
 

 

ПРОТОКОЛ №02/04.01.2023 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, 04.01.2023 год., в 17:00 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 – 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 – г-жа Надка Кротева откри заседанието, констатира наличието на 

кворум – от 5 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. Вземане на решение за отлагане на планирания втори прием по процедура № 

BG06RDNP001-19.562 по мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието 

на неселскостопански дейности” с начален срок 05 януари 2023 г. и краен срок 08 февруари 

2023 година. 

По т. 1 от дневния ред: 

Г-жа В. Нанева съобщи на присъстващите, че е необходимо отлагане на предвидения 

втори прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.562 по мярка 6.4 

„Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности”. С 

писмо с Изх. №02/29/13.12.2022 година ДФЗ е уведомен за приключила оценителна сесия 

№BG06RDNP001-19.562-S1 в ИСУН2020. По приема са входирани 6 проектни предложения, 

като заявената безвъзмездна финансова помощ надхвърля общия разполагаем бюджет по 

приема. Едно от проектните предложения не преминава етапите на оценка и е отхвърлено на 

етап ОАСД. До окончателното решение на ДФЗ относно основателността за отхвърляне на 

проектно предложение № BG06RDNP001-19.562-0005, и разглеждане на останалите 

входирани проектни предложения по първи прием, не е възможно обявяване на втори прием, 

тъй като бюджетът, който ще бъде разполагаем не е известен. 

Управителният съвет единодушно взе 

РЕШЕНИЕ №2 

Отменя втори прием по процедура № BG06RDNP001-19.562, МИГ-Разлог, мярка 6.4 

„Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански 

дейности” с планиран начален срок за обявяване 05.01.2023 г. и краен срок 

08.02.2023 година до одобрение от страна на ДФЗ на проведения първи прием по 

същата процедура 

 

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; ...................... 


