
 
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 

 

РЕГИСТЪР НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ МЕЖДУ СНЦ „МИГ – НОВА ЗАГОРА“ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЗА 2021 г. 

 

Договор №/ 

дата 
Изпълнител на договор Предмет на договора Срок на договора 

1/ 04.01.2021 г. Анелия Веселинова Иванова 

Поддръжка на електронна страница на СНЦ „ МИГ – Нова Загора“ 

към подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии 

за местно развитие“ 

1 година /до 

31.12.2021 г./ 

2/ 29.03.2021 г. Веселина Златкова Канева 

Участие в КППП в процедура за подбор на проектни предложения 

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

създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“ 

от 29.03.2021 г.  

до 12.05.2021 г. 

3/ 29.03.2021 г. Павлина Савова Йончина  

Участие в КППП в процедура за подбор на проектни предложения 

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

създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“ 

от 29.03.2021 г.  

до 12.05.2021 г. 

4/ 29.03.2021 г. Пламен Маринов Чингаров 

Участие в КППП в процедура за подбор на проектни предложения 

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

създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“ 

от 29.03.2021 г.  

до 12.05.2021 г. 

5/ 29.03.2021 г. Преслав Адрианов Павлев 

Участие в КППП в процедура за подбор на проектни предложения 

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

създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“ 

от 29.03.2021 г.  

до 12.05.2021 г. 
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6/ 29.03.2021 г. Гергана Дончева Славова 

Участие в КППП в процедура за подбор на проектни предложения 

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

създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“ 

от 29.03.2021 г.  

до 12.05.2021 г. 

7/ 29.03.2021 г. Даниел Дунев Кирчев 

Участие в КППП в процедура за подбор на проектни предложения 

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

създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“ 

от 29.03.2021 г.  

до 12.05.2021 г. 

8/ 07.04.2021 г. Диньо Белев Господинов 

Извършване на проучване и анализ на теми: 

- „Мерки за оползотворяване на туристическите ресурси и 

подобряване на туристическото предлагане на територията на 

„МИГ Нова Загора“; 

- „Проучване на възможностите за клъстеризация и развитие 

на бизнеса извън сектор земеделие на територията на „МИГ – 

Нова Загора“; 

- „Принос на местните продукти и услуги на маркетинга и 

пазарно позициониране на територията на „МИГ – Нова 

Загора“. 

от 07.04.2021 г. 

до 21.05.2021 г. 

9/ 25.06.2021 г. Преслав Адрианов Павлев 

Участие в КППП в процедура за подбор на проектни предложения 

BG06RDNP001-19.440 „МИГ Нова Загора – Мярка 7.5 „Инвестиции 

за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура“ 

от 25.06.2021 г. 

до 03.08.2021 г.  

10/25.06.2021 г. Павлина Савова Йончина 

Участие в КППП в процедура за подбор на проектни предложения 

BG06RDNP001-19.440 „МИГ Нова Загора – Мярка 7.5 „Инвестиции 

за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура“ 

от 25.06.2021 г. 

до 03.08.2021 г. 

mailto:mig@mig-novazagora.org


 
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 

11/25.06.2021 г. Пламен Маринов Чингаров 

Участие в КППП в процедура за подбор на проектни предложения 

BG06RDNP001-19.440 „МИГ Нова Загора – Мярка 7.5 „Инвестиции 

за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура“ 

от 25.06.2021 г. 

до 03.08.2021 г. 

12/25.06.2021 г. Мария Влайкова Джамбазова 

Участие в КППП в процедура за подбор на проектни предложения 

BG06RDNP001-19.440 „МИГ Нова Загора – Мярка 7.5 „Инвестиции 

за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура“ 

от 25.06.2021 г. 

до 03.08.2021 г. 

13/25.06.2021 г. Гергана Дончева Славова 

Участие в КППП в процедура за подбор на проектни предложения 

BG06RDNP001-19.440 „МИГ Нова Загора – Мярка 7.5 „Инвестиции 

за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура“ 

от 25.06.2021 г. 

до 03.08.2021 г. 

14/25.06.2021 г. Даниел Дунев Кирчев 

Участие в КППП в процедура за подбор на проектни предложения 

BG06RDNP001-19.440 „МИГ Нова Загора – Мярка 7.5 „Инвестиции 

за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура“ 

от 25.06.2021 г. 

до 03.08.2021 г. 

15/15.11.2021 г. Диньо Белев Господинов Мониторинг и оценка на СВОМР 
от 15.11.2021 г. 

до 23.12.2021 г.  

 

 

Председател УС: …………/п/…………… 

                               /Светла Стоянова/ 
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