
 

 

 

 

ПРОТОКОЛ №03/30.01.2023 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, 30.01.2023 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 7.2-15/03.01.2023 г.  на председателя на УС на СНЦ „МИГ-

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

Процедура BG06RDNP001-19.688-S1, МИГ–Разлог, Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването  на всички видове малка по мащаби инфраструктура” 

 

По т. 1 от дневния ред: 

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

предложения, подадени по Процедура № BG06RDNP001-19.688-S1, запозна присъстващите 

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

работата й. По процедурата е входирано едно проектно предложение с кандидат Община 

Разлог, което преминава успешно и двата етапа на оценка.  

 

Заключение на КППП:  

1. Проектно предложение, подадено по Процедура № BG06RDNP001-19.688, МИГ-

Разлог, Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването  на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, което 

преминава етапите на оценка и се предлага за финансиране в пълния размер на 

заявената БФП, е: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Номер на ПП Наименование Кандидат 
Одобрена 

БФП /лв./ 

BG06RDNP001-19.688-0001 "ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНО 

ИГРИЩЕ ЗА МИНИ ФУТБОЛ КЪМ ОУ 

"НЕОФИТ РИЛСКИ" В С. ГОРНО 

ДРАГЛИЩЕ, ОБЩИНА РАЗЛОГ" 

ОБЩИНА РАЗЛОГ 168 648,57 

 

 

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 7.2-15/03.01.2023 г.  на Председателя на УС на 

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

предложения, подадени  по Процедура № BG06RDNP001-19.688-S1 „МИГ–Разлог, 

Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването  на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

 

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         ................................ 

 


