
 

 

 

ПРОТОКОЛ №6/05.10.2022 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, 05.10.2022 год., в 17:30 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. Надка Кротева, представляваща „ДЕШКА” ЕООД – председател 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. 

 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. Приемане на решение относно одобрение по реда на чл.46-а, ал.6, т. 2 от Наредба 

22/2015 г. на промяна в Обявата за прием на проектни предложения и насоките и 

образците на документи за кандидатстване по Процедура  за подбор на проектни 

предложения BG06RDNP001-19.562, мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в 

установяването и развитието на неселскостопански дейности” от СВОМР, активирана 

в ИСУН2020 от 23.09.2022 г. с краен срок за кандидатстване 30.10.2022 г.  

 

По т. 1 от дневния ред: 

Изпълнителният директор на МИГ информира членовете на УС  за следното: 

На 17.08.2022 г. „ПИБ-08” ЕООД входира искане за прекратяване на Административен 

договор № BG06RDNP001-19.073-0009 за предоставяне на БФП по мярка 6.4 от СВОМР.  

На 29.09.2022 г., след одобрение от страна на ДФЗ, е подписано Споразумение за 

прекратяване на АДПБФП и статусът на проекта в ИСУН2020 е променен на 

„Прекратен”. Стойността на одобрената по пректа безвъзмездна финансова помощ е  

120 750,00 лева. Те могат да бъдат добавени към отворената за кандидатстване в 

ИСУН2020 Процедура BG06RDNP001-19.562 МИГ–Разлог,  мярка 6.4. „Подкрепа за 

инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“. 

Възможността за промяна в обява и в процедура за подбор на проектни предложения по 

отношение на финансовия ресурс е допустима по реда на Наредба 22/2015 г. съгласно 

член 46-а, алинея 6, точка 2,  ал.(6) След активиране, промяна в обявата и в процедурата 

се допуска по реда на одобрението й: ....т. 2. За увеличаване на финансовия ресурс по 

процедурата. 

Процедура  за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.562 МИГ– Разлог,  

мярка 6.4. „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански 

дейности“ е с начало на приема 23.09.2022 г. и с краен срок за кандидатстване 30.10.2022 

г. За увеличаване на финансовия ресурс по процедурата е необходимо Управителният 

съвет на МИГ, одобрил първоначалната обява и насоките и образците на документи, да 



 

 

вземе решение относно одобрение на промените по реда на чл.46-а, ал.6, т.2  от Наредба 

22/2015 г.  

Управителният съвет единодушно взе 

 

РЕШЕНИЕ №2 

На основание ч.46-а, ал.6, т.2 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на 

подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите 

местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.: 

1/ Увеличава бюджета от 646 243,93 лева на 766 993,93 лева по отворената за 

кандидатстване в ИСУН2020 Процедура BG06RDNP001-19.562 МИГ–Разлог,  мярка 6.4. 

„Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“, 

от Стратегията за водено от общностите местно развитие на на СНЦ „МИГ-Разлог”;  

2/ Одобрява промени в Обявата, насоките и образците на документи за кандидатстване, 

свързани с отразяване на новия бюджет по процедура BG06RDNP001-19.562; 

3/ Възлага на Изпълнителния директор да предприеме необходимите действия за 

уведомяване на УО на ПРСР 2014-2020, отразяване на промените в съответните 

документи и информиране на заинтересованите страни. 

 

 

След изчерпване на дневния ред, Председателят на УС закри заседанието.  

 

Членове на УС, присъствали на заседанието и подписали протокола: 

 

1. Надка Кротева, представляваща „ДЕШКА” ЕООД – председател на УС ...................... 

 

2. Христо Елчинов, представляващ ЕТ „РИКО-1-Христо Елчинов” – член на УС ................. 

 

3. Васил Михайлов – член на УС    ................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


