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ПРОТОКОЛ № 8/13.08.2021 г. 

 

На 13.08.2021 г. в 10.30 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 Индикативния график за откриване на приеми за 

проектни предложения по процедури от стратегията за СВОМР на СНЦ „МИГ – 

Нова Загора“ до края на календарната година; 

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

СНЦ „МИГ – Нова Загора“; 

3. Разни. 

 

 

По т. 1 от дневния ред: 

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

индикативния график на Сдружените за прием на проектни предложения, предстои да 

бъде обявен втори прием по процедури с кодове в ИСУН: 

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

преработка/маркетинг на селскостопански продукти““ през периода 20.09.2021 – 

29.10.2021 г. като остатъчният бюджет, с който се разполага е в размер на 12 228,34 лв.; 

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

подкрепа на неземеделски дейности“ през периода 11.10.2021 г. – 11.12.2021 г. като 

остатъчният бюджет, с който се разполага е в размер на 11 974,90 лв.; 

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

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

през периода 04.10.2021 г. – 05.11.2021 г.; 

Председателят предложи на членовете на Управителния съвет срока за прием на 

проекти да бъде променен и втори прием по процедурите да стартира, както следва: 
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- BG06RDNP001-19.441 „МИГ-Нова Загора, Мярка 4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти““ през периода 14.03.2022 г. – 

26.04.2022 г.; 

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

подкрепа на неземеделски дейности“ през периода 28.03.2022 – 28.05.2022 г.; 

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

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ през периода 13.12.2021 г. – 14.01.2022 г. 

Като основание за предложението си посочи подаденото заявление от СНЦ „МИГ 

– Нова Загора“ за промяна на споразумение № РД 50-151/21.10.2016 г. за стратегията за 

ВОМР за отпускане на допълнителен финансов ресурс във връзка с преходния период 

2021 – 2022 г., за което се чака отговор за подписване на Анекс. Според разпределението 

на допълнителния финансов ресурс по мерки от Стратегията за ВОМР на „МИГ – Нова 

Загора“ е гласувано към остатъчния ресурс по мерките да бъдат добавени още средства, 

с което бюджета ще бъде се повиши. 

По подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура“ ще бъде изготвена нова процедура с два срока за прием 

на проектни предложения, а именно: 

- Първи прием – 10.10.2022 г. – 18.11.2022 г.; 

- Втори прием – 06.03.2023 г. -  21.04.2023 г. 

На основание чл. 62, ал. 3 от Наредба № 22 с, Управителния съвет с 5 гласа „ЗА“, 

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

 

РЕШЕНИЕ № 13 

Приема отправеното предложение за актуализация на индикативния график за 

прием по мерките от Стратегията за ВОМР на „МИГ – Нова Загора“ за 2021 г. като за 

дата за втори прием по процедурата се приема: 

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

преработка/маркетинг на селскостопански продукти““ през периода 14.03.2022 г. – 

26.04.2022 г.; 

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

подкрепа на неземеделски дейности“ през периода 28.03.2022 – 28.05.2022 г.; 

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

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ през периода 13.12.2021 г. – 14.01.2022 г. 
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- подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура“  

 Първи прием – 10.10.2022 г. – 18.11.2022 г.; 

 Втори прием – 06.03.2023 г. -  21.04.2023 г. 

 

 

Така актуализираният индикативен график следва да бъде публикуван на 

електронната страница на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ в срок от три работни дни, считано 

от датата на взимане на решението. 

По т. 2 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 промяна състава 

на КВО, гласуване размер на членски внос на членовете на Общо събрание, както и 

промяна на устава на Сдружението, касаеща срокове за свикване на ОС и УС. 

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

съвет взеха следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 14 

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 30.09.2021 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 състава на Колективния върховен орган; 

4. Гласуване размер на членски внос; 

5. Промяна в устава на Сдружението; 

6. 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. 3 от дневния ред: 

Председателят и членовете УС дискутираха предстоящите дейности и въпроси, 

относно работата на Сдружението до края на текущия месец. 

 

 

 

 

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

заседанието. 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК,  

Член на УС:…………………… 

ПРЕДСЕДАТЕЛ УС: ………………… 

                                     / Светла Стоянова/ 

                    / Елена Арабаджиева/  
 

 

   Член на УС……………………… 

/Еленка Петрова/ 

 

 Член на УС……………………… 

/Радка Илиева/ 

 

 Член на УС……………………… 

/Мария Василева/ 
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