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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,  

www.mig-novazagora.org 

ПРОТОКОЛ № 2/ 11.05.2021 г. 

 

Днес, 11.05.2021 г., от 16.00 часа, в Заседателна зала на Общински съвет в 

сградата на Община Нова Загора, се проведе Общо събрание при следния дневен ред: 

1. Регистрация на присъстващите; 

2. Проверка на кворум и избор на протоколчик на Общото събрание; 

3. Промяна в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ 

– Нова Загора“ във връзка с изменение на ПСР 2014 – 2020 г. за допълнително 

финансиране по подхода ВОМР за преходния период 2021 – 2022 г.; 

4. Разни. 

 

След регистрация на присъстващите, Общото събрание беше открито от 

Председателя на Управителния съвет на „МИГ – Нова Загора“ – г-жа Светла Стоянова. 

По т. 2 от дневния ред, след проверка на присъстващите, беше установено, че 

присъстват 30 членове от КВО на Сдружението, отсъстващ един член. Събранието е 

легитимно и може да взема решения. Г-жа Светла Стоянова изчете предварително 

обявения Дневен ред и предложи да бъдат избрани, както следва: 

1. За протоколчик – Елена Арабаджиева; 

2. За преброител – Радка Илиева. 

  

Събранието констатира, че не са постъпили други предложения, след което 

единодушно беше прието следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 8 

1. Избира за протоколчик -  Елена Арабаджиева; 

2. Избира за преброител – Радка Илиева. 
 

По т. 3 от дневния ред г-жа Светла Стоянова, Председател на УС на „МИГ – Нова 

Загора“ запозна членовете на Колективния върховен орган на Сдружението с одобрено 

от Правителството на Република България единадесето изменение на Програмата за 

развитие на селските райони 2014 – 2020 г., с което се осигурява допълнително 

финансиране по подхода Водено от общностите местно развитие. Сумите ще се 

използват през преходния период 2021 – 2022 г. Допълнителните средства се предоставят 

във връзка с изпълнението на Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на 

Съвета от 23 декември 2020 г. за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с 

подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 

(ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и 
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2022 г. и за изменение на Регламенти (ЕС) № 1305/2013,  (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 

1307/2013, по отношение на ресурсите и на прилагането през 2021 г. и 2022 г. и Регламент 

(ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и разпределението на това подпомагане за 

2021 г. и 2022 г. 

Средствата за преходния период 2021 – 2022 г. предвиждат увеличение на 

Стратегията за ВОМР на „МИГ- Нова Загора“ с над 900 000 лв. и изпълнение до м. Юни 

2025 г., както следва: 

 По подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за 

Водено от общностите местно развитие“ – до 799 000 лв.; 

 По подмярка  19.4 „ Текущи разходи за популяризиране на стратегии за 

Водено от общностите местно развитие“ – до 114 000 лв. 

Представени бяха на членовете на Общото събрание и изготвените проучвания и 

анализи на теми „Мерки за оползотворяване на туристическите ресурси и подобряване 

на туристическото предлагане на територията на „МИГ – Нова Загора“ и „Проучване 

възможностите за клъстеризация и развитие на бизнес сектора извън сектор земеделие 

на територията на „МИГ – Нова Загора“. Членовете на общото събрание бяха запознати 

с протокола от проведеното на 10.05.2021 г. обществено обсъждане, предложения от 

присъстващи граждани, както и постъпили такива в Сдружението.  

След запознаване на членовете на ОС с постъпилите писма и дадените 

предложения по време на обсъждането от общността, се констатира, че коментарите 

подкрепят промяната на Стратегията за ВОМР. 

Г-жа Светла Стоянова запозна представителите на Колективния върховен орган 

на Сдружението, че във връзка с искане за промяна на Споразумение № РД 50-151 от 

21.10.2016 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ по 

отношение увеличението на бюджета и разпределението му по мерки, следва то да бъде 

балансирано и отразено и в изходните индикатори, и в индикаторите за резултат. 

В СВОМР на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“ са заложени 

следните мерки: 

 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“; 

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

 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“; 

 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“; 

 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура“ 

Като по всички тях през периода от създаване на Местната инициативна група до 

настоящия момент е имало интерес, подавани са проектни предложения по обявени 

процедури за прием на проекти, и е изразен такъв от общността по време на проведеното 

обществено обсъждане на 10.05.2021г. в залата на Общински съвет. 
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Председателят на УС предложи за гласуване увеличението на бюджета на 

СВОМР на „МИГ – Нова Загора“  да  бъде разпределено по всички мерки, балансирано 

и съобразно установените потребности на жителите на територията на МИГ-а, а именно: 

 по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ – допълнителен финансов 

ресурс от 227 075,00 лв. със заложено увеличение в индикаторите с 3 броя на 

проектите, финансирани по мярката; 

 по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ 

– допълнителен финансов ресурс от 29 965,00 лв. със заложено увеличение в 

индикаторите с 1 брой на проектите, финансирани по мярката; 

 по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – 

допълнителен  финансов ресурс от 59 925,00 лв. със заложено увеличение в 

индикаторите с 1 брой на проектите, финансирани по мярката; 

 по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ – допълнителен финансов 

ресурс от 460 225,00 лв. със заложено увеличение в индикаторите с 2 броя на 

проектите, финансирани по мярката; 

 по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура“ – допълнителен финансов ресурс от 21 810,00 лв. 

със заложено увеличение в индикаторите с 1 брой на проектите, финансирани по 

мярката. 

 

 

В тази връзка Председателят на УС представи на членовете на ОС промените, както 

следва:  
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№ на 

пром

янат

а 

ТЕКСТ СЪГЛАСНО СВОМР ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА СВОМР 

1 
6. Финансов план: 

6.1. Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по 

мерки: 

(не повече от 2 страници) 

Код 

на 

мяр

кат

а 

Име на мярката 

Общо за периода на 

стратегията 

лева % 

 Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. 

(ЕЗФРСР) 

2 933 745 100 

4.1 Инвестиции в земеделски стопанства 833 985 28,42  

4.2  
Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти 110 000 3,75 

6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности 220 000 7,50 

6. Финансов план: 

6.1. Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по 

мерки: 

(не повече от 2 страници) 

Код 

на 

мяр

кат

а 

Име на мярката 

Общо за периода на 

стратегията 

лева % 

 Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. 

(ЕЗФРСР) 
 3 732 745 100  

4.1 Инвестиции в земеделски стопанства 1 061 060 28,42  

4.2  
Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти 139 965 3,75 

6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности 279 925 7,50 
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7.2 

Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура 1 689 760 57,60 

7.5 

Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура 80 000 2,73 

 
Мерки, които не са част от ПРСР 2014 - 2020 г. , 

но са включени в Регламент (EC) № 1305/2013 

(финансирани от ЕЗФРСР) 

    

 
…     

 
Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент 

(EC) № 1305/2013, но съответстващи на целите на 

регламента (финансирани от ЕЗФРСР) 

    

 
…     

 
Мерки, финансирани от ОПОС (ЕФРР)     

 
…     

 
Мерки, финансирани от ОПНОИР (ЕСФ)     

 
…     

 
Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)     

 
…     

7.2 

Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура 2 149 985 57,60 

7.5 

Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура 101 810 2,73 

 
Мерки, които не са част от ПРСР 2014 - 2020 г. , 

но са включени в Регламент (EC) № 1305/2013 

(финансирани от ЕЗФРСР) 

    

 
…     

 
Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент 

(EC) № 1305/2013, но съответстващи на целите на 

регламента (финансирани от ЕЗФРСР) 

    

 
…     

 
Мерки, финансирани от ОПОС (ЕФРР)     

 
…     

 
Мерки, финансирани от ОПНОИР (ЕСФ)     

 
…     

 
Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)     

 
…     
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Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)     

 
…     

 
Мерки, финансирани от ПМДР (ЕФМДР)     

 
…     

 ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА 

ЗА ВОМР: 
  100 % 

     

 

Текущи разходи и популяризиране на стратегия 

за водено от общностите местно развитие (25 

на сто от общите публични разходи от ЕЗФРСР, 

включващи разходите по подмярка 19.2 и 

подмярка 19.4) 

 977 915 25 

 

 
Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)     

 
…     

 
Мерки, финансирани от ПМДР (ЕФМДР)     

 
…     

 ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА 

ЗА ВОМР: 
  100 % 

      

 

Текущи разходи и популяризиране на стратегия 

за водено от общностите местно развитие (25 

на сто от общите публични разходи от ЕЗФРСР, 

включващи разходите по подмярка 19.2 и 

подмярка 19.4) 

1 091 915 22,63 

 

Мотиви и правно основание:  

Мотиви: Средствата се разпределят балансирано към всички сектори на 

територията на МИГ Нова Загора (стопански, нестопански и публичен) с цел да се 

осигури балансирано развитие на територията. Насочени са средства и към трите 

приоритета, очертани в СВОМР. За постигане специфичните цели от: 

* първи приоритет се увеличават средствата по  подмерките от ПРСР 4.1, 4.2 и 

6.4.1; 
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* втори приоритет се увеличават средствата по подмерките от ПРСР 7.5; 

* трети приоритет се увеличават средствата по подмерките от ПРСР 7.2. 

   С предложеното изменение на бюджета няма да наруши изпълнението на 

СВОМР по отношение на заложените приоритети на СВОМР. 

При отваряне на приемите по подмерки 4.1, 4.2 и 6.4.1 се отчете силен интерес 

от страна на частния сектор на територията на МИГ и с насочването на 

допълнителните средства в трите мерки, МИГ цели да даде балансиран отговор на 

нуждите на стопанския сектор. 

   Допълнителни средства се планират по мерки 7.2 и 7.5 поради отчетен висок 

интерес от страна на община Нова Загора, както и следствие на идентифицирана 

необходимост от инвестиции в публичния сектор. 

Правно основание: Чл.11 от Споразумение № РД 50-151/ 21.10.2016 г. между 

МЗХГ и МИГ Нова Загора и Чл.39, т. 1 и т. 4 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 

г. за прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР 2014 – 2020 г. 

 ИНДИКАТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЦЯЛОСТНОТО ПРИЛАГАНЕ 

НА СМР  

Вид 

индикатор 

 

Индикатор 

Мерна 

едини

ца 

Цел до 

края на 

стратег

ията 

Източник на 

информация 

Изходен 
Брой проекти, 

подпомогнати от СМР 
Брой 30 Договори за 

финансиране; 

ИНДИКАТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЦЯЛОСТНОТО ПРИЛАГАНЕ 

НА СМР  

Вид 

индикатор 

  

Индикатор 

Мерн

а 

едини

ца 

Цел до 

края на 

стратеги

ята 

Източник на 

информация 

Изходен 
Брой проекти, 

подпомогнати от СМР 
Брой 38 Договори за 

финансиране; 
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Регистър на 

бенефициентите; 

Доклади за 

напредък 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати от СМР 
Брой 25 

Договори за 

финансиране; 

Регистър на 

бенефициентите; 

Доклади за 

напредък 

Размер на 

финансирането по 

СМР 

Лева 
2 933 

745,00 

Договори; 

Одобрени 

искания за 

плащане; 

Банкови 

извлечения 

Брой проведени 

обучения на екипа, 

ангажиран в 

прилагането на 

стратегията за местно 

развитие 

Брой 22 

Сертификати/уд

остоверения, 

разходни 

счетоводни 

документи; 

Договори; 

Годишен доклад 

за напредък 

Регистър на 

бенефициентите; 

Доклади за 

напредък 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати от СМР 
Брой 30 

Договори за 

финансиране; 

Регистър на 

бенефициентите; 

Доклади за 

напредък 

Размер на 

финансирането по СМР 
Лева 

3 732 

745 

Договори; 

Одобрени 

искания за 

плащане; 

Банкови 

извлечения 

Брой проведени 

обучения на екипа, 

ангажиран в 

прилагането на 

стратегията за местно 

развитие 

Брой 22 

Сертификати/уд

остоверения, 

разходни 

счетоводни 

документи; 

Договори; 

Годишен доклад 

за напредък 
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Брой проведени 

обучения за местни 

лидери 

Брой 30 

Сертификати/уд

остоверения, 

разходни 

счетоводни 

документи; 

Договори; 

Годишен доклад 

за напредък 

Брой предоставени 

информационни и 

консултантски услуги 

Брой 500 

База данни на 

МИГ; Договори; 

счетоводни 

документи; 

Протоколи от 

срещи 

Резултат 

Създадени нови 

работни места 
Брой 60 

Трудови и/или 

граждански 

договори; 

Ведомости за 

заплати; 

Протоколи за 

мониторинг 

Брой обучени хора , 

ангажирани с 

прилагането на СМР 

Брой 12 
Сертификати/уд

остоверения, 

разходни 

Брой проведени 

обучения за местни 

лидери 

Брой 30 

Сертификати/уд

остоверения, 

разходни 

счетоводни 

документи; 

Договори; 

Годишен доклад 

за напредък 

Брой предоставени 

информационни и 

консултантски услуги 

Бро

й 
550 

База данни на 

МИГ; Договори; 

счетоводни 

документи; 

Протоколи от 

срещи 

Резултат 

Създадени нови 

работни места 
Брой 55 

Трудови и/или 

граждански 

договори; 

Ведомости за 

заплати; 

Протоколи за 

мониторинг 

Брой обучени хора , 

ангажирани с 

прилагането на СМР 

Брой 15 
Сертификати/уд

остоверения, 

разходни 
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10 
Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“ 
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счетоводни 

документи; 

Договори; 

Годишен доклад 

за напредък; 

Ведомости; 

Присъствени 

списъци и 

Протоколи 

Брой обучени местни 

лидери 
Брой 320 

Сертификати/уд

остоверения, 

разходни 

счетоводни 

документи; 

Договори; 

Годишен доклад 

за напредък;  

Присъствени 

списъци и 

Протоколи 

Въздействие 

Брой подготвени и 

реализирани проекти 

на хора обучени по 

СМР на МИГ извън 

Брой 10 

Публикувана 

информация за 

проекти по 

фондове на ЕС 

от държавни 

счетоводни 

документи; 

Договори; 

Годишен доклад 

за напредък; 

Ведомости; 

Присъствени 

списъци и 

Протоколи 

Брой обучени местни 

лидери 
Брой 360 

Сертификати/уд

остоверения, 

разходни 

счетоводни 

документи; 

Договори; 

Годишен доклад 

за напредък;  

Присъствени 

списъци и 

Протоколи 

Въздействи

е 

Брой подготвени и 

реализирани проекти 

на хора обучени по 

СМР на МИГ извън 

Брой 10 

Публикувана 

информация за 

проекти по 

фондове на ЕС 

от държавни 
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Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“ 
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финансовата подкрепа 

на СМР 

институции, 

агенции и 

управляващи 

организации 

Привлечени външни 

жители и задържано 

население, чрез 

повишаване на 

качеството на живот 

на територията  

Брой 11250 
ГРАО, НСИ, База 

данни на МИГ 

 

 

финансовата подкрепа 

на СМР 

институции, 

агенции и 

управляващи 

организации 

Привлечени външни 

жители и задържано 

население, чрез 

повишаване на 

качеството на живот на 

територията  

Брой 11250 
ГРАО, НСИ, База 

данни на МИГ 

 

 

2.  ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 4.1 ОТ СМР 

 

Вид 

индикатор 

 

Индикатор 

Мерна 

едини

ца 

Цел до 

края на 

стратег

ията 

Източник на 

информация 

Изходен 

Брой проекти 

финансирани по 

мярката 

Брой 11 

Договори за 

финансиране; 

Регистър на 

бенефициентите; 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 4.1 ОТ СМР 

 

Вид 

индикатор 

Индикатор Мерн

а 

един

ица 

Цел до 

края на 

стратеги

ята 

Източник на 

информация 

Изходен 

Брой проекти 

финансирани по 

мярката 

Брой 14 

Договори за 

финансиране; 

Регистър на 

бенефициентите; 
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Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“ 
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Доклади за 

напредък 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката 

Брой 11  

Договори за 

финансиране; 

Регистър на 

бенефициентите; 

Доклади за 

напредък 

Брой подпомогнати 

млади фермери 
Брой 2 

Договори за 

финансиране; 

Регистър на 

бенефициентите; 

Доклади за 

напредък 

Размер на 

инвестицията 

лева 
833 98

5,00 

Договори; 

Одобрени 

искания за 

плащане; 

Банкови 

извлечения 

Резултат 

Създадени нови 

работни места 
Брой 16 

Трудови и/или 

граждански 

договори; 

Ведомости за 

Доклади за 

напредък 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката 

Брой 14  

Договори за 

финансиране; 

Регистър на 

бенефициентите; 

Доклади за 

напредък 

Брой подпомогнати 

млади фермери 
Брой 3 

Договори за 

финансиране; 

Регистър на 

бенефициентите; 

Доклади за 

напредък 

Размер на 

инвестицията 

лева 
1 061 

060 

Договори; 

Одобрени искания 

за плащане; 

Банкови 

извлечения 

 Резултат 
Създадени нови 

работни места 
Брой 17 

Трудови и/или 

граждански 

договори; 

Ведомости за 
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Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“ 
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заплати; 

Протоколи за 

мониторинг 

Брой стопанства, 

въвели нов продукт, 

процес и/или 

технология 

Брой 6 

База данни на 

МИГ; Договори с 

външни 

изпълнители; 

Протоколи за 

изпълнение/дост

авка; Справка 

клиенти от ГФО 

Брой стопанства 

произвеждащи 

продукцията си по 

щадящ почвата и 

водите метод 

Брой 2 

База данни на 

МИГ; Договори; 

Сертификати; 

Технологични 

карти; 

Специализирани 

анализи 

 

заплати; 

Протоколи за 

мониторинг 

Брой стопанства, 

въвели нов продукт, 

процес и/или 

технология 

Брой 6 

База данни на 

МИГ; Договори с 

външни 

изпълнители; 

Протоколи за 

изпълнение/достав

ка; Справка 

клиенти от ГФО 

Брой стопанства 

произвеждащи 

продукцията си по 

щадящ почвата и 

водите метод 

Брой 2 

База данни на 

МИГ; Договори; 

Сертификати; 

Технологични 

карти; 

Специализирани 

анализи 
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Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“ 
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ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 4.2 ОТ СМР 

Вид 

Индикатор 

Индикатор Мерна 

едини

ца 

Цел до 

края на 

стратег

ията 

Източник на 

информация 

Изходен 

Брой проекти 

финансирани по 

мярката 

Брой 2 

Договори за 

финансиране; 

Регистър на 

бенефициентите; 

Доклади за 

напредък 

Брой бенефициенти 

подпомогнати по 

мярката 

Брой 2 

Договори за 

финансиране; 

Регистър на 

бенефициентите; 

Доклади за 

напредък 

Брой подпомогнати 

микро и малки 

предприятия 

Брой 2 

Договори за 

финансиране; 

Регистър на 

бенефициентите; 

Доклади за 

напредък 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 4.2 ОТ СВОМР 

Вид  

Индикатор 

 

Индикатор 

Мерн

а 

един

ица 

Цел до 

края на 

стратеги

ята 

Източник на 

информация 

Изходен 

Брой проекти 

финансирани по 

мярката 

Брой 3 

Договори за 

финансиране; 

Регистър на 

бенефициентите; 

Доклади за 

напредък 

Брой бенефициенти 

подпомогнати по 

мярката 

Брой 3 

Договори за 

финансиране; 

Регистър на 

бенефициентите; 

Доклади за 

напредък 

Брой подпомогнати 

микро и малки 

предприятия 

Брой 2 

Договори за 

финансиране; 

Регистър на 

бенефициентите; 

Доклади за 

напредък 
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Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“ 
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Дял на инвестициите 

пряко свързани с 

опазването на 

околната среда 

% 10 

Годишен доклад 

за напредък; 

Текущ доклад за 

изпълнение на 

СМР 

Дял на инвестициите 

пряко свързани с 

въвеждане на 

действащи и 

нововъведени 

стандарти на 

общността 

% 10 

Годишен доклад 

за напредък; 

Текущ доклад за 

изпълнение на 

СМР 

Размер на 

инвестицията 
лева 

110 

000,00 

Договори; 

Одобрени 

искания за 

плащане; 

Банкови 

извлечения 

Резултат 
Създадени нови 

работни места 
Брой 6 

Трудови и/или 

граждански 

договори; 

Ведомости за 

заплати; 

Дял на инвестициите 

пряко свързани с 

опазването на околната 

среда 

% 10 

Годишен доклад за 

напредък; Текущ 

доклад за 

изпълнение на 

СМР 

Дял на инвестициите 

пряко свързани с 

въвеждане на 

действащи и 

нововъведени 

стандарти на общността 

% 10 

Годишен доклад за 

напредък; Текущ 

доклад за 

изпълнение на 

СМР 

Размер на инвестицията 
лев

а 
139 965 

Договори; 

Одобрени искания 

за плащане; 

Банкови 

извлечения 

Резултат 
Създадени нови 

работни места 
Брой 6 

Трудови и/или 

граждански 

договори; 

Ведомости за 

заплати; 
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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,  

www.mig-novazagora.org 

Протоколи за 

мониторинг 

Брой предприятия, 

въвели нов продукт, 

процес и/или 

технология 

Брой 1 

База данни на 

МИГ; Договори 

с външни 

изпълнители; 

Протоколи за 

изпълнение/дост

авка; Справка 

клиенти от ГФО 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 6.4.1 ОТ СМР 

Вид  

индикатор 

 

Индикатор 

Мерна 

едини

ца 

Цел до 

края на 

стратег

ията 

Източник на 

информация 

Изходен 

Брой проекти 

финансирани по 

мярката 

Брой 6 

Договори за 

финансиране; 

Регистър на 

бенефициентите; 

Доклади за 

напредък 

Протоколи за 

мониторинг 

Брой предприятия, 

въвели нов продукт, 

процес и/или 

технология 

Брой 2 

База данни на 

МИГ; Договори с 

външни 

изпълнители; 

Протоколи за 

изпълнение/достав

ка; Справка 

клиенти от ГФО 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 6.4.1 ОТ СМР 

Вид  

индикатор 

 

Индикатор 

Мерн

а 

един

ица 

Цел до 

края на 

стратеги

ята 

Източник на 

информация 

Изходен 

Брой проекти 

финансирани по 

мярката 

Брой 7 

Договори за 

финансиране; 

Регистър на 

бенефициентите; 

Доклади за 

напредък 
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Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“ 
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Брой бенефициенти 

подпомогнати по 

мярката 

Брой 6 

Договори за 

финансиране; 

Регистър на 

бенефициентите; 

Доклади за 

напредък 

Брой подпомогнати 

стартиращи 

предприятия 

Брой 1 

Договори за 

финансиране; 

Регистър на 

бенефициентите; 

Доклади за 

напредък 

Брой подпомагнати 

проекти на млади 

фермери 

Брой 1 

Договори за 

финансиране; 

Регистър на 

бенефициентите; 

Доклади за 

напредък 

Размер на 

инвестицията 
лева 

220 

000,00 

Договори; 

Одобрени 

искания за 

плащане; 

Банкови 

извлечения 

Брой бенефициенти 

подпомогнати по 

мярката 

Брой 7 

Договори за 

финансиране; 

Регистър на 

бенефициентите; 

Доклади за 

напредък 

Брой подпомогнати 

стартиращи 

предприятия 

Брой 1 

Договори за 

финансиране; 

Регистър на 

бенефициентите; 

Доклади за 

напредък 

Брой подпомагнати 

проекти на млади 

фермери 

Брой 1 

Договори за 

финансиране; 

Регистър на 

бенефициентите; 

Доклади за 

напредък 

Размер на 

инвестицията 
лева 279 925 

Договори; 

Одобрени искания 

за плащане; 

Банкови 

извлечения 
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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,  

www.mig-novazagora.org 

Резултат 

Създадени нови 

работни места 
Брой 9 

Трудови и/или 

граждански 

договори; 

Ведомости за 

заплати; 

Протоколи за 

мониторинг 

Увеличение на 

неземеделската 

брутна добавена 

стойност в 

подпомогнатите 

стопанства 

лева 
12 

000,00 

Счетоводна и 

финансова 

документация на 

предприятието; 

Мониторингов 

доклад 

Въведени нови 

туристически 

продукти и/или 

услуги 

Брой 3 

Финален отчет 

по проекта; 

Констативни 

протоколи; 

Рекламни и 

печатни 

материали 

 

Резултат 

Създадени нови 

работни места 
Брой 10 

Трудови и/или 

граждански 

договори; 

Ведомости за 

заплати; 

Протоколи за 

мониторинг 

Увеличение на 

неземеделската брутна 

добавена стойност в 

подпомогнатите 

стопанства 

лева 12 000 

Счетоводна и 

финансова 

документация на 

предприятието; 

Мониторингов 

доклад 

Въведени нови 

туристически продукти 

и/или услуги 

Брой 3 

Финален отчет по 

проекта; 

Констативни 

протоколи; 

Рекламни и 

печатни материали 
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19 
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 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 7.2 ОТ СМР 

Вид  

индикатор 

 

Индикатор 

Мерна 

едини

ца 

Цел до 

края на 

стратег

ията 

Източник на 

информация 

Изходен 

Брой проекти 

финансирани по 

мярката 

Брой 7 

Договори за 

финансиране; 

Регистър на 

бенефициентите; 

Доклади за 

напредък 

Брой бенефициенти 

подпомогнати по 

мярката 

Брой 1 

Договори за 

финансиране; 

Регистър на 

бенефициентите; 

Доклади за 

напредък 

Облагородяваен на 

обществени 

пространства, 

включително и сгради 

Брой 4 

База данни МИГ; 

Окончателни 

доклади; 

Констативни 

протоколи от 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 7.2 ОТ СМР 

Вид  

индикатор 

 

Индикатор 

Мерн

а 

един

ица 

Цел до 

края на 

стратеги

ята 

Източник на 

информация 

Изходен 

Брой проекти 

финансирани по 

мярката 

Брой 9 

Договори за 

финансиране; 

Регистър на 

бенефициентите; 

Доклади за 

напредък 

Брой бенефициенти 

подпомогнати по 

мярката 

Брой 1 

Договори за 

финансиране; 

Регистър на 

бенефициентите; 

Доклади за 

напредък 

Облагородяваен на 

обществени 

пространства, 

включително и сгради 

Брой 5 

База данни МИГ; 

Окончателни 

доклади; 

Констативни 

протоколи от 

проверки на място 
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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,  

www.mig-novazagora.org 

проверки на 

място 

Брой населени места, 

в които се реализират 

дейности 

Брой 6 

Договори за 

финансиране; 

База данни МИГ 

Размер на 

инвестицията 
лева 

1 689 7

60,00 

Договори; 

Одобрени 

искания за 

плащане; 

Банкови 

извлечения 

Резултат 

Създадени нови 

работни места, в това 

число и временни 

Брой 17 

Трудови и/или 

граждански 

договори; 

Ведомости за 

заплати; 

Протоколи за 

мониторинг 

Население на 

територията на МИГ, 

което се ползва от 

нови и/или подобрени 

услуги  

Брой 32 000 

Справка от 

служба ГРАО; 

НСИ; Финален 

отчет към 

проекта; 

Доклади от 

Брой населени места, в 

които се реализират 

дейности 

Брой 6 

Договори за 

финансиране; База 

данни МИГ 

Размер на 

инвестицията 
лева 

2 149 

985 

Договори; 

Одобрени искания 

за плащане; 

Банкови 

извлечения 

Резултат 

Създадени нови 

работни места, в това 

число и временни 

Брой 17 

Трудови и/или 

граждански 

договори; 

Ведомости за 

заплати; 

Протоколи за 

мониторинг 

Население на 

територията на МИГ, 

което се ползва от нови 

и/или подобрени 

услуги  

Брой 32 000 

Справка от служба 

ГРАО; НСИ; 

Финален отчет към 

проекта; Доклади 

от анкетно 

проучване; 

Констативни 

протоколи 
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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,  

www.mig-novazagora.org 

анкетно 

проучване; 

Констативни 

протоколи 

Брой инвестиции за 

предоставяне на 

социални услуги 

Брой 1 

Договори за 

финансиране; 

Договори с 

външни 

изпълнители; 

Приемо-

предавателни 

протоколи; 

Снимки и 

доклади за 

напредък 

Брой 

изградени/обновени 

сгради/съоръжения за 

услуги в областта на 

спорта и културата 

Брой 3 

Договори за 

финансиране; 

Договори с 

външни 

изпълнители; 

Приемо-

предавателни 

протоколи; 

Снимки и 

Брой инвестиции за 

предоставяне на 

социални услуги 

Брой 1 

Договори за 

финансиране; 

Договори с външни 

изпълнители; 

Приемо-

предавателни 

протоколи; 

Снимки и доклади 

за напредък 

Брой 

изградени/обновени 

сгради/съоръжения за 

услуги в областта на 

спорта и културата 

Брой 4 

Договори за 

финансиране; 

Договори с външни 

изпълнители; 

Приемо-

предавателни 

протоколи; 

Снимки и доклади 

за напредък 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 7.5 ОТ СМР 

Вид  

Индикатор 

Индикатор Мерна 

едини

ца 

Цел до 

края на 

Източник на 

информация 
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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,  

www.mig-novazagora.org 

доклади за 

напредък 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 7.5 ОТ СМР 

Вид  

Индикатор 

 

Индикатор 

Мерна 

единица 

Цел до 

края на 

стратеги

ята 

Източник на 

информация 

Изходен 

Брой проекти 

финансирани по 

мярката 

Брой 4 

Договори за 

финансиране; 

Регистър на 

бенефициентите; 

Доклади за 

напредък 

Брой бенефициенти 

подпомогнати по 

мярката 

Брой 2 

Договори за 

финансиране; 

Регистър на 

бенефициентите; 

Доклади за 

напредък 

Брой на 

подпомогнатите 
Брой 3 База данни МИГ; 

Окончателни 

стратегия

та 

Изходен 

Брой проекти 

финансирани по 

мярката 

Брой 5 

Договори за 

финансиране; 

Регистър на 

бенефициентите; 

Доклади за 

напредък 

Брой бенефициенти 

подпомогнати по 

мярката 

Брой 2 

Договори за 

финансиране; 

Регистър на 

бенефициентите; 

Доклади за 

напредък 

Брой на 

подпомогнатите 

нови туристически 

дейности 

Брой 3 

База данни МИГ; 

Окончателни 

доклади; 

Констативни 

протоколи от 

проверки на място 

Размер на 

инвестицията 
лева 101 810 

Договори; 

Одобрени искания 

за плащане; 
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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,  

www.mig-novazagora.org 

нови туристически 

дейности 

доклади; 

Констативни 

протоколи от 

проверки на 

място 

Размер на 

инвестицията 
лева 

80 

000,00 

Договори; 

Одобрени 

искания за 

плащане; 

Банкови 

извлечения 

Резултат 

Създадени нови 

работни места, в това 

число и временни 

Брой 4 

Трудови и/или 

граждански 

договори; 

Ведомости за 

заплати; 

Протоколи за 

мониторинг 

Увеличен дял на 

еднодневните 

посещения 

% 10 

Годишен доклад 

за напредък; 

Текущ доклад за 

изпълнение на 

СМР 

Банкови 

извлечения 

Резултат 

Създадени нови 

работни места, в това 

число и временни 

Брой 5 

Трудови и/или 

граждански 

договори; 

Ведомости за 

заплати; 

Протоколи за 

мониторинг 

Увеличен дял на 

еднодневните 

посещения 

% 10 

Годишен доклад за 

напредък; Текущ 

доклад за 

изпълнение на 

СМР 

Увеличен дял на 

реализираните 

нощувки 

% 10 

Годишен доклад за 

напредък; Текущ 

доклад за 

изпълнение на 

СМР 

 

Мотиви и правно основание –  
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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,  

www.mig-novazagora.org 

Увеличен дял на 

реализираните 

нощувки 

% 10 

Годишен доклад 

за напредък; 

Текущ доклад за 

изпълнение на 

СМР 

 

Мотиви: Във връзка с промяна на финансовите параметри на СВОМР се 

променят и мониторинговите индикатори.  

Индикатори  „Брой проекти, финансирани от СМР“ и „Брой бенефициенти, 

подпомогнати от СМР“ и „Размер на финасирането по СМР“ се завишава по 

всички мерки със съответния размер посочен в настоящата Таблица. 

Правно основание: Чл.11 от Споразумение № РД 50-151/ 21.10.2016 г. между 

МЗХГ и МИГ Нова Загора и Чл.39, т. 1 и т. 4 от Наредба № 22 от 14 декември 

2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР 2014 – 2020 г. 
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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,  

www.mig-novazagora.org 

Като мотив за исканата промяна Председателя предостави на членовете на Колективния върховен орган и следните справки, 

включващи информация за изпълнение на СВОМР и план за договаряне на допълнителните средства: 

 

 

Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване на споразумение за изпълнение на СВОМР 

                

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

Брой регистрирани 

заявления от 

кандидати за 

одобрение от МИГ 

Брой одобрени 

заявления от МИГ 

Брой внесени 

заявления от МИГ 

за одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с кандидати 
Процент 

на 

одобрение 

Брой договори с 

изплатена субсидия  
Процент 

на 

изплащане  

(брой) 

за отч. 

период 

от скл. на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. на 

спораз. 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

за отч. 

период  

от скл. на 

спораз. 

колона 15 

разделена 

на колона 

2 

1 2 
3 

4 5 6 
7 

8 
9 

10 
11 12 

13 
14 15 16 

Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР) 

4.1 8 11 11 11 11 11 11 5 5 1 1 12,5% 0 0 0 

4.2 2 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

6.4.1 6 4 4 3 3 3 3 1 1 1 1 16,7% 0 0 0 

7.2 8 8 8 7 7 7 7 6 6 5 5 62,5% 0 0 0 

7.5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общо: 28 26 26 22 22 22 22 12 12 7 7 25% 0 0 0 
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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,  

www.mig-novazagora.org 

Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева 

           

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявена 

субсидия по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Интензитет на 

заявената 

помощ, % 

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от 

МИГ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

проект към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към УО/ДФЗ 

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от 

УО/ДФЗ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

УО/ДФЗ 

Изплатена 

субсидия 

                      

1 2 
3 

4 5 6 7 8 
9 

10 11 

Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР) 

4.1 1 744 902,05 836 225,99 47,92 1 741 905,10 833 977,51 1 741 905,10 833 977,51 169 408,01 83 954,00 0,00 

4.2 310 643,34 155 321,66 50,00 195 543,34 97 771,68 195 543,34 97 771,68 0,00 0,00 0,00 

6.4.1 383 716,38 287 787,30 75,00 277 366,78 208 025,10 277 366,78 208 025,10 130 153,28 97 614,97 0,00 

7.2 1 994 317,56 1 994 317,56 100,00 1 689 429,32 1 689 429,32 1 689 429,32 1 689 429,32 1 357 254,62 1 357 254,62 0,00 

7.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Общо: 4 433 579,33 3 273 652,51 0,00 3 904 244,54 2 829 203,61 3 904 244,54 2 829 203,61 1 656 815,91 1 538 823,59 0,00 
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Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева 

              

МЕРКИ 

ПО 

ФОНДОВЕ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявен 

размер на 

субсидията 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към УО/ 

ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

Процент 

на 

одобрение 

Изплатена 

субсидия 

колона 2 

минус 

колона 11 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР) 

4.1 833 985,00 1 744 902,05 836 225,99 1 741 905,10 833 977,51 1 741 905,10 833 977,51 167 908,01 83 954,00 83 954,00 750 031,00 10,07% 0 

4.2 110 000,00 310 643,34 155 321,66 195 543,34 97 771,68 195 543,34 97 771,68 0,00 0,00 0,00 110 000,00 0,00% 0 

6.4.1 220 000,00 383 716,38 287 787,30 277 366,78 208 025,10 277 366,78 208 025,10 130 153,28 97 614,97 97 614,97 122 385,03 44,37% 0 

7.2 1 689 760,00 1 994 317,56 1 994 317,56 1 689 429,32 1 689 429,32 1 689 429,32 1 689 429,32 1 357 254,62 1 357 254,62 1 277 356,67 412 403,33 75,59% 0 

7.5 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00% 0 

Общо: 2 933 745,00 4 433 579,33 3 273 652,51 3 904 244,54 2 829 203,61 3 904 244,54 2 829 203,61 1 655 315,91 1 538 823,59 1 458 925,64 1 474 819,36 49,73% 0 
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Справка за договорения и наличния бюджет и план за договарянето му 

Мярка 
Бюджет 

одобрен 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ 

Договорен 

бюджет към 

м.май 2021 

Свободен 

ресурс/ 

недостиг    

колона 2 - 

колона 3 

Допълнителни 

средства  

Бюджет нов   

колона 2 + 

колона 6 

Остатък за 

нов прием   

колона 5 + 

колона 7 

Планиран срок 

за договаряне 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.1 Инвестиции в земеделски 

стопанства 
833 985,00 833 977,51 83 954,00 7,49 227 075,00 1 061 060,00 227 082,49 м.08.2022 

4.2 Инвестиции в 

преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти 

110 000,00 97 771,68 0,00 12 228,32 29 965,00 139 965,00 42 193,32 м.08.2022 

6.4.1 Инвестиционна подкрепа за 

неземеделски дейности 
220 000,00 208 025,10 97 614,97 11 974,90 59 925,00 279 925,00 71 899,90 м.07.2022 

7.2 Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура 

1 689 760,00 1 689 429,32 1 277 356,67 330,68 460 225,00 2 149 985,00 460 555,68 м.08.2022 

7.5 Инвестиции за публично 

ползване в инфраструктура за 

отдих, туристическа 

инфраструктура 

80 000,00 0,00 0,00 80 000,00 21 810,00 101 810,00 101 810,00 м.10.2022 

  2 933 745,00 2 829 203,61 1 458 925,64 104 541,39 799 000,00 3 732 745,00 903 541,39 
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Предвид гореизложеното, Председателят на УС предложи за гласуване от 

членовете на Колективния върховен орган искането за промяна в Стратегията за ВОМР 

на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ на основание чл. 39, т. 1 и т. 4 от Наредба 22 за прилагане 

на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от 

общностите местно развитие“. 

На основание чл. 20, т. 5 от Устава на „МИГ – Нова Загора“, във връзка със 

СВОМР на Сдружението, с 30 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ 

СЕ“, Общото събрание прие: 

РЕШЕНИЕ № 9 

Колективния върховен орган на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ одобри 

предложението за промяна в одобрената Стратегия за ВОМР в изпълнение на 

Споразумение РД 50-151/21.10.2016 г. във връзка с изменението на ПРСР 2014 – 2020 г. 

за допълнително финансиране за преходния период 2021 – 2022 г., както следва: 

 Увеличение на финансовия ресурс по подмярка 19.2 „Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно 

развитие“ – до 799 000 лв.; 

 Увеличение на финансовия ресурс по подмярка  19.4 „ Текущи разходи за 

популяризиране на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ – 

до 114 000 лв. 

 Допълнителните средства в размер на 799 000 лв. са разпределени по 

всички мерки, заложени в Стратегията на „МИГ – Нова Загора“ – 

балансирано и отразено в изходните индикатори, както и в индикаторите 

за резултат, а именно: 

- по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ – 

допълнителен финансов ресурс от 227 075,00 лв.; 

- по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ – допълнителен финансов ресурс от 29 

965,00 лв.; 

- по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ 

– допълнителен  финансов ресурс от 59 925,00 лв.; 

- по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ – допълнителен финансов ресурс от 460 225,00 

лв.; 

- по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура 

за отдих, туристическа инфраструктура“ – допълнителен финансов 

ресурс от 21 810,00 лв. 
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По т. 4 от Дневния ред не възникнаха въпроси за разискване. 

 

След изчерпване на дневния ред, Събранието беше закрито. 

 

 

 

 

Протоколчик: ………/п/……                                                   Председател на УС: ………/п/…… 

           / Елена Арабаджиева/                                                                            / Светла Стоянова/ 

                                                                                                             

  

 

Преброител: …………/п/……… 

                         / Радка Илиева/ 
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