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Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“ 

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

за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за ВОМР“ на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ 

 

 

Период на отчитане 

 

01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. 

Номер на договора за изпълнение на 

стратегия за ВОМР 

 

РД50-151/21.10.2016 г. 

ЕИК на МИГ 

 

177020504 

Седалище и адрес на управление на 

МИГ 

 

гр. Нова Загора, ул. „24-ти Май“ № 1, ет. 1, офис 1 

Председател на Управителен орган / 

представляващ МИГ 

 

Светла Бинева Стоянова 

Телефон, факс, електронен адрес, 

интернет страница 

Тел. 0885/301 971 

e-mail: mig@mig-novazagora.org 

www.mig-novazagora.org 

 

 

Важно: Докладът се представя на хартиен и електронен носител (CD). 
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1. Управление на Местната инициативна група. 

Описание на действията/ промените, които засягат управлението на стратегията 

за ВОМР, органите на управление, функционирането на офиса на МИГ, промени в 

състава (ако има такива). 

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Нова Загора“ е учредено 

през 2016 г. от 31 учредители и членове, с решение № 26 от 11.03.2016 г. на Сливенски 

Окръжен съд, ф. дело № 8/ 2016 г. с БУЛСТАТ: 177020504, със седалище и адрес на 

управление гр. Нова Загора, ул.“ 24 май“ № 1, ет.1, офис 1 и адрес за кореспонденция гр. 

Нова Загора, ул.“ 24 май“ № 1, ет.1, офис 1. 

Членове на сдружението са физически лица с постоянен адрес и юридически лица 

със седалище на територията на действие на Сдружението, които споделят неговите 

цели. 

Организацията има върховен колективен орган – „Общо събрание”, което се състои 

от всички членове на сдружението. В учредителното Общо събрание са участвали по 15 

лица, които са представлявали неправителствения сектор (49%), бизнеса (49%) и 

публичната власт (2%). Сдружението е вписано в регистъра на Министерство на 

правосъдието за осъществяване на общественополезна дейност, под № 20160520011 и е 

издадено Удостоверение № 011/20.05.2016 г. 

Сдружение „Местна Инициативна Група – Нова Загора” има колективен 

управителен орган - „Управителен съвет”. Управителният съвет (УС) е избран от Общото 

събрание с мандат 5 години, като в състава му са включени Председател и 4 (четири) 

члена. Членовете на УС са представители на публичната местна власт (20%), 

неправителствения сектор (40%) и представители на бизнеса (40%).  

Сдружението се представлява от Председателя на Управителния съвет г-жа Светла  

Бинева Стоянова. 

Органите за управление на Сдружението са Общо събрание – 31 члена, Управителен 

съвет – 5 члена, Председател на УС и Изпълнителен Директор. 

Назначен е екип, ангажиран с прилагането на стратегията за ВОМР от трима души – 

Изпълнителен Директор, Експерт по прилагане на СВОМР и Счетоводител. 

 

Проведени заседания на Общото събрание: 

На 27.01.2020 г. е проведено редовно Общо събрание, на което са взети шест /6/ 

решения: 

- избор на Протоколчик /Елена Арабаджиева/ и Преброител /Радка Илиева/; 

- приемане на годишен счетоводен отчет на Сдружението за 2019 г.; 

- приемане на Доклад за дейността на Сдружението за 2019 г.; 

- приемане на годишен доклад за отчитане на изпълнение на Стратегията за ВОМР 

за 2019 г.; 

- приемане на бюджет на Сдружението за 2020 г.; 

- приемане на Програма на Сдружението за 2020 г. 
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На 27.07.2020 г. е проведено Общо събрание, на което са взети три /3/ решения: 

- избор на Протоколчик /Елена Арабаджиева/ и Преброител /Радка Илиева/; 

- приемане на предложение за прехвърляне на неусвоен финансов ресурс от мярка 

7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малки по мащаби инфраструктура“ към мярка 4.1 „Инвестиции в 

земеделски стопанства", в размер на 280240,00 лв.; 

- промяна на мониторинговите индикатори по мярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по 

мащаби инфраструктура“ и мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства. 

 

Проведени заседания на Управителния съвет: 

На 14.01.2020 г. е проведено заседание, на което е взето решение за одобрение 

оценителния доклад на КППП за оценка на проектни предложения по процедура 4.1 

„Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“. 

На 18.02.2020 г. е проведено заседание на УС, на което са взети две решения – 

приемане на исканата промяна за освобождаване на Красимира Георгиева от длъжността 

Експерт по прилагане на СВОМР на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ и избор на нов служител 

за заемане на позицията – Станислава Костадинова. 

На проведеното заседание на 17.03.2020 г. УС взе две решения – одобрение на 

обява за прием на проектни предложения по процедура 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“, както и приемане на насоки и образци на документи за 

кандидатстване. 

На 07.04.2020 г. е проведено заседание, на което са обсъдени постъпилите 

проектни предложения по трети прием на процедура 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

и е взето решение във връзка с квалификацията и опита на членовете на КППП, като е 

определен състава ѝ. До крайния срок 16:30 ч. на 06.04.2020 г. са постъпили четири /4/ 

проектни предложения от Община Нова Загора: 

 „Ограда на УПИ І в кв. 207 – парк „Мария Роза“ в гр. Нова Загара ПИ 

51809.501.5164“; 

 „Обреден дом в гробищен парк, нахождащ се в ПИ идентификатор 51809.507.2509 

по кадастралната карта на гр. Нова Загора, ул. „Петко Енев“; 

 „Изграждане на система за видеонаблюдение на територията на всички села на 

община Нова Загора“; 

 „Изграждане на система за видеонаблюдение на територията на гр. Нова Загора“; 

На проведеното заседание на 28.04.2020 г. на УС е взето решение за смяна на 

външен експерт – оценител в Комисията за подбор на проектни предложения по 

процедура 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“, поради отказа на първоначално назначения. 

mailto:mig@mig-novazagora.org


 
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г. 

„ Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –  

Европа инвестира в селските райони“ 

 

4 
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 

На 27.05.2020 г. е проведено заседание, на което са взети две решения – одобрение 

на оценителния доклад на КППП по процедура за подбор на проектни предложения по 

процедура BG06RDNP001-19.164 “МИГ – Нова Загора _ М 7.2 „Подкрепа за инвестиции 

в създаването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“, и актуализация на 

индикативния график за прием по мерки от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ – Нова 

Загора“ за 2020 г., наложила се поради въведеното извънредно положение в страната за 

периода 13.03.2020 – 13.04.2020 г., а последствие и въведената извънредна епидемична 

обстановка, поради разпространението на COVID – 19. 

На 30.06.2020 г. е проведено заседание, на което УС взе пет решения- приемане 

обява за прием на проектни предложения по процедура 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“; приемане на насоки и образци на документи за кандидатстване 

и изпълнение; актуализиране на индикативния график за прием на проектни 

предложения; обсъждане на доклад за дейността на сдружението за периода 01.01.2020 

г. – 30.06.2020 г. и назначаване на служител по заместване до завръщане на титуляря, на 

длъжност „Счетоводител“. 

На 04.08.2020 г. е проведено заседание на УС, на което е взето решение за 

одобрение на насоки и образци на документи за кандидатстване по процедура 6.4.1 

„Инвестиции е подкрепа на неземеделски дейности“ от стратегията за ВОМР на „МИГ – 

Нова Загора“; 

На 06.08.2020 г. е проведено заседание, на което е взето решение за одобрение на: 

- Обява за прием на проектни предложения по процедура 7.5 „Инвестиции за публично 

ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от стратегията за 

ВОМР на „МИГ – Нова Загора“; 

- Приемане на насоки и образци за кандидатстване и изпълнение по процедура 7.5 

„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура“ от стратегията за ВОМР на „МИГ – Нова Загора“; 

- Одобрение на обява за прием на проектни предложения по процедура 4.2 „Инвестиции 

в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от стратегията за ВОМР на 

„МИГ – Нова Загора“; 

- Приемане на насоки и образци за кандидатстване и изпълнение по процедура 4.2 

„Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от стратегията за 

ВОМР на „МИГ – Нова Загора“; 

На 08.09.2020 г. е проведено заседание, на което са взети две решения за 

одобрение на: 

- Приемане на насоки и образци за кандидатстване и изпълнение по процедура 7.5 

„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура“ от стратегията за ВОМР на „МИГ – Нова Загора“; 
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- Промяна на мониторинговите индикатори по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването и 

подобряването на всички видове малки мащаби инфраструктура“ и мярка 4.1. 

„Инвестиции в земеделски стопанства“; 

На 28.09.2020 г. е проведено заседание, на което са взети две решения за: 

- Приемане насоки и образци на документи за кандидатстване и изпълнение по 

процедура 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ 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; 

- Обсъждане и приемане на доклад за дейността на Сдружението за периода 01.07.2020 

г. – 30.09.2020 г.. 

На 12.10.2020 г. е проведено заседание, на което са обсъдени постъпили проектни 

предложения по процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.379 „СВОМР на МИГ - 

Нова Загора, Мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“  от 

стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ – Нова Загора“. На база спецификата на процедурата 

и постъпилите проекти от кандидатите УС взе решение за сформиране на комисия за 

подбор на проектни предложения. 

На 11.11.2020 г. е проведено заседание, на което е обсъдено постъпило проектно 

предложение от кандидат Община Нова Загора по процедура с код в ИСУН 

BG06RDNP001-19.440  „МИГ Нова Загора – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично 

ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура““ от стратегията за 

ВОМР на „МИГ – Нова Загора“. На база спецификата на процедурата и постъпилите 

проекти от кандидатите УС взе решение за сформиране на комисия за подбор на 

проектни предложения. 

На 26.11.2020 г. е проведено заседание, на което е взето решение за одобрение на 

оценителния доклад на комисията за подбор на проектни предложения по процедура 

BG06RDNP001-19.379 „СВОМР на МИГ - Нова Загора, Мярка 6.4.1 Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски дейности“ от стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ – Нова 

Загора“. 

На 07.12.2020 г. е проведено заседание, на което са обсъдени постъпили проектни 

предложения по процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.441 „МИГ-Нова Загора, 

Мярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от 

стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ – Нова Загора“. На база спецификата на процедурата 

и постъпилите проекти от кандидатите УС взе решение за сформиране на комисия за 

подбор на проектни предложения. 

На 10.12.2020 г. е проведено заседание, на което е взето решение за одобрение на 

оценителния доклад на комисията за подбор на проектни предложения по процедура 

BG06RDNP001-19.440  „МИГ Нова Загора – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично 

ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура““ от стратегията за 

ВОМР на „МИГ – Нова Загора“. 
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През 2020 г. няма извършени промени в състава на Колективния върховен орган 

и Колективния управителен орган на Сдружението. 

2. Персонал на Местната инициативна група 

Описание на екипа, ангажиран с прилагането на стратегията за ВОМР, промените, 

които засягат екипа, ако има такива и т.н. 

Офисът на Сдружение „Местна Инициативна Група – Нова Загора” функционира 

посредством одобреният и назначен екип, който се състои от Изпълнителен директор, 

експерт по прилагане на Стратегията за водено от общностите местно развитие и 

счетоводител. 

Екипът на Сдружение „Местна Инициативна Група – Нова Загора” е назначен на 

21.09.2016 г. след получено писмо от Министерство на земеделието и храните за 

необходимост от представяне на сключени трудови договори с одобрените лица, 

отговарящи на изискванията на чл. 13 от Наредба № 22/14.12.2015 г. 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“ на Министерство 

на земеделието и храните. 

Изпълнителният директор извършва цялостна организация на дейността на 

сдружението и изпълнение на решенията на Управителен съвет. Прилага приетите от УС 

процедури и правила за осъществяване на дейностите.   

Основните задължения на Експертът по прилагане на СВОМР е да информира, 

консултира и подпомага подготовката на проекти на потенциалнитe кандидати и 

осъществява наблюдение на изпълнението на проектите. 

Счетоводителят отговаря за финансовата дейност, счетоводната отчетност и 

вътрешния финансов контрол в сдружението. 

От 01.03.2020 г. в екипа за изпълнение на СВОМР има извършена промяна – 

назначен нов експерт за прилагане СВОМР – Станислава Костадинова. 

На 30.06.2020 г. е входиран болничен лист на счетоводителя на Сдружението. 

Предвид продължителния срок на отсъствие поради временна нетрудоспособност на 

Славяна Василева и изявената необходимост от служител на позицията „Счетоводител“ 

на заседание на УС е разгледана и одобрена кандидатурата на Стефка Маринова, с която 

е сключен трудов договор от 01.07.2020 г.. 

3. Реализирани дейности 

3.1 Дейности, свързани с управление на стратегията: 

Месец Януари 

- На УО на ПРСР е предоставена допълнителна информация по заявление за одобрение на 

планираните дейности и разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране 

на стратегията за местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 

– 2020 г. на СНЦ „МИГ – Нова Загора“; 
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- До УО на ПРСР и Държавен фонд „Земеделие“ е изпратено уведомление за приключване 

на първи прием на проектни предложения по Процедура BG06RDNP001-19.179 „СВОМР 

на МИГ - Нова Загора Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства“; 

- На УО на ПРСР е предоставен годишен доклад за извършените дейности, свързани с 

текущите разходи и популяризиране на СВОМР за 2019 г. на Сдружение „Местна 

инициативна група – Нова Загора“; 

- Предоставен е годишен доклад за отчитане изпълнението на  Стратегия за Водено от 

общностите местно развитие“ – подмярка 19.4 за 2019 г. – /публикуван на електронната 

страница на СНЦ „МИГ – Нова Загора“/; 

- Обявен е трети прием по процедура за подбор на проектни предложения с код в ИСУН 

№ BG06RDNP001-19.164 „МИГ-Нова Загора_М 7.2 ”Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” 

от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Нова Загора“, 

Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020. Срокът за подаване на проектни 

предложения беше от 06.01.2020 до 06.04.2020 г. в 16:30 ч.. В рамките на приема 

постъпиха четири проекта от кандидата Община Нова Загора; 

- Сключен е договор за поддръжка сайта на Сдружението с Анелия Веселинова; 

- Сключен е договор с „Меридиан 26“ ООД за изготвяне и излъчване на съобщения в радио 

„Нова“ /местна медия/. 

Месец Февруари 

- Искане от заместник – кмета на община Нова Загора и Председател на УС на СНЦ „МИГ 

– Нова Загора“ г – жа Светла Стоянова до Община Нова Загора за отпускане на безлихвен 

заем за издръжка на Сдружението, до получаване на авансово плащане от Държавен 

фонд „Земеделие“; 

- Предоставен е годишен доклад за отчитане изпълнението на  Стратегия за Водено от 

общностите местно развитие“ – подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на  

Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ за 2019 г. /публикуван на 

електронната страница на МИГ – Нова Загора/. 

Месец Март 

- Предоставяне на допълнителна информация на Държавен фонд „Земеделие“ относно 

заявка за плащане № 20/19/4/0/00044/3/07; 

- Предложение от заместник – кмета на община Нова Загора и председател на УС на СНЦ 

„МИГ – Нова Загора“ г – жа Светла Стоянова до Общински съвет Нова Загора за издаване 

на запис на заповед от Община Нова Загора в полза на Държавен фонд „Земеделие“, 

обезпечаваща авансово плащане; 

- Промяна на Споразумение № РД 50-151 от 21.10.2016 г. за изпълнение на СВОМР на 

Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“. До УО на ПРСР са изпратени 

mailto:mig@mig-novazagora.org


 
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г. 

„ Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –  

Европа инвестира в селските райони“ 

 

8 
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 

документи на новия експерт по прилагане на СВОМР за доказване и спазване на 

условията; 

- Актуализиран е списъкът с лицата, подписали Декларация по Приложение 6 /публикуван 

е на електронната страница на СНЦ „МИГ – Нова Загора“/; 

- Предоставяне на допълнителна информация на Областна дирекция на Държавен фонд 

„Земеделие“ по проведена процедура за подбор на проектни предложения с код в ИСУН 

BG06RDNP001-19.164; 

- До УО на ПРСР е изпратено писмо за преценка за участие на наблюдатели в комисия за 

подбор на проектни предложения на Сдружение „Местна инициативна група – Нова 

Загора“ във връзка с обявена процедура № BG06RDNP001-19.164 “МИГ – Нова Загора _ 

М 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването на всички видове малки по мащаби 

инфраструктура“; 

- Сключен е договор за предоставяне на пакет услуги от служба по трудова медицина 

„Медигруп Бургас“ ЕООД; 

- Сключен е договор с „Митов Компютърс“ ЕООД за поддръжка и актуализация на 

счетоводен софтуер „Плюс минус“; 

- Сключен договор с „Инфонотари“ ЕАД за предоставяне на услуга по издаване, 

поддържане и управление на КЕП; 

- Подадена е заявка за авансово плащане № 20/19/4/0/00044. 

Месец Април 

- Във връзка със Заповед № 03-РД/819 от 18.03.2020 на Изпълнителния директор на 

Държавен фонд „Земеделие“ за одобрение на проведена процедура за подбор на 

проектни предложения с код в ИСУН BG06RDNP001-19.164-S2 и подписване на 

тристранен административен договор, е изпратено писмо до Областна дирекция на 

Държавен фонд „Земеделие“ – гр. Силистра относно предоставяне на актуални данни на 

г-н Николай Грозев, кмет на община Нова Загора; 

- Сключен е административен договор № BG06RDNP001-19.164-0003-C01/ 06.04.2020 г. 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма за развитие на селските 

райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по 

подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите 

местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ за 

бенефициенти, възложители по ЗУСЕСИФ; 

- Във връзка със Заповед № 03-РД/819 от 18.03.2020 на Изпълнителния директор на ДФЗ 

за одобрение на проведена процедура за подбор на проектни предложения с код в ИСУН 

BG06RDNP001-19.164-S2 до Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ – гр. 

Силистра е изпратен екземпляр на подписания тристранен административен договор за 
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отпускане на финансова помощ по проект BG06RDNP001-19.164-0003 „Спортен 

комплекс за тенис, УПИ Ⅶ кв. 82 гр. Нова Загора“; 

- Промяна на Споразумение № РД 50-151 от 21.10.2016 г. за изпълнение на СВОМР на 

Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“. До Държавен фонд „Земеделие“ 

са изпратени документи на новия експерт по прилагане на СВОМР за доказване и 

спазване на условията; 

- До Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ – гр. Враца е изпратено писмо 

относно предоставяне на допълнителна информация/ разяснения по проведена 

процедура за подбор на проектни предложения с код в ИСУН BG06RDNP0001 -19.179 – 

S1.; 

- Сключен е граждански договор с Диньо Господинов за извършване на проучване и 

анализ на следните теми: „Добри практики, социални иновации и примери в областта на 

социалното сближаване, включително базирани на културен и природен потенциал“, 

„Лозарство и винарство – текущо състояние, възможности за развитие, европейски 

стандарти и местна идентичност на продуктите“ и „Прилагане на подхода „прецизно 

земеделие“ на територията на МИГ – Нова Загора“. 

Месец Май 

- До Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ – гр. Враца е изпратено писмо 

относно предоставяне на допълнителна информация/ разяснения по проведена 

процедура за подбор на проектни предложения с код в ИСУН BG06RDNP0001-19.179 – 

S1; 

- Сключен е договор за покупко-продажба на моторно превозно средство с „ФБ Ауто“ 

ЕООД. Закупен е лек автомобил Dacia Lodgy Stepway; 

- Издаване на транзитен регистрационен номер на закупения автомобил; 

- Сключен е договор за застраховка- гражданска отговорност за закупения автомобил за 

срок от 1 месец с „Дженерали Застраховане АД“; 

- Заплатена винетна такса за срок от 1 месец; 

- Сключен е договор със „СИС – ТИ“ ООД за доставка на офис техника за оборудване на 

СНЦ „МИГ – Нова Загора“. Закупени са шредер и мобилен телефонен апарат. 

Месец Юни 

- До УО на ПРСР и Държавен фонд „Земеделие“  е изпратено уведомление относно 

приключване на трети прием на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-

19.164 МИГ – Нова Загора_М 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от Стратегията 

за ВОМР на СНЦ „МИГ – Нова Загора“; 

- Искане от заместник кмета на община Нова Загора и председател на УС на СНЦ „МИГ 

– Нова Загора“ г – жа Светла Стоянова до Община Нова Загора за отпускане на безлихвен 
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заем за издръжка на сдружението, до получаване на авансово плащане от Държавен фонд 

„Земеделие“; 

- Извършена е регистрация на служебния автомобил Dacia Lodgy Stepway в служба КАТ – 

гр. Сливен; 

- Сключен е договор за застраховка „Пълно каско“ за служебния автомобил на СНЦ „МИГ 

– Нова Загора“ за срок от 12 месеца с „Дженерали Застраховане АД“; 

- Заплатена винетна такса на служебния автомобил за срок от 12 месеца; 

- Получено е писмо от Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция за одобрение 

на проведена процедура за подбор на проектни предложения с код в ИСУН 2020: 

BG06RDNP001-19.179-S1 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“, срок на приема 

20.08.2019 г. – 20.11.2019 г.; 

- До Министерство на финансите е изпратен за разглеждане проект на процедура за 

подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.379 СВОМР на МИГ - Нова Загора, 

Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегия за ВОМР 

на МИГ – Нова Загора по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии 

за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/” от Програма за развитие на селските 

райони 2014-2020 г.; 

- До УО на ПРСР и Държавен фонд „Земеделие“ е изпратено уведомление относно 

графика за извършване на обучителни и информационни мероприятия от СНЦ „МИГ – 

Нова Загора“; 

- На 19.06.2020 г. в залата на Общински съвет, намираща се в сградата на Община Нова 

Загора, гр. Нова Загора, се състоя обществено обсъждане по повод промяна на 

споразумение № РД 50-151/21.10.2016 г. за Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна 

инициативна група – Нова Загора“ за прехвърляне на средства от мярка 7.2 „Инвестиции 

в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби 

инфраструктура“ към мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. 

Месец Юли 

- От Министерство на финансите е получено писмо относно съгласуване проект на 

документи за кандидатстване по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“ от СВОМР на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, финансирана от ПРСР 2014 – 2020 

г.; 

- Уведомително писмо от Държавен фонд „Земеделие“ – разплащателна агенция Дирекция 

ОППМПСР; 

- Писмо от Държавен фонд „Земеделие“ – разплащателна агенция за одобрение на 

процедура за подбор на проектни предложения с приложена заповед за сключване на 

договор за отпускане на финансова помощ; 
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- Промяна на Споразумение № РД 50-151 от 21.10.2016 г. за изпълнение на СВОМР на 

Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“. До УО на ПРСР са изпратени 

документи на новия счетоводител, назначен по заместване до завръщане на титуляря, за 

доказване и спазване на условията; 

- До УО на ПРСР е изпратено писмо за обявяване на прием на проектни предложения по 

процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.379 „СВОМР на МИГ - Нова Загора, Мярка 

6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“; 

- До УО на ПРСР е изпратено писмо с допълнение към искана промяна на Споразумение 

№ РД 50-151 от 21.10.2016 г. за изпълнение на СВОМР на Сдружение „Местна 

инициативна група – Нова Загора“; 

- До Държавен фонд „Земеделие“ – ОД – гр. Враца е изпратено писмо – уведомление за 

сключен договор за отпускане на финансова помощ с управителя на „СИК АГРО“ ЕООД; 

- До Държавен фонд „Земеделие“ – ОД – гр. Враца е изпратено писмо – заявление за 

профил  за достъп на ръководител на бенефициент до ИСУН 2020; 

- До Държавен фонд „Земеделие“ – разплащателна агенция – гр. Ямбол е изпратено  писмо 

за предоставяне на застраховка на дълготрайни материални активи на СНЦ „МИГ – Нова 

Загора“; 

- Във връзка със Заповед № 03-РД/1516 от 15.06.2020 г. на г-н Васил Грудев, 

Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“ за одобрение на проведена от 

СНЦ „МИГ – Нова Загора“ процедура за подбор на проектни предложения „СВОМР на 

МИГ – Нова Загора Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства“ с код в ИСУН 

BG06RDNP001 – 19.179-S1, на 20.07.2020 г. в офиса на Сдружението бе подписан от г-

жа Светла Стоянова, Председател на УС на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ и г-н Калоян 

Василев, управител на „СИК АГРО“ ЕООД, с. Съдиево административен договор за 

отпускане на финансова помощ. 

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен 

проект с номер в ИСУН BG06RDNP001-19.179-0012 „Закупуване на нови машини, 

необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за 

опазване компонентите на околната среда, необходими за земеделските дейности на 

стопанството и подобряване на енергийната ефективност”, със срок за изпълнение в 

рамките на 24 месеца. 

- На 01.07.2020 г. в сайта на Сдружението беше публикуван за предварително обсъждане 

проект на Условия за кандидатстване и документи към тях по процедура за подбор на 

проекти BG06RDNP001-19.379 „СВОМР на МИГ – Нова Загора, Мярка 6.4.1 Инвестиции 

в подкрепа на неземеделски дейности“, включена в Стратегията за водено от общностите 

местно развитие на „МИГ – Нова Загора“. Пълният пакет с документи беше публикуван 

и на интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/PublicDiscussion. 

- На 31.07.2020 г. в сайта на Сдружението беше публикуван за предварително обсъждане 

проект на Условия за кандидатстване и документи към тях по процедура за подбор на 

mailto:mig@mig-novazagora.org
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проекти BG06RDNP001-19.440 МИГ Нова Загора – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично 

ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, включена в 

Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ – Нова Загора“. 

Пълният пакет с документи беше достъпен и на интернет 

адрес: https://umis2020.government.bg/#/procedures/1343/publicDiscussions?rf=159644115

6000. 

Месец Август 

- Уведомително писмо от Министерство на земеделието, храните и горите за одобрение 

назначаването на служител по заместване на длъжност „Счетоводител“ с СНЦ „МИГ – 

Нова Загора“; 

- Уведомително писмо от Държавен фонд „Земеделие“ за одобрен размер на безвъзмездна 

финансова помощ за проектно предложение с идентификационен № BG06RDNP001-

19.164-0002 в ИСУН по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-19.164; 

- Писмо от Община Нова Загора относно искане за сключване на допълнително 

споразумение към договор № BG06RDNP001-19.164-0003- С01/06.04.2020 г. за корекция 

на първоначално договорена финансова помощ; 

- Писмо от „СИК АГРО“ ЕООД, с. Съдиево – предоставяне на кодове за достъп в ИСУН; 

- Уведомително писмо от Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на разяснения 

и/или информация по проведена процедура за подбор на проектни предложения с код в 

ИСУН BG06RDNP001-19.164, мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“; 

- Писмо от Община Нова Загора за предоставяне на документи, свързани с подадени 

проектни предложения по процедура с кос в ИСУН № BG06RDNP001-19.164 – S3, мярка 

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

малки по мащаби инфраструктура“; 

- Придружително писмо – покана от Държавен фонд „Земеделие“ за подписване на 

договор № BG06RDNP001-19.164-0002- С01 с Община Нова Загора за безвъзмездна 

финансова помощ; 

- Писмо от Министерството на земеделието храните и горите за изискване на 

допълнителни документи относно заявена промяна от страна на СНЦ „МИГ – Нова 

Загора“ за промяна на Споразумение № РД 50-151 от 21.10.2016 г.; 

- Уведомително писмо от Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция – 

Дирекция „Оторизация на плащанията по ПМРСР“  за отстраняване на нередности; 

- Писмо от Община Нова Загора за предоставяне на кодове за достъп на служители на СНЦ 

„МИГ – Нова Загора“ към административен договор № BG06RDNP001-19.164-0002- С01 

от 25.08.2020 г. „Благоустройство и основен ремонт на централната градска алея в 

Градския парк Нова Загора“; 

mailto:mig@mig-novazagora.org
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- До началник отдел ВОМР, дирекция „Развитие на селските райони“, Министерство на 

земеделието, храните и горите е изпратен отговор на писмо относно искане на 

допълнителна информация; 

- До УО на ПРСР е изпратено писмо за обявяване на прием на проектни предложения по 

процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.440 „МИГ Нова Загора – Мярка 7.5 

„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура“; 

- Искане от заместник-кмета на община Нова Загора и Председател на УС на СНЦ „МИГ 

– Нова Загора“ г – жа Светла Стоянова до Община Нова Загора за отпускане на безлихвен 

заем за издръжка на сдружението; 

- До УО на ПРСР е изпратено писмо относно промяна на Споразумение № РД 50-151 от 

21.10.2016 г. за изпълнение на СВОМР на Сдружение „Местна инициативна група – Нова 

Загора“; 

- Писмо до Община Нова Загора относно одобрение на искано сключване на 

допълнително споразумение по административен договор № BG06RDNP001-19.164-

0003-C01/06.04.2020 г.; 

- Писмо до Изпълнителния директор на  Държавен фонд „Земеделие“ относно 

уведомление за одобрение на исканото от Община Нова Загора сключване на 

допълнително споразумение по административен договор № BG06RDNP001-19.164-

0003-C01/06.04.2020 г.; 

- Писмо до Община Нова Загора относно предоставяне на допълнителни документи, 

свързани с подадени проектни предложения по процедура с код BG06RDNP001-19.164-

S3, мярка 7.2 „Инвестиции в създаването и подобряването на всички видове малки по 

мащаби инфраструктура“; 

- Писмо до Държавен фонд „Земеделие“ – областна дирекция – гр. Сливен за предоставяне 

на разяснения и/или информация за проведена процедура за подбор на проектни 

предложения с код в ИСУН BG06RDNP001-19.164-S3; 

- По проведена процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.164 „МИГ – Нова 

Загора_М 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ е сключен договор № BG06RDNP001-19.164-

0002- С01 по проект на Община Нова Загора с код в ИСУН № BG06RDNP001-19.164-

0002 „Благоустройство и основен ремонт на централна паркова алея в Градски парк – 

Нова Загора“; 

- Активирана е процедура за подбор на проектни предложения с код в ИСУН 

BG06RDNP001-19.379 „СВОМР на МИГ - Нова Загора, Мярка 6.4.1 Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски дейности“ с краен срок за кандидатстване до 10.10.2020 г.; 

- На 24.08.2020 г. в сайта на Сдружението беше публикуван за предварително обсъждане 

проект на Условия за кандидатстване и документи към тях по процедура за подбор на 
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проекти с код в ИСУН BG06RDNP001-19.441 МИГ-Нова Загора, Мярка 4.2 „Инвестиции 

в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, включена в Стратегията за 

водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ – Нова Загора“. Пълният пакет с 

документи беше публикуван и на интернет адрес: 

https://umis2020.government.bg/#/procedures/1344/publicDiscussions?rf=1598332418000 

Месец Септември 

- Писмо до УО на ПРСР за обявяване на прием за подбор на проектни предложения по 

процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.441 „МИГ-Нова Загора, Мярка 4.2 

"Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти"; 

- Писмо до Държавен фонд „Земеделие“, Дирекция „Оторизация на плащания по ПМРСР“ 

за предоставяне на изискуеми документи; 

- Писмо до Началник отдел ВОМР, Дирекция „Развитие на селските райони“, 

Министерство на земеделието, храните и горите; 

- Писмо до УО на ПРСР за промяна на Споразумение № РД 50-151 от 21.10.2016 г. за 

изпълнение на СВОМР на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“; 

- Активирана е процедура за подбор на проектни предложения с код в ИСУН 

BG06RDNP001-19.440 „МИГ Нова Загора – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично 

ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура““ с краен срок за 

кандидатстване до 10.11.2020 г.; 

- Писмо до УО на ПРСР за промяна на Споразумение № РД 50-151 от 21.10.2016 г. за 

изпълнение на СВОМР на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“; 

- Участие на част от екипа на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ /Изпълнителен директор и 

Експерт по прилагане СВОМР/ в информационно събитие, свързано с прилагане на 

подхода ВОМР, проведено в гр. Трявна; 

- Писмо до УО на ПРСР за промяна на Споразумение № РД 50-151 от 21.10.2016 г. за 

изпълнение на СВОМР на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“; 

- Писмо до УО на ПРСР относно преценка за участие на наблюдатели в комисия за подбор 

на проектни предложения, във връзка с процедура № BG06RDNP001-19.379 „СВОМР на 

МИГ - Нова Загора, Мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“; 

- Писмо до УО на ПРСР относно оттегляне на заявление за искана промяна на 

Споразумение № РД 50-151 от 21.10.2016 г. за изпълнение на СВОМР на Сдружение 

„Местна инициативна група – Нова Загора“ и депозиране на ново заявление; 

- Писмо до Министерство на земеделието, храните и горите относно подаване на 

заявление за одобрение на финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегията за местно развитие“ от Програма за развитие на селските 

райони 2014 – 2020 г. за 2021 г. на СНЦ „МИГ – Нова Загора“; 
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- Писмо до Началник отдел ВОМР, Дирекция „Развитие на селските райони“, 

Министерство на земеделието, храните и горите относно предоставяне на допълнителна 

информация по проекта на процедура за прием на проекти по подмярка 4.2 „Инвестиции 

в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“; 

Месец Октомври 

- От УО на ПРСР е получено писмо относно заявление на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ за 

планирани дейности и разходи по подмярка 19.4 за 2021 г.; 

- Уведомително писмо от Държавен фонд „Земеделие“ – разплащателна агенция Дирекция 

ОППМПСР; 

- Писмо от Държавен фонд „Земеделие“ – разплащателна агенция за изплащане на 

финансова помощ; 

- Възлагателно писмо до Ц. Цанев, Управител на „Меридиан 26“ ООД за излъчване на 

обява за прием на проектни предложения по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ 

маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ – Нова 

Загора“; 

- До Държавен фонд „Земеделие“ – разплащателна агенция – гр. Ямбол – предоставяне на 

застраховка за ДМА; 

- До Държавен фонд „Земеделие“ – разплащателна агенция – гр. Ямбол – уведомително 

писмо относно предоставена на застраховка за ДМА; 

- До УО на ПРСР е изпратено писмо за предоставяне на допълнителна информация и 

документи във връзка със заявление № 19-19-2-01-1 от 30.09.2020 г. за одобрение на 

планирани дейности и разходи по подмярка 19.4. за 2021 г.; 

- На 05.10.2020 г. е активирана процедура за подбор на проектни предложения с код в 

ИСУН BG06RDNP001-19.441 МИГ-Нова Загора, Мярка 4.2 "Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти" с краен срок за кандидатстване до 

05.12.2020 г. в 16:30 ч. 

- Екипът на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ взе участие в Международна конференция по 

прилагането на подхода ВОМР в к. к. Албена в периода 06-08.10.2020 г. 

Месец Ноември 

- Уведомително писмо от Държавен фонд „Земеделие“ – разплащателна агенция Дирекция 

ОППМПСР; 

- УО на ПРСР уведомително писмо относно допълнително споразумение № РД 50-

151/06.11.2020 г. към Споразумение за изпълнение на Стратегията за ВОМР на СНЦ 

„Местна инициативна група – Нова Загора“; 

- Уведомително писмо от Държавен фонд „Земеделие“ – РА Дирекция Оторизация на 

плащанията по ПМРСР за предоставяне на допълнителни документи; 
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- Писмо от Държавен фонд „Земеделие“ относно одобрение на проведена процедура за 

проектни предложения, придружено със Заповед № 03-РД/3170 от 02.10.2020 г.; 

- До УО на ПРСР писмо относно преценка за участие на наблюдатели в комисия за подбор 

на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.440 „МИГ Нова Загора – 

Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура““; 

- До Държавен фонд „Земеделие“ – РА- гр. Ямбол- предоставяне на добавък към 

Застраховка за ДМА; 

- До УО на ПРСР писмо относно преценка за участие на наблюдатели в комисия за 

подборна проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.441 „МИГ-Нова 

Загора, Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ 

от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Нова Загора“; 

- До Държавен фонд „Земеделие“- РА Отдел „Оторизация на плащания на публични 

проекти“, Дирекция „Оторизация на плащания по ПМРСР“; 

- Писмо до г-н Николай Грозев, кмет на Община Нова Загора относно покана за сключване 

на договор, свързан с подадено проектно предложение по процедура 7.2 „инвестиции в 

създаването , подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби 

инфраструктура“ с код в ИСУН BG06RDNP001-19.164-S3; 

- Писмо до ОД на Държавен фонд „Земеделие“, гр. Сливен относно сключен тристранен 

административен договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по проект на 

Община Нова Загора BG06RDNP001-19.164-0006 

- Писмо до г-н Николай Грозев, кмет на Община Нова Загора относно създаване на „код 

за достъп“ в секция „Договори“ в системата ИСУН  на служители на СНЦ „МИГ – Нова 

Загора“; 

- Писмо до Държавен фонд „Земеделие“ относно предоставяне на застраховка за ДМА на 

СНЦ „МИГ – Нова Загора“; 

- До УО на ПРСР и Държавен фонд „Земеделие“ уведомително писмо относно приключен 

прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.379 „СВОМР на МИГ 

- Нова Загора, Мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от 

стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ – Нова Загора“. 

- Уведомително писмо до г-н Коста Къчев, Управител на „Къчеви“ ЕООД във връзка с 

подадено проектно предложение № BG06RDNP001-19.379-0004 по процедура 

BG06RDNP001-19.379 „СВОМР НА МИГ - НОВА ЗАГОРА, мярка 6.4.1 Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски дейности“; 

- Във връзка с изпълнението на Споразумение № РД50-151 от 21.10.2016 г. към подмярка 

19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно 

развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие 

на селските райони 2014-2020 г. и Заповед за одобрение на бюджет между страните СНЦ 
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„МИГ – Нова Загора“ и Диньо Белев Господинов е сключен граждански договор с 

предмет „Мониторинг и оценка на Стратегията за Водено от общностите местно 

развитие“; 

- На 06.11.2020 г. между Управляващия орган на Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020 г., представляван от д-р Лозана Василева – ръководител на 

Управляващия орган, съгласно заповед № РД 09-467/16.05.2019 г. на Министъра на 

земеделието, храните и горите и Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“ 

е подписано допълнително споразумение № РД 50-151/06.11.2020 г. към Споразумение 

за изпълнение на Стратегията за водено от общностите местно развитие № РД 50-

151/08.05.2019 г. и изменено с допълнително споразумение № РД 50-151/09.07.2019 г.; 

- На 10.11.2020 г. приключи приемът на проектни предложения по процедура с код в 

ИСУН BG06RDNP001-19.440 МИГ Нова Загора – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично 

ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“. До крайният срок 

за кандидатстване е постъпило едно /1/ проектно предложение от кандидата Община 

Нова Загора - BG06RDNP001-19.440-0001 „"Текущ ремонт на общинска сграда – 

Туристически информационен център". 

- На 20.11.2020 г. в 16:30 ч. приключи оценителната сесия по процедура № 

BG06RDNP001-19.379 „СВОМР на МИГ - Нова Загора, Мярка 6.4.1 Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски дейности“. До крайния срок за кандидатстване /10.10.2020 г./ 

са постъпили четири /4/ проектни предложения. Три /3/ от тях са одобрени от КППП на 

етап АСД и ТФО, а един /1/ е отпаднал след оценка за административно съответствие и 

допустимост; 

- Във връзка със Заповед № 03-РД/3170 от 02.10.2020 г. на г-н Васил Грудев, 

Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“ за одобрение на проведена от СНЦ „МИГ – 

Нова Загора“ процедура за подбор на проектни предложения с код BG06RDNP001-

19.164-S3 „МИГ – Нова Загора_М 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ е сключен договор 

№ BG06RDNP001-19.164-0006-C01/23.11.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., 

съфинансирана от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони на 

стойност 241 438,95 лв. за подадено проектно предложение от Община Нова Загора с код 

BG06RDNP001-19.164-0006 „Изграждане на система за видеонаблюдение във всички 

села на територията на община Нова Загора“. 

Месец Декември 

- Заявление от Община Нова Загора за оттегляне на подадено проектно предложение с № 

BG06RDNP001-19.440-0001 на 10.11.2020 г. в системата на ИСУН по процедура 

BG06RDNP001-19.440 от СВОМР на „МИГ – Нова Загора“ мярка 7.5 „Инвестиции за 

публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“; 
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- Уведомително писмо от Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на разяснения 

и/или информация по одобрено от МИГ проектно предложение с код в ИСУН 

BG06RDNP001-19.179; 

- До УО на ПРСР и Държавен фонд „Земеделие“ уведомително писмо относно приключен 

прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.440 „МИГ Нова Загора 

– Мярка 7.5  „Инвестиции за публично ползване на инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ – Нова Загора“. 

- На база получено на 03.12.2020 г. Заявление от Община Нова Загора за оттегляне на 

подадено проектно предложение с № BG06RDNP001-19.440-0001 на 10.11.2020 г. в 

системата на ИСУН по процедура BG06RDNP001-19.440 от СВОМР на „МИГ – Нова 

Загора“ мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура“ работата по оценка на КППП приключи с оценителен 

доклад на 07.12.2020 г., одобрен с Решение № 57 на Управителния съвет на СНЦ „МИГ 

– Нова Загора“. 

3.2 Дейности за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на 

нейното изпълнение: 

Информирането на населението и популяризирането дейностите по Стратегията 

за водено от общностите местно развитие се осъществява чрез актуализиране на 

информацията на електронната страница на „МИГ – Нова Загора“. През м. Януари е 

сключен договор за поддръжка на сайта на сдружението с Анелия Веселинова. 

През м. Януари е сключен договор с „Меридиан 26“ ООД за изготвяне и излъчване 

на съобщения в радио „Нова“ /местна медия/. В изпълнение на договора има реализирани 

излъчвания на съобщение по следните мерки: 

- BG06RDNP001-19.164 „МИГ – Нова Загора_М 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ – трети прием – общо два /2/ броя излъчвания в радио ефир – на 

07.01.2020 г. от 14:40 ч. и на 08.01.2020 г. от 15:30 ч.; 

- BG06RDNP001-19.379 „СВОМР на МИГ - Нова Загора, Мярка 6.4.1 „Инвестиции 

в подкрепа на неземеделски дейности“ – общо два /2/ броя излъчвания в радио 

ефир – на 11.08.2020 г. от 15:30 ч. и на 12.08.2020 г. от 15:30 ч.; 

- BG06RDNP001-19.440  „МИГ Нова Загора – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично 

ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура““ – общо два 

/2/ броя излъчвания в радио ефир – на 10.09.2020 г. от 11:00 ч. и 11.09.2020 г. от 

11:00 ч.; 

- BG06RDNP001-19.441 „МИГ-Нова Загора, Мярка 4.2 "Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ – два /2/ броя излъчвания в 

радио ефир – на 06.10.2020 г. от 11:00 ч. и 07.10.2020 г. от 11:00 ч. 
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През м. Април е сключен договор с Диньо Господинов за извършване на 

проучване и анализ на теми „Добри практики, социални иновации и примери в областта 

на социалното сближаване, включително базирани на културен и природен потенциал“; 

„Лозарство и винарство – текущо състояние, възможности за развитие, европейски 

стандарти и местна идентичност на продуктите“ и „Прилагане на подхода „прецизно 

земеделие“ на територията на „МИГ- Нова Загора““. Същите за предоставени в срока на 

договора. 

През м. Май е сключен договор с „КРЕДО 3 М“ ООД за изработка и доставка на 

рекламен пакет, включващ чадър с дървена дръжка, керамичка чаша, джобно ножче с 

девет функции, работен календар с три секции. 

В изпълнение на сключен договор през м. Юни с „ЕРАКС“ ЕООД е проведена 

информационна кампания като информационните и обучителни събития са проведени 

през месеците Юли и Август, както следва: 

Мероприятие Място Дата и час 

Конференция за най-малко 50 

участника 

гр. Нова Загора, Клуб на 

дейците на културата 
08.07.2020 от 09:00 ч. 

Обучение за местни лидери за 

най-малко 20 човека 

гр. Нова Загора, Клуб на 

дейците на културата 
09.07.2020 от 09:00 ч. 

Обучение за местни лидери за 

най-малко 20 човека 

гр. Нова Загора, Клуб на 

дейците на културата 
10.07.2020 от 09:00 ч. 

Обучение за най-малко 10 човека 
с. Съдиево – пенсионерски 

клуб 
13.07.2020 от 09:00 ч. 

Обучение за най-малко 10 човека с. Коньово – кметство 14.07.2020 от 09:00 ч. 

Обучение за най-малко 10 човека 
с. Каменово – пенсионерски 

клуб 
15.07.2020 от 09:00 ч. 

Обучение за най-малко 10 човека 
с. Омарчево – пенсионерски 

клуб 
16.07.2020 от 09:00 ч. 

Обучение за най-малко 10 човека с. Загорци – кметство 17.07.2020 от 09:00 ч. 

Обучение за най-малко 10 човека 
с. Събрано – пенсионерски 

клуб 
20.07.2020 от 09:00 ч. 
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Обучение за най-малко 10 човека 
с. Караново – пенсионерски 

клуб 
21.07.2020 от 09:00 ч. 

Обучение за най-малко 10 човека с. Научене – кметство 22.07.2020 от 09:00 ч. 

 

Информационна среща за най-

малко 10 човека 
с. Баня – пенсионерски клуб 23.07.2020 от 09:00 ч. 

 

Информационна среща за най-

малко 10 човека 

с. Стоил войвода – 

пенсионерски клуб 
24.07.2020 от 09:00 ч. 

Информационна среща за най-

малко 10 човека 
с. Любенова махала – 

пенсионерски клуб 
27.07.2020 от 09:00 ч. 

 

Информационна среща за най-

малко 10 човека 

с. Полско пъдарево – 

пенсионерски клуб 
28.07.2020 от 09:00 ч. 

 

Информационна среща за най-

малко 10 човека 
с. Езеро – читалище 29.07.2020 от 09:00 ч. 

 

Информационна среща за най-

малко 10 човека 
с. Дядово – пенсионерски клуб 30.07.2020 от 09:00 ч. 

 

Информационна среща за най-

малко 10 човека 
с. Радево – пенсионерски клуб 31.07.2020 от 09:00 ч. 

 

Информационна среща за най-

малко 10 човека 
с. Млекарево – читалище 03.08.2020 от 09:00 ч. 

 

Информационна среща за най-

малко 10 човека 
с. Сокол – читалище 04.08.2020 от 09:00 ч. 

 

Информационна среща за най-

малко 10 човека 

гр. Нова Загора, Клуб на 

дейците на културата 
05.08.2020 от 09:00 ч. 

Конференция за най-малко 50 

участника 
гр. Нова Загора, Клуб на 

дейците на културата 
07.08.2020 от 09:00 ч. 
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Информационните срещи за най – малко десет /10/ човека са проведени в гр. Нова 

Загора и девет /9/ от населените места на територията на „МИГ – Нова Загора“. На 

присъстващите беше представен актуализирания индикативен график за прием на 

проекти по мерките, включени в СВОМР и основните изисквания за разработване и 

одобряване на проектни предложения. На конференциите бяха поканени жители от 

всички населени места на територията на община Нова Загора. Представени бяха 

годишния отчет Сдружението, приет от Колективния върховен орган на „МИГ – Нова 

Загора“, индикативния график за прием на проекти за 2020 г., отворените приеми за 

проектни предложения, както и процедурите за оценка на подадените проекти към „МИГ 

– Нова Загора“. Хората, присъстващи за първи път на информационното събитие, бяха 

запознати с одобрената Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ – Нова Загора“. 

За отчетния период 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.  има извършен един Мониторинг 

и оценка на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ 

– Нова Загора“, като за целта е сключен граждански договор с Диньо Господинов. 
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Таблица 1 - Планирани и извършени дейности през отчетния период 

 

№ 

Планирана дейност 

съгласно 

заявление/заповед за 

одобрение на 

планирани дейности 

и разходи 

Описание на 

дейността 

Единиц

а мярка 

Брой 

едини

ци 

Единична 

цена, лв. 

Обща 

стойност 

на 

планиран

ите 

разходи, 

лв. 

Извърш

ване на 

дейност

та 

ДА/НЕ 

Обща стойност на 

извършените 

разходи съгласно 

подадени заявки 

за плащане, лв. 

Изплатена 

финансова 

помощ, лв. 

1 

Заплати и 

осигуровки за 

персонала на 

МИГ 

 Персоналът на 

МИГ се състои от 

изпълнителен  

директор, експерт 

по прилагане на 

СВОМР и 

счетоводител, 

които  са назначени  

по трудови 

договори - 

планираните 

разходи се отнасят 

за заплати и 

осигуровки на 

персонала дължими 

от работодател 

              

изпълнителен 

директор 

1.1 разходи за 

заплати 
месец 12 2 400,00 28 800,00 ДА 27 424,32 20 530,07 

1.2 здравни и 

социални 

осигуровки 

дължими от 

работодател 

месец 12 454,08 5 448,96 ДА 5 188,68 3 884,28 

експерт по 

прилагане на 

СВОМР 

1.3 разходи за 

заплати 
месец 12 1 400,00 16 800,00 ДА 14 579,65 10 850,05 

1.4 здравни и 

социални 

осигуровки 

дължими от 

работодател 

месец 12 264,88 3 178,56 ДА 2 726,00 2 020,37 

счетоводител 
1.5 разходи за 

заплати 
месец 12 1 400,00 16 800,00 ДА 14 325,80 10 725,80 
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1.6 здравни и 

социални 

осигуровки 

дължими от 

работодател 

месец 12 264,88 3 178,56 ДА 2 892,75 2 123,79 

технически 

сътрудник 

1.7 разходи за 

заплати 
месец 12 700,00 8 400,00 НЕ 0,00 0,00 

  

1.8 здравни и 

социални 

осигуровки 

дължими от 

работодател 

месец 12 132,44 1 589,28 НЕ 0,00 0,00 

2 

Опростени разходи 

в съответствие с 

чл.67, параграф 1, 

буква г от 

регламент ЕС № 

1303/2013 

2.1. Разходи за 

услуги, непряко 

свързани с 

прилагането на 

стратегията 

(правни, 

счетоводни, 

одиторски, трудова  

медицина и други) 

(по чл.9, ал.2, т.3 от 

Наредба № 1 от 

22.01.2016г.); 

2.2. Разходи за 

наем на офис (по 

чл.9, ал.2, т.3 от 

Наредба № 1 от 

22.01.2016г.); 

2.3. Разходи за 

комуникация и 

външни услуги 

(телефон, интернет, 

пощенски услуги, 

куриерски услуги, 

топло- и 

електроенергия, 

вода, охрана на 

офиса, електронен 

подпис и други) (по 

чл.9, ал.2, т.6 от 

Наредба № 1 от 

22.01.2016г.); 

2.4. Разходи за 

закупуване на офис 

консумативи и 

канцеларски 

материали (по чл.9, 

ал.2, т.8 от Наредба 

№ 1 от 

22.01.2016г.); 

опросте

н 

разход 

%   12 629,30 ДА 923,60 592,30 
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2.5. Разходи за 

закупуване на 

гориво за лек 

автомобил (по чл.9, 

ал.2, т.12 от 

Наредба № 1 от 

22.01.2016г.); 

2.6. Други 

непредвидени 

оперативни 

разходи, 

необходими за 

функционирането 

на офиса (по чл.9, 

ал.2, т.18 от 

Наредба № 1 от 

22.01.2016г.); 

3 

Разходи за 

възнаграждения и 

осигуровки, 

дължими от 

работодателя на 

експерти,  

свързани с 

прилагането на 

стратегията 

3.1. Разходи за 

възнаграждения на 

членове на КППП 

/председател и 

секретар/ за 

присъствени 

заседания - по две 

за всеки планиран 

прием   

Човеко

ден 
40 128,00 5 120,00 ДА 765,17 478,79 
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(оценители, 

консултанти, 

външни експерти 

и други) 

3.2. Разходи за 

възнаграждения на  

експерти по 

граждански 

договори: за 

външни експерти 

оценители членове 

на КППП за 

извършване на 

административно 

съответствие и 

допустимост  

Оценен 

проект 

от 

1оценит

ел 

80 179,00 14 320,00 ДА 7 862,30 5 370,00 

3.3. Разходи за 

възнаграждения на  

експерти по 

граждански 

договори: за 

външни експерти 

оценители членове 

на КППП за 

извършване на  

техническа и 

финансова оценка  

Оценен 

проект 

от 1 

оцените

л 
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4 

Командировки на 

екипа и членове 

на Колективния 

върховен орган 

Командировки на 

територията на 

МИГ и в страната 

за екипа  и членове 

на КВО,  свързани 

с необходимостта 

от посещения, 

работни срещи, 

КИП,  срещи с ДФЗ 

- РА, МЗХГ, други 

МИГ или други 

институции, 

участие в срещи на 

НСМ, за обучения 

на екипа извън 

територията и др., 

съгласно Наредбата 

за командировките 

в страната, приета с 

Постановление № 

72 на 

Министерския 

съвет от 1986 г. 

(ДВ, бр. 11 от 1987 

г.) и Наредбата за 

служебните 

командировки и 

специализации в 

чужбина, приета с 

Постановление № 

115 на 

Министерския 

съвет от 2004 г. 

(ДВ, бр. 50 от 2004 

г.)  (по чл.9, ал.2, 

т.4 от Наредба № 1 

от 22.01.2016г.); 

бр. 10 200,00 2 000,00 ДА 340,00 220,00 

5 

Закупуване на 

офис техника и 

софтуер, 

оборудване и 

обзавеждане 

                

5.1

. 

 Актуализация и 

поддръжка на 

счетоводен 

продукт - 2 пъти 

годишно 

Разходи за 

поддръжка на 

счетоводен продукт 

на МИГ 

месец 1 558,00 558,00 ДА 558,00 558,00 

5.2

. 

Закупуване на 

мобилен 

телефонен апарат 

за офиса на МИГ бр. 1 400,00 400,00 ДА 400,00 400,00 
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5.3

. 

Закупуване на 

шредер за 

унищожаване на 

документи 

за офиса на МИГ бр. 1 150,00 150,00 ДА 150,00 150,00 

6 

Закупуване на лек 

автомобил, 

разходи за 

техническо 

обслужване и 

годишни винетки 

Лек автомобил с 

под 150 к.с. и с над 

5+1 места на 

стойност до 30 000 

лв., разходи за 

техническо 

обслужване и 

годишна винетна 

такса на стойност 

до 2 000 лв. 

бр. 1 31 564,84 31 564,84 ДА 31 553,32 29 698,54 

7 
Застраховка на 

ДМА 

Разходи за 

застраховане на 

закупени след 

подписване на 

договора за 

изпълнение на 

стратегия ДМА, 

включително каско 

и гражданска 

отговорност, по 

реда на тази 

наредба, както и на 

такива, закупени по 

реда на Наредба № 

23 от 2009 г. до 

срока, определен за 

задължително 

застраховане 

съгласно същата 

наредба;  (по чл.9, 

ал.2, т.11 от 

Наредба № 1 от 

22.01.2016г.); 

година 1 2 000,00 2 000,00 ДА 1 566,20 1 461,65 
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8 

Обучения на 

екипа и членове 

на Колективния 

върховен орган 

8.1. Разходи за 

едно двудневно 

обучение на екипа 

и членовете на 

КВО за минимум 

10 човека по 

процедурите за 

подбор и оценка на 

проекти към 

стратегията (по 

чл.9, ал.2, т.13 от 

Наредба № 1 от 

22.01.2016г.); 

бр. 1 1 430,00 1 430,00 НЕ 0,00 0,00 

8.2. Разходи за 

обучение  на екипа 

и членовете на 

КВО за не по-

малко от 6 човека  

за подобряване на 

административния 

капацитет на МИГ- 

две 4-дневни  

посещения в 

чужбина в страна-

член на ЕС за 

обмен на добри 

практики (по чл.9, 

ал.2, т.13 от 

Наредба № 1 от 

22.01.2016г.); 

бр. 12 1 000,00 12 000,00 НЕ 0,00 0,00 

8.3. Разходи и 

такси за участие на 

екипа и членове на 

УС в обучения по 

различни теми, 

свързани с работата 

на МИГ 

за 

година 
1 2 000,00 2 000,00 НЕ 0,00 0,00 

9 

Разходи, свързани 

с публични 

отношения, 

разходи за 

организиране на 

срещи на МИГ, 

разходи за работа 

в мрежа, участие 

на екипа и 

членовете на 

колективния 

върховен орган в 

9.1 Разходи за 

организиране на 

срещи 

/еднодневни/ на 

екипа на МИГ и 

КВО  в различни 

населени места от 

територията на 

МИГ (по чл.9, ал.2, 

т.14 от Наредба 

№ 1 от 

22.01.2016г.); 

бр. 6 182,00 1 092,00 НЕ 0,00 0,00 
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срещи с други 

МИГ и други; 

9.2. Разходи за 

работа в мрежа - 

работни срещи на 

екипа на МИГ с 

колеги от МИГ от 

страната (по чл.9, 

ал.2, т.14 от 

Наредба № 1 от 

22.01.2016г.); 

бр. 6 182,00 1 092,00 НЕ 0,00 0,00 

9.3.Срещи на МИГ, 

работа в мрежа, 

участие на екипа и 

членове на ОС в 

срещи с  друг МИГ  

година 1 1 000,00 1 000,00 НЕ 0,00 0,00 

10 

Финансови 

разходи, в т.ч. 

банкови такси за 

управление на 

сметки, такси за 

издаване на 

изискуеми 

документи  

Финансови 

разходи, в т. ч. 

банкови такси за 

управление на 

сметки, такси за 

издаване на 

изискуеми 

документи  (по 

чл.9, ал.2, т.16 от 

Наредба № 1 от 

22.01.2016г.); 

година 1 2 000,00 2 000,00 ДА 433,40 324,50 

11 

Разходи за 

мониторинг и 

оценка на 

стратегията за 

ВОМР 

Разходи за 

мониторинг и 

оценка на 

стратегията за 

ВОМР за 

изпълнение на 

задълженията на 

МИГ по чл. 34, 

параграф 3, буква 

"ж" от Регламент 

(ЕС) 1303/2013 (по 

чл.9, ал.2, т.17 от 

Наредба № 1 от 

22.01.2016г.); 

бр. 1 1 790,00 1 790,00 ДА 1 790,00 0,00 

2 Популяризиране на стратегията-20 %               
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1 

Проучвания и 

анализ на 

територията 

Разходи за 

проучвания и 

анализи на 

съответната 

територия-

териториални,икон

омически,социални 

и др.анализи и 

проучвания. 

бр. 2 4 691,00 9 382,00 ДА 9 382,00 9 382,00 

2 

популяризиране, 

информиране и 

публичност-

поддръжка на 

интернет страница, 

изработване на 

брошури, рекламни 

материали, 

материали за 

обучения, преводи, 

създаване и 

реализиране на 

публикации в 

печатни и 

електронни медии, 

излъчвания ТВ, 

Радио, изработка и 

монтаж на табели, 

билбордове и др. 

материали 

Разходи,свързани с 

изготвяне на 

материали,подпома

гащи получателите 

на финансова 

помощ при 

разработването на 

дейности и 

подготовката на 

заявления 

        Х     

Поддръжка на 

интернет страница 

2.1 За 

поддържането на 

интернет 

страницата ще бъде 

сключен 

граждански 

договор 

месец 12 89,00 1 068,00 ДА 1 067,74 0,00 
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Изработване на 

рекламен пакет  

2.2 Рекламния 

пакет включва: 

джобно ножче с 

девет функции - 

8,00 лв., чадър с 

дървена дръжка - 

12 лв., стенен 

часовник - 12,80 

лв., керамична 

чаша - 4,40 лв., 

Календари работен 

с три секции - 6,50 

лв. 

бр. 200 42,80 8 560,00 ДА 8 560,00 8 560,00 

Излъчвания в 

местни медии 

2.3 На територията 

на МИГ 

съществува местно 

радио и регионални 

печатни издания 

минута 30 113,00 3 390,00 ДА 2 712,00 2 034,00 

3 

Организиране на 

обучения, 

семинари и 

информационни 

срещи 

Обученията, 

семинарите и 

информационните 

срещи ще бъдат 

свързани с 

подготовка,изпълне

ние и отчитане на 

проекти и др.на 

потенциалните 

получатели на 

финансова помощ 

по мерките, които 

са заложени в 

СВОМР на МИГ-

Нова Загора 

              

Обучения за 

местни лидери 

3.1 Обученията са 

за най-малко 20 

човека, като ще 

бъдат 

организирани на 

територията на 

МИГ 

бр. 2 1 046,00 2 092,00 ДА 2 092,00 2 092,00 

Обучения за най-

малко 10 човека 

3.2 Ще бъдат 

извършени осем 

обучения за най-

малко 10 човека, 

като ще бъдат 

организирани на 

територията на 

МИГ 

бр. 8 715,00 5 720,00 ДА 5 720,00 5 720,00 
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Информационни 

срещи за най-малко 

10 участника 

3.3 

Информационните 

срещи са за най-

малко 10 човека, 

като ще бъдат 

организирани на 

територията на 

МИГ 

бр. 10 182,00 1 820,00 ДА 1 820,00 1 820,00 

Конференция 

3.4 Провеждане на 

2 бр. конференции 

за най-малко 50 

човека 

бр. 2 698,00 1 396,00 ДА 1 396,00 1 396,00 

ОБЩО 
208 

769,50 
  146 228,93 120 392,14 

 

 

 

Таблица 2 – Индикатори 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индикатор 
Мъже Жени 

Общо 
< 25 ≥25 < 25 ≥25 

Брой консултирани 

потенциални 

бенефициенти 

7 19 5 24 55 

Брой на участниците в 

обучения 
12 40 20 52 124 

Брой на участниците в 

семинари и 

информационни срещи 

16 50 25 123 214 
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4. Възникнали проблеми. (когато е приложимо).   

Описание на появилите се проблеми при изпълнението на дейностите и 

предприетите мерки за тяхното отстраняване. 

Няма констатирани проблеми при изпълнението на дейностите. 

 

5. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (когато е 

приложимо).  

„МИГ – Нова Загора“ е сдружение, създадено през 2016 г.. През 2019 г. е извършена 

промяна на Изпълнителния директор, а през 2020 г. на Експерта по прилагане на СВОМР 

и счетоводителя. Поради това дейностите, които е извършило Сдружението към 

настоящият момент, са предизвикателство за всички участници в този процес. 

 

 

 

 

 

 

Дата: 27.01.2021 г. 

 

 

Представляващ МИГ: ……………/п/……………… 

Светла Стоянова – Председател на УС 

на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“ 
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