
 
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г. 

„ Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –  

Европа инвестира в селските райони“ 

 

 

Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“ 

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

www.mig-novazagora.org 

ПРОТОКОЛ № 4/ 09.04.2021 г. 

На 09.04.2021 г. в 17.30 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. Вземане на решение за промяна Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ – Нова 

Загора“ относно възможността за увеличение на бюджета и разпределението му 

по мерки; 

2. Вземане на решение за провеждане на обществено обсъждане по отношение 

промяна Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ относно увеличение 

на бюджета и разпределението му по мерки; 

3. Вземане на решение за свикване на събрание на Колективния върховен орган на 

СНЦ „МИГ – Нова Загора“ относно увеличение на бюджета и разпределението 

му по мерки; 

4. Разни. 

 

По т. 1 от дневния ред: 

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

за промяна Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ относно увеличение на 

бюджета. 

Във връзка с одобреното единадесето изменение на Програмата за развитие на 

селските райони 2014-2020 г. е осигурено допълнително финансиране по подхода Водено 

от общностите местно развитие. Средствата ще се използват през преходния период 2021 

-  2022 г. и ще се насочат за подготвителни дейности и към изпълняващите се стратегии 

за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на 64 местни инициативни групи. С 

промените се предвижда осигуряване на финансов ресурс за подготовка на СВОМР за 

следващия програмен период, както и увеличаване на бюджета на всяка от 

изпълняващите се стратегии с над 900 хил. лв. публични средства и изпълнение до юни 

2025 година. 

Допълнителните средства се предоставят във връзка с изпълнение на Регламент 

(ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година 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 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. 
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Допълнителният размер на финансовата подкрепа за МИГ е разпределен, както 

следва:  

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

общностите местно развитие“ – предвиден допълнителен размер на финансовата 

подкрепа до 799 000,00 лева; 

- за дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за 

ВОМР“ – допълнителен размер на финансовата подкрепа до 114 000,00 лева. 

Промяната е допустима, ако не противоречи на приоритетите на стратегията и са 

спазени условията, които са били предмет на оценка. Увеличението на бюджета и 

разпределените му по мерки в СВОМР следва да бъде балансирано и отразено съответно 

и в изходните индикатори и в индикаторите за резултат. 

В тази връзка г-жа Светла Стоянова запозна членовете на управителния съвет, че 

е сключен договор за изготвяне на проучване и анализ на следните теми „Мерки за 

оползотворяване на туристическите ресурси и подобряване на туристическото 

предлагане на територията на „МИГ – Нова Загора““ и „Проучване на възможностите за 

клъстеризация и развитие на бизнеса извън сектор земеделие на територията на „МИГ – 

Нова Загора““, като резултатите от тях ще се използват за обосновка при 

разпределението по мерки на средствата, предвидени през преходния период. 

Представени на членовете на УС бяха и изготвените справки от екипа на МИГ по 

отношение: 

- справки за подадени, одобрени и платени проекти; 

- справка за договорен и наличен бюджет и план за договарянето му; 

- справка за подадените проектни предложения по СВОМР на СНЦ „МИГ-Нова 

Загора“; 

- справка за разпределение по мерки на допълнителната финансова подкрепа през 

преходния период. 

/*справките са приложени към настоящия протокол/ 

След коментиране на представената информация, с 5 гласа „ЗА“, 0 „ПРОТИВ“ и 

0 „ВЪЗДАРЖАЛ СЕ“ членовете на Управителния съвет взеха следното: 

РЕШЕНИЕ № 6 

На основание чл. 39, т. 1 и т. 4 от Наредба 22 от 2015 г. и чл. 29, ал. 1, т. 7 от Устава 

на СНЦ “МИГ – Нова Загора“ Управителния съвет прие предложението за промяна на 

Стратегията за ВОМР. 

 

По т. 2 от дневния ред: 

Г-жа Светла Стоянова предложи да бъде взето решение за провеждане на 

обществено обсъждане по отношение промяна Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ – 

Нова Загора“ относно увеличение на бюджета и разпределението му по мерки.  
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След обсъждане на предложението и коментиране на дата за провеждане на 

обществено обсъждане, с 5 гласа „ЗА“, 0 „ПРОТИВ“ и 0 „ВЪЗДАРЖАЛ СЕ“ членовете 

на Управителния съвет взеха следното: 

РЕШЕНИЕ № 7 

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

Управителния съвет реши да бъде проведено обществено обсъждане за промяна на 

Стратегията за ВОМР относно увеличение бюджета на Стратегията и разпределението 

му  по мерки. 

Общественото обсъждане ще се проведе на 10.05.2021 г. в залата на Общински 

съвет, намираща се в сградата на Община Нова Загора (адрес: гр. Нова Загора, ул. „24-ти 

май" № 1.). Поканата да бъде публикувана в сайта на Сдружението  в секция 

„Съобщения“ след приключване на УС. 

 

По т. 3 от дневния ред: 

Г-жа Светла Стоянова предложи да бъде взето решение за свикване на събрание 

на Колективния върховен орган на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ относно увеличение на 

бюджета и разпределението му по мерки след проведено Обществено обсъждане. 

С 5 гласа „ЗА“, 0 „ПРОТИВ“ и 0 „ВЪЗДАРЖАЛ СЕ“ членовете на Управителния 

съвет взеха следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 8 

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 21, ал. 1 от Устава на СНЦ „МИГ – Нова 

Загора“ Управителния съвет реши да бъде свикано Общо събрание на 11.05.2021 г. от 

16:00 ч. в заседателната зала на Общински съвет със 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 201 – 2020 г. за допълнително 

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

4. Разни. 

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 от Устава на СНЦ 

„МИГ – Нова Загора“, Общото събрание ще се проведе на същото място и при същия 

дневен ред в 17.00 ч. 

Членовете на Сдружението могат да се запознаят предварително с материалите за 

Общото събрание всеки работен ден от 8:00 до 17:00 ч. в офиса на СНЦ „МИГ – Нова 

Загора“, намиращ се в гр. Нова Загора, ул.“24- май“ №1, ет. 1, офис 1. 
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Поканата да бъде публикувана в сайта на Сдружението  в секция „Съобщения“ 

след приключване на УС. 

По т. 4 от дневния ред: 

Председателят и членовете УС дискутираха предстоящите дейности, относно 

работата на Сдружението до края на текущия месец. 

 

След изчерпване на всички точки от предвидения дневния ред, Председателят 

закри заседанието. 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК,  

Член на УС: …………/п/…………… 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………/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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