
 

 

 

 

ПРОТОКОЛ №08/12.12.2022 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, 12.12.2022 год., в 11:00 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. 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. 

Г-жа Кротева – председател 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. Одобрение на Оценителен доклад на Комисия за подбор на проектни предложения, 

назначена със Заповед №КППП 6.4-14/31.10.2022 г.  на председателя на УС на СНЦ „МИГ-

Разлог”, за направената в ИСУН 2020 оценка на проектни предложения, подадени по 

Процедура BG06RDNP001-19.562-S1, МИГ–Разлог, Мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в 

установяването и развитието на неселскостопански дейности” 

 

По т. 1 от дневния ред: 

Г-жа Манушкина – експерт СВОМР и председател на КППП за оценка на проектни 

предложения, подадени по Процедура № BG06RDNP001-19.562-S1, запозна присъстващите 

със съдържанието на оценителния доклад на Комисията, като маркира отделните етапи от 

работата й. По процедурата са входирани шест проектни предложения. Пет от тях успешно 

преминават и двата етапа на оценка. Проектно предложение №BG06RDNP001-19.562-0005 

не преминава етап ОАСД.  

 

Заключение на КППП:  

1. Проектни предложения, подадени по Процедура № BG06RDNP001-19.562, МИГ-

Разлог, Мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на 

неселскостопански дейности“, които преминават етапите на оценка и се 

предлагат за финансиране в пълния размер на заявената БФП, са: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Номер на ПП Наименование Кандидат 
Одобрена 

БФП /лв./ 

BG06RDNP001-19.562-0001 „Инвестиции в ново оборудване на 

медико-диагностична лаборатория” 

САМОСТОЯТЕЛНА 

МЕДИКО-

ДИАГНОСТИЧНА 

ЛАБОРАТОРИЯ ОРТО-

ЛАБ ЕООД 

72 950,00 

BG06RDNP001-19.562-0002 „Закупуване на строителна техника” ПИБ СЪРВИСИС-08 

ЕООД 
152 800,00 

BG06RDNP001-19.562-0003 „Изграждане на фотоволтаична 

инсталация 12kW за собствени нужди и 

довършителни ремонтни дейности в 

работните помещения на „Пералня 

Свежест” ЕООД 

ПЕРАЛНЯ СВЕЖЕСТ 

ЕООД 

47 360,74 

BG06RDNP001-19.562-0004 „Ремонт и оборудване на обект 

„Автогара и кафе-аперитив” 

РАЗЛОГ РИТЕЙЛ ПАРК 

ООД 

195 472,43 

BG06RDNP001-19.562-0006 „Модулно помещение за обработка, 

пакетаж и продажба на козметични 

продукти” 

ТОМ ТЕРМОХРОМИК 

ЕООД 
119 495,00 

 

2. Проектно предложение, подадено по Процедура № BG06RDNP001-19.562, МИГ-

Разлог, Мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на 

неселскостопански дейности“, което не преминава етапите на оценка е: 

 

Номер на ПП Наименование Кандидат 

BG06RDNP001-19.562-0005 „Повишаване конкурентоспособността на 

Спорт 7 Мениджмънт ЕООД чрез 

предоставяне на иновативни услуги” 

СПОРТ 7 МЕНИДЖМЪНТ 

ЕООД 

 

След подробно обсъждане на доклада и етапите на оценителния процес,  

Управителният съвет единодушно взе 

РЕШЕНИЕ №2 

1) Одобрява Оценителен доклад на Комисия за подбор на проектни предложения, 

назначена със Заповед №КППП 6.4-14/31.10.2022 г.  на Председателя на УС на 

СНЦ „МИГ-Разлог”, за направената в ИСУН 2020 оценка на проектни 

предложения, подадени  по Процедура № BG06RDNP001-19.562-S1 „МИГ–Разлог, 

Мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на 

неселскостопански дейности“ 

 

След изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито от председателстващия.  

 

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, член на УС         ................................ 

 


