
 
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г. 

„ Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –  

Европа инвестира в селските райони“ 

 

 

Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“ 

гр. Нова Загора, ул. „24-ти Май“, № 1, ет. 1, офис 1, e-mail: mig@mig-novazagora.org, 

www.mig-novazagora.org 

ПРОТОКОЛ № 1/ 21.01.2021 г. 

На 21.01.2021 г. в 17:00 ч. в офиса на „ Местна инициативна група – Нова Загора“ 

се проведе заседание на Управителния съвет на Сдружението. Присъстваха всички 

петима членове: Светла Стоянова, Елена Арабаджиева, Еленка Петрова, Мария Василева 

и Радка Илиева. Заседанието протече при следния дневен ред: 

1. Одобрение на обява за прием на проектни предложения по процедура 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малки по мащаби инфраструктура“, финансирано по Програма за развитие на 

селските райони 2014 – 2020 г., чрез Европейския земеделски фонд за развитие на 

селските райони; 

2. Приемане насоки и образци на документи за кандидатстване и изпълнение по 

процедура 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малки по мащаби инфраструктура“, финансирано по Програма за 

развитие на селските райони 2014 – 2020 г., чрез Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони; 

3. Други. 

 

По т. 1 от дневния ред: 

Г-жа Светла Стоянова запозна членовете на Управителния съвет със 

съдържанието на обявата за прием на проектни предложения по процедура 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки 

по мащаби инфраструктура“, финансирано по Програма за развитие на селските райони 

2014 – 2020 г., чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

Председателят на Управителния съвет – г-жа Светла Стоянова предложи да се вземе 

решение за одобрение. Управителният съвет на сдружението реши следното: 

РЕШЕНИЕ № 1 

Във връзка с чл. 46, ал. 1 от Наредба № 22 от 14.12.2015г. за прилагане на 

подмярка 19.2. "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите 

местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" (ВОМР) от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.  и Споразумение за 

изпълнение на СВОМР № РД 50-151/21.10.2016г., Управителния съвет взе решение с 5 

гласа „ЗА“, 0 „ПРОТИВ“ и 0 „ВЪЗДАРЖАЛ СЕ“, за одобрение на обява за прием на 

проектни предложения по процедура 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за 

ВОМР на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, финансирано по Програма за развитие на селските 

райони 2014 – 2020 г., чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони  
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По т. 2 от дневния ред 

Г-жа Стоянова представи на членовете на Управителния съвет, разработените 

насоки и образци на документи за кандидатстване и изпълнение по процедура 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки 

по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, 

финансирано по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., чрез 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, след което предложи да 

се вземе решение. 

Управителния съвет с 5 гласа „ЗА“, 0 „ПРОТИВ“ и 0 „ВЪЗДАРЖАЛ СЕ“ взе 

следното: 

РЕШЕНИЕ № 2 

На основание чл. 46, ал. 1 от Наредба № 22 с, Управителния съвет прие 

представените насоки и образци на документи за кандидатстване по процедура 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки 

по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, 

финансирано по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., чрез 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

По т. 3 от дневния ред 

Няма възникнали въпроси. 

След изчерпване на всички точки, предвидени в дневния ред, Председателят закри 

заседанието. 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК,  

Член на УС: ………/п/……………… 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ УС: ………/п/………… 

                    / Елена Арабаджиева/                                      / Светла Стоянова/ 
 

 

Член на УС ……………/п/………… 

/Еленка Петрова/ 

 

Член на УС …………/п/…………… 

/Радка Илиева/ 

 

Член на УС …………/п/…………… 

/Мария Василева/ 
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