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Европа инвестира в селските райони“ 

 

 

Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“ 
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ПРОТОКОЛ № 2/ 17.02.2021 г. 

На 17.02.2021 г. в 17.00 ч. в офиса на „Местна инициативна група – Нова Загора“ 

се проведе заседание на Управителния съвет на „МИГ – Нова Загора“. Присъстваха 

всички петима членове на Управителния съвет: Светла Стоянова, Елена Арабаджиева, 

Еленка Петрова, Мария Василева и Радка Илиева. Заседанието протече при следния 

дневен ред: 

1. Одобрение доклада на КППП по процедура BG06RDNP001-19.441 МИГ-Нова 

Загора, Мярка 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; 

2. Разни. 

 

По т. 1 от дневния ред: 

Г-жа Светла Стоянова запозна членовете на Управителния съвет с изготвения 

оценителен доклад от КППП по проведена процедура за подбор на проекти с код в ИСУН 

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

преработка/маркетинг на селскостопански продукти““ от Стратегия за ВОМР на СНЦ 

„МИГ – Нова Загора и резултатите от оценката. Управителния съвет с 5 гласа „ЗА“, 0 

„ПРОТИВ“ и 0 „ВЪЗДАРЖАЛ СЕ“ взе се следното: 

РЕШЕНИЕ № 3 

На основание чл. 29, ал. 1, т. 7 от Устава на СНЦ “МИГ – Нова Загора“, във връзка 

със СВОМР, ПМС № 161 от 04.07.2016 г., ПМС № 162 от 05.07.2016 г. и Процедурата за 

подбор на проектни предложения към СВОМР на СНЦ “МИГ – Нова Загора“ одобрява 

оценителния доклад от 11.02.2021 г. на Комисията за подбор на проектни предложения, 

назначена със Заповед № 15/08.12.2020 г. и изменена със Заповед № 1/ 20.01.2021 г., за 

оценка на проектни предложения, подадени по BG06RDNP001-19.441 МИГ-Нова Загора, 

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

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

По т. 2 от дневния ред: 

Г-жа Светла Стоянова запозна членовете на Управителния съвет, че в системата 

ИСУН 2020, в профила на Изпълнителния директор на Сдружението е получено писмо 

от г-жа Таня Цветкова – главен експерт, отдел ВОМР, дирекция РСР и г-н Мартин 

Мирчев – главен експерт, отдел ВОМР, дирекция РСР за преработване на пакета от 

документи за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения с код 

BG06RDNP001-19.492 „МИГ –Нова Загора 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 
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от Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ – Нова Загора“. След коригиране на 

документацията, според изискванията на главните експерти, г-жа Светла Стоянова 

представи на членовете на Управителния съвет, разработените окончателни насоки и 

образци, като предложи да бъде взето решение за одобрението им.  

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

следното: 

РЕШЕНИЕ № 4 

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

представените насоки и образци на документи за кандидатстване по процедура 

BG06RDNP001-19.492 „МИГ – Нова Загора 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка 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 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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