2021 година; 

3. Приемане на отчет за дейността на Управителния съвет през 2021 година и 

освобождаване на членовете му от финансова отговорност; 

4. Освобождаване на председателя на УС във връзка с Решение на ОбС-Разлог за 

актуализиране на представителството на Община Разлог в ОС и УС на СНЦ «МИГ-

Разлог»; 

5. Избор на нов председател на УС; 

6. Приемане на бюджет за 2022 година; 

7. Приемане на Работна програма и план-график за дейността на МИГ-Разлог за 2022 

година; 



3 

 

8. 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.; 

9. Други. 

 

Г-жа Нанева прикани присъстващите да изразят мнение и предложения по съдържанието 

му. Такива не постъпиха. 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласува се с: 

ЗА 21                  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 2021 г.; 

2. Приемане на годишен финансов отчет за 2021 година; 

3. Приемане на отчет за дейността на Управителния съвет през 2021 година и 

освобождаване на членовете му от финансова отговорност; 

4. Освобождаване на председателя на УС във връзка с Решение на ОбС-Разлог за 

актуализиране на представителството на Община Разлог в ОС и УС на СНЦ «МИГ-

Разлог»; 

5. Избор на нов председател на УС; 

6. Приемане на бюджет за 2022 година; 

7. Приемане на Работна програма и план-график за дейността на МИГ-Разлог за 2022 

година; 

8. 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.; 

9. Други. 

 

Председателстващият събранието пристъпи към изпълнение на дневния ред.  

По точка 1 от дневния ред: 

Г-жа Венета Нанева представи пред присъстващите доклада за дейността за 2021 г. 

Докладът представя дейността на СНЦ „МИГ-Разлог” през 2021 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”:  

Подготвени Насоки за кандидатстване, обявени и проведени приеми на проектни 

предложения по мерки от СВОМР и оценителни сесии по следните процедури в 

ИСУН:  

 Процедура № BG06RDNP001-19.443 „МИГ–Разлог, Мярка 19.2.323 Развитие и 

популяризиране на териториалната идентичност” от Стратегия за ВОМР на МИГ-Разлог, 

първи прием /само оценителна сесия/ и втори прием; 

 Процедура № BG06RDNP001-19.502 „МИГ–Разлог, Мярка 7.5 Подкрепа за публично 

ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб 

туристическа инфраструктура” от Стратегия за ВОМР на МИГ-Разлог, първи и втори 

прием; 

 Процедура № BG06RDNP001-19.073 „МИГ–Разлог, Мярка 6.4 „Подкрепа за 

инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности” – рестартиране 
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работата на КППП във връзка с оттегляне на проектно предложение, входирано по първи 

прием, проведен през 2018 година. 

Сключени договори с кандидати по процедури, проведени в периода 2018-2021 г. 

През 2021 г. са подписани от страна на ДФЗ, МИГ-Разлог и съответния Бенефициент, общо 

седем договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерки от СВОМР: 

 Мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на 

неселскостопански дейности” – 2 договора; 

 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; 

 Мярка 19.2.323 „Развитие и популяризиране на териториалната идентичност” – 2 

договора. 

Действия на МИГ-Разлог по осъществяване на мониторинг върху изпълнението на 

договорите с получателите на финансова помощ и тяхното методическо подпомагане, 

включително посещения на място от представители на МИГ 

Освен по новоподписаните 7 договора през 2021 година, продължава мониторингът на 

сключените през 2020 г. 6 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 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”  

Сключени договори, в рамките на дейностите за управление и популяризиране на 

СВОМР: външни експерти, хонорари на експерти-оценители на проектни предложения, 

поддръжка на сайта, доставка на офис техника; електроенергия, ВиК, телефонни услуги, 

застраховка на закупените по проекта активи /офис техника и оборудване/, куриерски 

услуги, счетоводни услуги, банкови такси, гориво за служебния автомобил, наем на офис, 

възнаграждения и осигуровки на персонала на МИГ по трудови правоотношения, 

командировки в страната и в чужбина, обучения, семинари, публикации в пресата, радио 

излъчвания на съобщение за популяризиране на СВОМР, изготвяне и излъчване на филм за 

СВОМР и други. 

Проведени обучения, семинари и информационни срещи с местни участници: 

- Три еднодневни обучения за местни лидери - по 10 участника 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.  

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: 
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За дейностите по популяризиране, информиране и публичност, през 2021 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 предложения, 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 36 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”.  

 Излъчени са 24 съобщения в БНР-Радио Благоевград за популяризиране на СВОМР; 

 Изготвен и излъчен е 15 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; 

 Изпраща регулярно информационни материали по електронна поща на местни хора, 

регистрирали се в списъци на участниците в различни събития на МИГ.  

 Кореспонденция с ДФЗ, УО на ПРСР, институции, организации, кандидати и 

бенефициенти във връзка с процедури, проекти, договори и анексиране  - водена е чрез 

ИСУН, електронно деловодство,  на хартиен носител.  

 

 подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на 

местни инициативни групи“ – През 2021 г. Сдружение с нестопанска цел „Местна 

инициативна група – Разлог“ внесе за оценка проектно предложение по обявената от 

Министерство на земеделието, храните и горите процедура: BG06RDNP001-19.354 „Подбор 

на проектни предложения за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и 

транснационално сътрудничество” по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на 

дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие” от ПРСР 2014–2020 г. Подаденото проектно предложение е с 

наименование „Местни храни и бавен туризъм в селски територии на Европа” с партньори 

от Италия и Хърватска. На 13.10.2021 г. между Министерство на земеделието, храните и 

горите – Управляващ орган  на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-

2020 година и Сдружение „Местна инициативна група - Разлог” е сключен договор за 

изпълнение на проекта. Проектната идея е свързана с насърчаването на алтернативни и 

нестандартни форми на туризъм на основа концепцията „Slow travel”  - туризъм, който се 

осъществява „бавно, с почит към детайлите” и на движението „Slow food", което набира все 

повече популярност. Основната идея на концепцията „Slow travel” се състои не само в 

отказа от стандартните и популярни турове, но и отказ от забързаните, претоварени 

туристически програми.  

http://www.mig-razlog.org/
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През 2021 година МИГ-Разлог подписа и два договора за две проектни предложения по 

обявената от Министерство на земеделието, храните и горите процедура BG06RDNP001-

19.355 „Подбор на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално 

сътрудничество” по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за 

сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие” от ПРСР 2014–2020 г., Одобрените 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 и МИГ-Поморие. Целеви групи и ползватели на планираните 

дейности и очакваните резултати са широк кръг представители на местните общности.  

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 21                             ПРОТИВ 0                                 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 0 

 

Общото събрание взе: 

РЕШЕНИЕ № 4 

Приема Доклада за дейността на СНЦ „МИГ-Разлог” за 2021 година. 

 

По точка 2 от дневния ред: 

      В. Нанева представи финансовия отчет на изпълнението на бюджета на СНЦ „МИГ-

Разлог” към 31.12.2021 г. При одобрен бюджет от МЗм в размер на 212 348,96 лв., 

извършените разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР” 

възлизат на 153 871,94 лева. 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. Авансът се приспада от ДФЗ пропорционално по заявките. През 2021 г. 

няма безвъзмездно полученото имущество и приходи от други дейности за набиране на 

средства. Има получени и предоставени дарения в размер на 3000,00 лева. Дарители: 

Венета Нанева, Мария Манушкина и Галина Калушкова – 3х1000,00 лева. Средствата са 

дарени безвъзмездно за нуждите на Сдружението, като същото се задължава да разходва 

дарението съгласно приетия и действащ Устав – за покриване на разходи извън БФП. 

Финансовият резултат за 2021 година е 1706,98 лв, формиран като разлика между 

постъпленията от събрания членски внос/даренията и необходими разходи, които не се 

заявяват за възстановяване от ДФ „Земеделие”. 

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 21                             ПРОТИВ 0                                 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 0 

 

Общото събрание взе: 

 

РЕШЕНИЕ № 5 

Приема Годишния финансов отчет на СНЦ „МИГ-Разлог” за 2021 година. 
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По точка 3 от дневния ред: 

Представен беше доклада за дейността на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Разлог” за 

2021 година: проведени 15 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 21                                 ПРОТИВ 0                                 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 0 

 

Общото събрание взе: 

РЕШЕНИЕ № 6 

Приема доклада за дейността на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Разлог” за 

2021 година и освобождава членовете на УС на СНЦ „МИГ-Разлог” от финансова 

отговорност. 

 

По точка 4 от дневния ред: 

      На основание Решение № 135 на ОИК Разлог от 11.03.2022 г. относно предсрочно 

прекратяване на пълномощията на Красимир Герчев като Кмет на Община Разлог и във 

връзка с необходимостта от изменение на Решение № 29, т. 2 по Протокол от редовно 

заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 28.01.2016 г., с което  Красимир 

Герчев, в качеството си на Кмет на Община Разлог, е определен да представлява 

юридическото лице Община Разлог в  Колективния върховен орган (Общото събрание)  и в 

Колективния управителен орган (Управителен съвет) на СНЦ „МИГ– Разлог” е необходимо 

освобождаване на Красимир Герчев като представляващ Община Разлог в ОС и УС на 

„МИГ-Разлог” и избор на нов председател на УС. Съгласно чл. 43, ал. 2 от Устава в състава 

на УС задължително се включва представителя на Община Разлог, определен с решение на 

Общинския съвет. Представен беше Протокол №3 от извънредно заседание на Общински 

съвет-Разлог, проведено на 15.03.2022 г. и Решение №27 за определяне на инж. Венцислав 

Гърменов – временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Разлог за представител на 

Община Разлог в Общото събрание и Управителния съвет на Сдружението. 

Гласува се с: 

ЗА 21                                 ПРОТИВ 0                                 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 0 

 

Общото събрание взе: 

РЕШЕНИЕ № 7 

Освобождава Красимир Герчев като представляващ Община Разлог в УС и ОС и като 

председател на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Разлог” 

 

По точка 5 от дневния ред: 

Съгласно чл. 43, ал. 1 от Устава на Сдружението УС се състои от 5 физически и/или 

юридически лица, представители на публичния, стопанския и нестопански/гражданския 

сектори. Общото събрание избира сред тях председател на УС. 

Членове на УС от публичния сектор: Община Разлог с представляващ инж. Венцислав 

Гърменов съгласно Решение №27 по Протокол №3 от извънредно заседание на Общински 

съвет-Разлог, проведено на 15.03.2022 г.; 

Членове на УС от стопанския сектор: „Дешка” ЕООД с представляваща Надка Кротева 

и ЕТ „РИКО-1-Христо Елчинов” с представляващ Христо Елчинов. 

Членове на УС от нестопански сектор/гражданския сектор: СНЦ „АРО” с 

представляваща Елена Тумбева и Васил Михайлов – физическо лице. 
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Постъпи едно предложение от Иван Гюров за председател на УС да бъде избрана Надка 

Кротева, представляваща „Дешка” ЕООД. Г-жа Кротева е дългогодишен член на ОС и УС с 

много опит в прилагането на СВОМР от 2016 година.  

Гласува с: 

ЗА 21                                 ПРОТИВ 0                                 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 0 

 

Общото събрание взе: 

РЕШЕНИЕ № 8 

Избира за председател на УС на СНЦ „МИГ-Разлог” г-жа Надка Кротева, 

представляваща „Дешка” ЕООД 

 

По точка 6 от дневния ред: 

Г-жа Нанева запозна присъстващите с получена Заповед на Ръководителя на УО на 

ПРСР 2014-2020 г. за одобрение на предложените дейности и разходи за 2022 г. 

Представена бе рамката на бюджета за 2022 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 за местни лидери, свързани с подготовка, изпълнение 

и отчитане на проекти, са минимум 20% от него.  

След разглеждане на представения проект за първо изменение на бюджета, 

Гласува се с: 

ЗА 21                            ПРОТИВ 0                             ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 0 

 

Общото събрание взе: 

РЕШЕНИЕ № 9 

Приема бюджета на СНЦ „МИГ-Разлог” за 2022 година и разпределението на 

средствата съгласно бюджетната таблица.  

 

По точка 7 от дневния ред: 

Представена беше изготвената Програма за дейността на СНЦ „МИГ-Разлог” за 2022 г., 

включваща разпределението на дейностите по мярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на СВОМР” по месеци – обучения и семинари за местни лидери, участие 

на МИГ в дейности на НСМ, ЕСМ, публикации в печатни и електронни медии, изготвяне на 

филми за изпълнение на СВОМР, 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 21                             ПРОТИВ 0                             ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 0 

 

Общото събрание взе: 

 

РЕШЕНИЕ № 10 

Приема Програмата и времевия план-график за дейността на СНЦ „МИГ-Разлог” за 

2022 година. 

 

По точка 8 от дневния ред: 

Г-жа Нанева запозна присъстващите, че съгласно Решение №6 по Протокол 

№01/17.03.2022 г. от заседание на УС на МИГ-Разлог, в дните 25 март-04 април 2022 г., 

разгледаният от УС проект за трето изменение на СВОМР, изпълнявана съгласно 

Споразумение № РД 50-154/21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в 
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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. Няма постъпили мнения, коментари и предложения от 

заинтересованите страни. 

На основание чл.39, т.3-5  от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 

19.2, а именно:  

„чл.39.След подписване на споразумението промяна в стратегията за ВОМР се допуска 

само:  3. по отношение на финансовите й параметри до 10 на сто от одобрения от 

ЕЗФРСР бюджет по подмярка 19.2; 4. по отношение на мониторинговите индикатори за 

резултат във връзка с промяна на финансовите параметри по т. 3 на минималната и 

максималната стойност на проектите или на интензитета на помощта по т. 5; 5. (изм. - 

ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) по отношение на критериите за оценка, 

минимална и максимална стойност на проектите и интензитет на помощта;...”,  

за обществено обсъждане е предложено следното изменение на Стратегията за ВОМР 

на СНЦ „МИГ-Разлог”: 

 

1. Промяна в т.5. Описание на мерките. 

Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура”. 

На основание чл.39, т.3 и т. 5. - по отношение на финансовите параметри и  максимална 

стойност на проектите, се предлага първоначално одобрената максимална стойност на 

финансовата помощ  за един проект - левовата равностойност на 25 000 евро, да се увеличи 

на левовата равностойност на 100 000 евро, като се измени по следния начин текстът от 

описанието на мярка 7.2., в частта   

Финансови условия и интензитет на помощта:  

Размерът на финансовата помощ е до 100% от допустимите разходи в зависимост от 

кандидата и проекта, но не повече от левовата равностойност на 100 000 евро (195 580 лв.).  

Всички станали условия в описанието на мярката се запазват непроменени.  

Мотиви: Мярка 7.2. е насочена към подобряване на малка по мащаби инфраструктура за 

обществено ползване. Проведени са два приема и са договорени 4 проекта на стойност под 

50 000 лева всеки. Община Разлог е заявила проектна готовност и намерение за 

кандидатстване с проектно предложение за изграждане на многофункционално спортно 

игрище в с. Горно Драглище, в което липсва инфраструктура за спорт и отдих на открито. 

Финансиране в размер на левовата равностойност на 25 000 евро е крайно недостатъчно за 

един инфраструктурен проект, който е за ново изграждане на спортно съоръжение за 

обществено ползване. 

По тази причина и на основание чл.39, т.3 от Наредба №22/2015 г., към мярка 7.2. с общ 

първоначален бюджет от 195 580 лв., се пренасочват и добавят допълнителни средства в 

размер на 150 000 лева. (Източникът на допълнителни средства е мярка 4.2., а 

пренасочването е описано по-долу - точка 2.  Промяна в т.6. Финансов план на СВОМР).  

 

2. Промяна в т. 6. Финансов план.  

На основание чл.39, т. 3 – изменение по отношение на финансовите  й параметри (на 

стратегията) до 10 на сто от одобрения от ЕЗФРСР бюджет по подмярка 19.2., се 

правят промени във финансовия план на Стратегията, отнасящи се до прехвърляне на 

незаявени и недоговорени средства между мерки от стратегията, както следва:  

Мерки, от които се пренасочват средства – намаление на финансовия ресурс: 

От мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти» - всички 

първоначално разпределени средства в размер на 234 696,00 лева, представляващи  6,29 % 

от общия бюджет по подмярка 19.2.; 
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От мярка 7.5. „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура» – остатък в размер на 

33 025,93 лева, представляващи 0,88 % от общия бюджет по подмярка 19.2.; 

От мярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането 

и търговията на горски продукти» – остатък в размер на 99, 37 лева, представляващи 0,03% 

от общия бюджет по подмярка 19.2.  

Средствата, които се намаляват от бюджета по посочените мерки са в общ  размер на 

267 821,30 лева, представляващи общо 7,2 %  от общия бюджет по подмярка 19.2. 

Мерки, към които се насочват средства – за увеличение на финансовия ресурс: 

Към мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура» –  допълнително 150 000 лева; 

Към мярка 19.2.323. „Развитие и популяризиране на териториалната идентичност» - 

допълнително 117 821,30 лева. 

Средствата, с които се увеличава бюджетът по посочените мерки са в общ  размер на 

267 821,30 лева, представляващи общо 7,2 %  от общия бюджет по подмярка 19.2. 

Мотиви и обосновка на промяната:  

След три проведени процедури за прием на проектни предложения по мярка 4.2., няма 

одобрени проекти, като при третата процедура не е подадено нито едно проектно 

предложение. Няма заявен интерес за кандидатстване.  

По мярка 7.5. е проведена една процедура за прием, постъпили и одобрени от МИГ са 2 

проектни предложения, от които за едното е сключен договор с ДФ „Земеделие”, а второто 

е в процес на разглеждане от ДФ „Земеделие”.  

Няма идентифицирани потенциални проекти и кандидати, а остатъкът е под максималната 

стойност за един проект.  

По мярка 8.6. са проведени 2 процедури, одобрени и договорени са два проекта, остатъкът е 

минимален – под 100 лева.  

Допустимо и целесъобразно е оползотворяване на средствата по мерки, към които има 

заявен интерес за кандидатстване с проектни предложения от страна на потенциални и 

допустими кандидати – в случая Община Разлог по мярка 7.2. и мярка 19.2.323,  читалища 

по мярка 19.2.323. 

След пренасочване на средства съгласно описанието по-горе,  т. 6.1. „Индикативно 

разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки” от т.6 „Финансов 

план“ на СВОМР придобива вида:  

 

 

От промените в т.6.1. и във връзка с измененията на максималната стойност на един проект 

по мярка 7.2. (СВОМР, т. 5. Описание на мерките, Мярка 7.2.) и промените в индикаторите 

Код на 

мярка 
Име на мярката 

Общо за периода на стратегията 

2016-2025 г. 

лева % 

 19.2. Мерки, финансирани от ПРСР 2014 – 2020 г. (ЕЗФРСР)   

4.1 Инвестиции в земеделски стопанства 315 611,00 8,46 

4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти  0,00 0,00 

6.4 Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански 

дейности 1 989 398,00 53,30 

7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура 345 580,00 9,26 

7.5 Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура  84 322,07 2,26 

8.6 Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и 

търговията на горски продукти 146 585,63 3,93 

 19.2. Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 1305/2013, но съответстващи на целите на регламента 

(финансирани от ЕЗФРСР)   

19.2.323 Развитие и популяризиране на териториалната идентичност 851 203,30 22,80% 

  ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА 3 732 700,00 100 % 
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(СВОМР, т.9. Индикатори за мониторинг и резултат), произтичат изменения и в т. 6.2. 

„Финансова обосновка на бюджета и разпределението на средствата по програми и по 

мерки” от т.6 „Финансов план“, както следва:  

 

Мярка 
Планирани средства в 

евро 

Мин.размер на 

допустимите  

р-ди в евро 

Максимален размер на помощта в 

евро 
Индикативен брой 

проекти 

4.1 161371,82 5,000.00 100,000.00 4 

4.2 0,00 - - 0 

6.4 1017178,65 10,000.00 100,000.00 13 

7.2 176694,96 5,000.00 100 000.00 5 

7.5 43113,85 5,000.00 25,000.00 2 

8.6 74949,19 5,000.00 75,000.00 2 

19.2.323 435220,01 10,000.00 85,000.00 9 

Общо 1,908,528.48 
  

35 

 

Пояснения: Намаляването на броя на проектите  от 39 на 35 се обяснява със следното: 

На етапа на разработване на СВОМР е направена прогноза за индикативен брой проекти – 

39, като са взети предвид заявените стойности на БФП за идентифицираните проектни 

намерения към 2016 година, както и средни стойности между минималната и максималната 

стойност на БФП за един проект.  

Към настоящия момент ситуацията е променена, вкл. по отношение на стойността на СМР 

и ДМА. Повечето проекти са със стойност на заявената БФП близо до максималната, което 

означава по-малък брой одобрени проектни предложения, но на по-висока стойност.  

След като са проведени повечето от процедурите за прием, има договорени и изпълнени 

проекти, проучени са намеренията за кандидатстване в предстоящите за обявяване приеми, 

вече може да бъде направена много по-точна прогноза и да бъдат посочени реалистични 

индикатори за резултат. 

 

3. Промяна в т.9. Индикатори за мониторинг и оценка: 

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, включително брой 

създадени работни места: Индикаторите, които са свързани с отчитане цялостното 

прилагане на Стратегията за водено от общността местно развитие на МИГ Разлог са 

представени в таблицата като в колона №4 са съществуащите индикатори, а в колона №5 – 

предложението за промяна, обвързано с промените във финансовото разпределение: 
 

№ 

Индикатор Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

2016-2025г 

Нова целева 

стойност 

2016-2025г 

Източник на информация 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Общ брой проекти, финансирани по 

СВОМР 

брой 39 35 Данни  и отчети на МИГ 

1.1. В т.ч. брой проекти, включващи иновации брой 12 8 Данни  и отчети на МИГ 

1.2. 
В т.ч. брой проекти, насочени към уязвими 

и малцинствени групи 

брой 4 4 Данни  и отчети на МИГ 

2. 
Общ брой бенефициенти, подпомогнати по 

СВОМР 

брой 36 30 Данни  и отчети на МИГ 

2.1. 
В т.ч. брой бенефициенти от уязвими 

малцинствени групи  

брой 2 1 Данни  и отчети на МИГ 

3. 
Общ обем на инвестициите (публичен и 

собствен принос/съфинансиране)  

лева 5 000 000 5 000 000 Данни  и отчети на МИГ 

3.1. 
В т.ч. Общ обем на инвестициите (само 

публичен принос) 

лева 3 732 700 3 732 700 Данни  и отчети на МИГ 

4. 
Проекти на земеделски стопанства в 

чувствителни сектори 

брой 2 4 Данни  и отчети на МИГ 



12 

 

5. Подкрепени проекти за интегриран туризъм брой 7 3 Данни  и отчети на МИГ 

6. 
Проекти реализирани извън общинския 

център - в селата 

брой 3 3 Данни  и отчети на МИГ 

7. Брой проекти на частни бенефициенти брой 22 19 Данни  и отчети на МИГ 

8. Брой проекти на публични бенефициенти брой 17 16 Данни  и отчети на МИГ 

9. 
Създадени работни места брой 45 45 Отчети на бенефициенти, 

данни на МИГ 

10. 
Млади хора до 40 г.  успешно реализирали 

проекти по СВОМР 

брой 2 4 Данни  и отчети на МИГ 

11. 
Население от територията, което се ползва 

от подобрени услуги 

брой 16000 16000 Данни МИГ, проучвания на 

територията 

12. 
Представители на уязвими групи, които се 

ползват от подобрени услуги 

брой 1000 1000 Данни МИГ, проучвания на 

територията 

12.1 
В т.ч. представители на малцинствени 

групи  /роми/ 

брой 500 500 Данни МИГ, проучвания на 

територията 

 

Прогнозираното изменение на индикаторите се базира на предлаганото ново финансово 

разпределение по мерки и прогнозата за внасяне на нови проектни предложения.  

От т.9. Изцяло отпада таблицата с индикаторите по мярка 4.2., вкл. броя работни места.  

Средствата се насочват към публични мерки (7.2. и 19.2.323.), които не са свързани със 

създаване на заетост и нови работни места, а  със създаване и развитие на обществена 

инфраструктура и услуги.  

Изменението в общите индикатори на ниво стратегия се прави след промени в 

индикаторите по съответните мерки, от които се отнемат средства и към които се 

разпределят допълнителни средства.  

 

Гласува се с: 

ЗА 21                             ПРОТИВ 0                             ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 0 

Общото събрание взе: 

РЕШЕНИЕ № 11 

Одобрява предложеното 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. 

 

По т. 9 от дневния ред: 

Г-жа Нанева представи пред присъстващите обявените за обществено обсъждане от 

страна на УО на ПРСР 2014-2020 г. Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на 

проектни предложения № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1. „Помощ за 

подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 

2014-2020 г. Подпомагането по процедурата е насочено към подпомагане на процеса по 

създаване на местни инициативни групи (МИГ) на териториите на прилагане на подхода 

Водено от общностите местно развитие (ВОМР), подкрепа за придобиване на умения и 

създаване на капацитет за функциониране на такива групи на местно ниво подпомагане на 

процеса за подготовка на стратегии за местно развитие, финансирани от ЕЗФРСР или от 

повече от един от Европейските структурни и инвестиционни фондове, насърчаване на 

включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на стратегиите 

за Водено от общностите местно развитие и подкрепа за информиране на местното 

население относно възможността за финансиране на стратегиите по повече от един фонд. 

Очаквани резултати от предоставянето на финансовата помощ от изпълнението на 

проект за подготвителни дейности е разработена стратегия за Водено от общностите местно 

развитие за периода 2023 – 2027 година.  Максимален размер на безвъзмездната финансова 

помощ за един проект за подготвителни дейности е до левовата равностойност на 25 000 

евро (48 895 лева) за кандидат МИГ, на чиято територията е прилаган подхода ЛИДЕР през 

периода 2007 – 2013 г. или подхода ВОМР през периода 2014 – 2020 г. По процедурата е 

предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се 

извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с 
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използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП). Крайният срок за подаване на 

проектни предложения е 31 юли 2022 година, 17:30 часа.  

Един от критериите за допустимост е наличие на решение на колективния върховен 

орган на МИГ, с което се дава съгласие за реализиране на проекта. СНЦ „МИГ-Разлог“ е 

допустим кандидат като прилагала подхода ЛИДЕР в периода 2007 – 2013 г. и подхода 

ВОМР в периода 2014-2020 г. на територията на Община Разлог. Срокът за изпълнение на 

дейностите по подготовка на стратегия е 6 месеца. 

В тази връзка е необходимо вземане на решение на ОС за кандидатстване по 

процедура № BG06RDNP001-19.610. 

Гласува се с: 

ЗА 21                             ПРОТИВ 0                             ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 0 

Общото събрание взе: 

РЕШЕНИЕ № 12 

Дава съгласие СНЦ „МИГ-Разлог” да кандидатства с проектно предложение по 

Процедура №BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни 

дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за 

развитие на селските райони 2014-2020 г. 

 

 

С това събранието приключи и бе закрито от председателстващия. 

 

 

 

 


