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ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МИГ-РАЗЛОГ” 

 

Днес, 29.12.2022 г., в 14:00 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. Венета Нанева; 

2. Галина Калушкова; 

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

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

18.02.2010 г.; 

5. Асен Крайнов, представляващ „АИК 79” ЕООД, съгласно Протокол от 23.02.2014 г. и 

Протокол от 15.06.2016 г.; 

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

15.12.2014 г; 

7. Мария Тумбева, представляваща „Пери Волас” ЕООД съгласно Протокол от Общото 

събрание от 22.02.2010 г.; 

8. Георги Огнянов, представляващ „Галарис БГ” ООД, съгласно Протокол от 21.08.2015 

г. и Протокол от 02.04.2019 г. 

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

23.12.2014 г.; 

10. Васил Саев; 

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

18.02.2010 г.; 

12. Тодор Дамянов; 

13. Мария Манушкина; 

14. Стефан Караджов, представляващ „Боби-2007” ЕООД, съгласно Протокол от 

26.08.2015 г.; 

15. Радослав Стоянов; 

16. Елиза Саева, представляваща „Валдияна” ЕООД, съгласно Протокол от 14.05.2016 г.; 

При откриване на събранието г-жа Надка Кротева – председател на УС 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 

Общо събрание по Протокол от 13.12.2022 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 13:00 часа, от общо 56 редовно поканени членове на ОС, присъстват 16. Няма кворум. 

Събранието започна в 14:00. 

На събранието присъстваха членове на Сдружението, съгласно Списък на 

присъстващите членове, неразделна част от настоящия протокол. Не постъпиха възражения 
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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 

Надка Кротева – Председател на УС. 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласува се с:  

ЗА 16                     ПРОТИВ 0                          ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 0  

СЕ ВЗЕ: 

РЕШЕНИЕ № 1 

Председател на събранието да бъде Надка Кротева. 
 

Избиране на Протоколист на събранието 

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

Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласува се с: 

ЗА 16                       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. 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. 

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

му. Такива не постъпиха. 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласува се с: 

ЗА 16                  ПРОТИВ 0             ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 0 

СЕ ВЗЕ: 
 

РЕШЕНИЕ № 3 

Общото събрание да протече 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. 

Председателстващият събранието пристъпи към изпълнение на дневния ред.  
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По точка 1 от дневния ред: 

Г-жа В. Нанева представи пред присъстващите възможността МИГ-Разлог, 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. 

Гласува се с: 

ЗА 16                           ПРОТИВ 0                             ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 0 

 

Общото събрание взе: 

РЕШЕНИЕ № 4 

СНЦ „МИГ-Разлог” 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 

 

 

По т. 2 не бяха взети решения. 

С това събранието приключи и бе закрито от председателстващия. 


