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ПРОТОКОЛ № 9/10.11.2021 г. 

 

На 10.11.2021 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 определяне на краен размер на финансов ресурс по мярка 

7.2 при обявяване на втори прием по процедура за подбор на проектни 

предложения с код в ИСУН BG06RDNP001-19.492 „МИГ –Нова Загора 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“; 

2. Разни. 

 

По т. 1 от дневния ред: 

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

обявяване на втора процедура по мярка 7.2 с код в ИСУН BG06RDNP001-19.492 „МИГ 

–Нова Загора 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“, с първи прием 23.02.2021 г. – 

25.03.2021 г., финансовият ресурс е бил в размер на 337 142,53 лв. След разглеждане и 

одобрение на процедурата от Държавен фонд „Земеделие“ има сключен договор с 

Община Нова Загора за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за 332 174,69 лв.. 

Председателят на Сдружението предложи на членовете на УС да бъде взето 

решение за определяне на краен размер на финансовия ресурс по мярка 7.2 при обявяване 

на втори прием по процедура за подбор на проектни предложения с код в ИСУН 

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

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, 

като се позова на следното: 

- След сключване на Административен договор с Община Нова Загора, остатъкът на 

средства за втори прием е 4 967,85 лв.; 

- На база сключено допълнително споразумение РД 50-151/07.10.2021 г. с УО на ПРСР, 

МЗХГ за допълнително финансиране за преходен период, финансовите средства се 

увеличат със сумата от 460 225,00 лв.; 

- След сключване на допълнителни споразумения с бенефициента Община Нова Загора 

по Административните договори, подписани по мярка 7.2 към настоящия момент има 

свободни средства в размер на 13 032,49 лв. 
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На база гореизложената информация за наличните финансови средства по мярка  

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

малка по мащаби инфраструктура“  от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ – Нова 

Загора“ г-жа Стоянова предложи за втори прием по процедура BG06RDNP001-19.492 със 

срок за кандидатстване от 13.12.2021 г. – 14.01.2022 г. да се сумират всички свободни 

средства, с което сумата за финансиране на проекти да стане в размер на 478 225,34 лв., 

с което общата безвъзмездна финансова помощ по процедурата е на стойност 810 400,02 

лв. 

На основание чл. 62, т. 8 от Наредба № 22 с, Управителния съвет с 5 гласа „ЗА“, 

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

 

РЕШЕНИЕ № 15 

Приема отправеното предложение на Председателя – г-жа Светла Стоянова за 

актуализация на бюджета за втори прием на процедура за подбор на проектни 

предложения по мярка 7.2 от Стратегията за ВОМР на „МИГ – Нова Загора“ с втори 

прием 13.12.2021 – 14.01.2022 г.. като сумата на финансовия ресурс става в размер на 

478 225,34 лв., а общата безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-

19.492 – на стойност 810 400,02 лв. 

По т. 2 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:………/п/…………… 

ПРЕДСЕДАТЕЛ УС: ……/п/…………… 

                                     / Светла Стоянова/ 

                    / Елена Арабаджиева/  
 

 

   Член на УС………/п/……………… 

/Еленка Петрова/ 

 

 Член на УС…………/п/…………… 

/Радка Илиева/ 

 

 Член на УС…………/п/…………… 

/Мария Василева/ 
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