
 

 

 

ПРОТОКОЛ №09/13.12.2022 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, 13.12.2022 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 – председател на УС;  

2. Венцислав Гърменов, представляващ Община Разлог – 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. 

Г-жа Надка Кротева 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 Индикативна годишна работна програма за провеждане на приеми на 

проектни предложения през 2023 г. по мерки от Стратегията за ВОМР, по които е 

наличен финансов ресурс; 

2. Определяне на дата и приемане на дневен ред за провеждане на Общо събрание на 

СНЦ „МИГ-Разлог” във връзка с необходимост от вземане на решение за 

кандидатстване с проектно предложение по подмярка 19.3 от ПРСР 2014-2020 г. 

 

По т. 1 от дневния ред: 

Г-жа Нанева съобщи на присъстващите, че през 2018 г. - 2022 г. в ИСУН2020 са 

подготвени и обявени процедури за прием на проектни предложения по всички мерки, 

включени в Стратегията за водено от общностите местно развитие на територията на община 

Разлог. По тези процедури са подадени общо 45 проектни предложения, в т.ч.:  

 3 по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”;  

 3 по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” в два 

отделни приема;   

 22 по мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на 

неселскостопански дейности”;  

 5 по мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, 

мобилизирането и търговията на горски продукти” в два отделни приема; 

 5 по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура” в два отделни приема.  

 5 по мярка 19.2.323 „Развитие и популяризиране на териториалната идентичност” в два 

отделни приема; 

 2 по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура”. 

Комисиите за подбор на проектни предложения по съответните процедури предложиха за 

одобрение общо 28 проекта. 8 от кандидатите оттеглиха проектните си предложения, а 9  



 

 

проекта са отхвърлени, тъй като не преминават успешно оценката за административно 

съответствие и допустимост.  

Към настоящия момент са договорени 2 094 181,51 лева, които представляват 56% от 

одобрените средства за проекти към СВОМР, които са в размер на 3 732 700 лева. Сключени 

са деветнадесет тристранни административни договора за одобрени проекти: 10 от тях са 

по бизнес мерките от СВОМР - 2 по мярка 4.1, 2 по мярка 8.6 и  6 по мярка 6.4  и 9 от тях по 

публични мерки от Стратегията – 4 по мярка 7.2, 1 по мярка 7.5 и 4 по мярка 19.2.323  

Мярка 8.6 и мярка 7.5 са с изчерпан бюджет и по тях не се предвижда прием през 2023  

година. В момента тече трети прием по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”. Към насотящия 

момент няма входирани проектни предложения, но крайният срок за това е 31.12.2022 г. 

По мярка 4.2 след проведени 3 приема през 2018-2020 година няма одобрено проектно 

предложение от страна на МИГ и разполагаемият ресурс по мярката беше прехвърлен в 

други мерки след решение на Общото събрание.  

Мерки с наличен за обявяване през 2023 година бюджет са: 4.1, 6.4 и 19.2.323. 

Управителният съвет единодушно взе следното  

РЕШЕНИЕ №2 

Приема ИГРП за прием на проектни предложения през 2023 година, както следва: 

 

 Прием по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”: 09 март-17 април 

2023 г., при наличен ресурс след първи прием ще бъдат обявени още два приема, 

както следва: 01 юни – 08 юли 2023 г. и 04 септември-09 октомври 2023 г. Наличен 

бюджет 172 290,19 лева; 

 Прием по мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на 

неселскостопански дейности”: 05 януари-08 февруари 2023 г. Наличен бюджет 

178 915,76 лева. 

 Прием по мярка 19.2.323 „Развитие и популяризиране на териториалната 

идентичност”: 01 март-07 април 2023 г., при наличен ресурс след първи прием ще 

бъдат обявени още два приема, както следва: 29 май – 03 юли 2023 г. и 04 септември-

09 октомври 2023 г. Наличен бюджет 285 755,50 лева. 

 

По т. 2 от дневния ред: 

Г-жа Нанева представи пред присъстващите възможността МИГ-Разло,г в партньорство с 

МИГ Поморие и 1 местна инициативна група от Румъния, да кандидатства с проектно 

предложение „Местни инициативи за европейска идентичност” по обявена от УО на ПРСР 

2014-2020 година Процедура №BGRDNP001-19.607 по подмярка 19.3. «Подготовка и 

изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ» от мярка 19 «ВОМР» от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020 година. Проектно предложение е насочено 

към развитието и популяризирането на териториалната уникалност, чрез подходящото 

представяне на природните ресурси, културното наследство, обичаите, традициите и 

фолклора с цел повишаване привлекателността на територията на МИГ като туристическа 

дестинация. Основната цел на проекта е да бъдат подпомогнати производители на местни 

продукти, занаятчии и фолклорни състави, както и малките семейни фирми, предоставящи 

туристически услуги, чиито продукти допринасят за съхраняването и развитието на местното 

природно и културно наследство и укрепване на местните общности като уникален социален, 

природен и културен актив в населените места от територията. Не по-маловажно е 

насърчаването на дейността на местните самодейни състави към читалищата, които с много 

желание и любов пазят и пресъздават „на живо” традициите и фолклора. Подкрепата по 

проекта се изразява в организиране и провеждане на фестивали в едно от населените места 

на територията на Община Разлог и един фестивал с международно участие в околностите на 



 

 

град Разлог. Фестивалите ще включват изложения на занаятчийски продукти, художествено 

творчество и изкуство, дегустации на местни храни, презентации, работилници за 

(не)забравени неща от миналото,  музикални и танцови фолклорни изпълнения.  

Друга група дейности по проекта включва организиране и провеждане на обучения и 

практически занятия (с предварително разработени по проекта обучителни материали) за 

съществуващи и бъдещи предприемачи в сферата на туристическите услуги, предоставяни в 

селата от малки семейни фирми. Темите на обученията ще бъдат свързани с 

предприемаческите умения и личностно развитие, бизнес планиране и 

конкурентоспособност, териториална и търговска марка; успешни примери за модели В2В 

/Отношения Бизнес към Бизнес/, маркетинг и реклама в социалните медии . 

Съвместен продукт, изготвен от партньорите по проекта, ще бъде 30 минутен филм за 

представяне на потенциала на териториите на МИГ за фестивален туризъм.  

За кандидатстване по обявената процедура от УО на ПРСР 2014-2020 е необходимо 

върховният колективен орган на Сдружението да вземе решение за кандидатстване. 

Управителният съвет единодушно взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ №3 

На основание чл. 35 от Устава на Сдружението и чл. 26 и сл. от Закона за 

Юридическите лица с нестопанска цел, свиква общо събрание на членовете на СНЦ 

„Местна инициативна група – Разлог”, което да се проведе на 29.12.2022 г., в 13:00 часа, 

в заседателната зала на Общински съвет в гр. Разлог, ул. „Стефан Стамболов” №4. 

Събранието да се проведе при следния дневен ред: 

1. Вземане на решение за кандидатстване на СНЦ „МИГ-Разлог” с проектно 

предложение „Местни инициативи за европейска идентичност” по обявена от УО на 

ПРСР 2014-2020 година Процедура №BGRDNP001-19.607 по подмярка 19.3. 

«Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ» от мярка 19 

«ВОМР» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година; 

2. Други. 

 

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. Венцислав Гърменов, представляващ Община Разлог – член на УС  ................... 

 

3. Христо Елчинов, представляващ ЕТ „РИКО-1-Христо Елчинов”                           ................... 

 

4. Васил Михайлов          ................... 

 

 

 

 

 


