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1. Управление на Местната инициативна група. 

Описание на действията/ промените, които засягат управлението на стратегията за 

ВОМР, органите на управление, функционирането на офиса на МИГ, промени в състава (ако 

има такива). 

 

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Нова Загора“ е учредено през 

2016 г. от 31 учредители и членове, с решение № 26 от 11.03.2016 г. на Сливенски Окръжен съд, 

ф. дело № 8/ 2016 г. с БУЛСТАТ: 177020504, със седалище и адрес на управление гр. Нова Загора, 

ул.“ 24 май“ № 1, ет.1, офис 1 и адрес за кореспонденция гр. Нова Загора, ул.“ 24 май“ № 1, ет.1, 

офис 1. 

Членове на сдружението са физически лица с постоянен адрес и юридически лица със 

седалище на територията на действие на Сдружението, които споделят неговите цели. 

Организацията има върховен колективен орган – „Общо събрание”, което се състои от всички 

членове на сдружението. В учредителното Общо събрание са участвали по 15 лица, които са 

представлявали неправителствения сектор (49%), бизнеса (49%) и публичната власт (2%). 

Сдружението е вписано в регистъра на Министерство на правосъдието за осъществяване на 

общественополезна дейност, под № 20160520011 и е издадено Удостоверение № 011/20.05.2016 

г. 

Сдружение „Местна Инициативна група – Нова Загора” има колективен управителен орган - 

„Управителен съвет” (УС), който е избран от Общото събрание с мандат 5 години, като в състава 

му са включени Председател и 4 (четири) члена. Членовете на УС са представители на 

публичната местна власт (20%), нестопанския сектор (40%) и представители на бизнеса (40%).  

Сдружението се представлява от Председателя на Управителния съвет г-жа Светла  Бинева 

Стоянова. 

Органите за управление на Сдружението са Общо събрание – 31 члена, Управителен съвет – 

5 члена, Председател на УС и Изпълнителен Директор. 

През месец Септември е извършена промяна в състава на КВО. В процентно съотношение 

членовете на ОС са представители на публичния сектор – 1 (3,32 %), представители на стопански 

сектор – 15 (48,39 %) и представители на нестопанския сектор 15 (48,39 %).  

Назначен е екип, ангажиран с прилагането на стратегията за ВОМР от трима души – 

Изпълнителен Директор, Експерт по прилагане на СВОМР и Счетоводител. 

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 е проведено обществено обсъждане. На база гласуването от него, решенията 

взети на Общо събрание е подготвено заявление за промяна Споразумение за изпълнение на 

СВОМР на „МИГ – Нова Загора“.  

 

Проведени заседания на Общото събрание: 

На 27.01.2021 г. е проведено редовно Общо събрание, на което са взети шест /7/ решения: 
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 избор на Протоколчик /Елена Арабаджиева/ и Преброител /Радка Илиева/; 

 приемане на годишен финансов отчет на Сдружението; 

 приемане на Доклад за дейността на Сдружението за 2020 г.; 

 приемане на годишен доклад за отчитане на изпълнение на Стратегията за ВОМР за 

2020 г.; 

 приемане на бюджет на Сдружението за 2021 г.; 

 приемане на Програма на Сдружението за 2021 г.; 

 подновен е мандата на членовете на УС. 

На 11.05.2021 г. е проведено Общо събрание, на което са взети две /2/ решения: 

 избор на Протоколчик /Елена Арабаджиева/ и Преброител /Радка Илиева/; 

 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. 

На 30.09.2021 г. е проведено заседание на Колективния върховен орган, на което са взети 

четири /4/ решения, а именно: 

 избор на Протоколчик /Елена Арабаджиева/ и Преброител /Радка Илиева/; 

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

прекратяване членството на: 

- Велина Павлова Колева, представител на граждански и НПО сектор; 

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“ 

4 
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 

- Симеон Георгиев Симеонов, Управител на фирма „О‘Сименс“, представител на Бизнес 

сектор; 

- Евгений Марков Милков, Управител на фирма „ЕН – КОН“ ЕООД, представител на 

Бизнес сектор 

И приема на тяхно място: 

- Генчо Янев Димитров – Директор на Исторически музей – гр. Нова Загора, представител 

на Граждански и НПО сектор, физическо лице представител на културно – просветната 

сфера; 

- Георги Симеонов Симеонов, съдружник във фирма „СИС ТИ“ ООД, представител на 

Бизнес сектор; 

- Стоян Славов Стоянов, Управител на фирма „Сита Пласт“ ЕООД, представител на 

Бизнес сектор 

 Одобрен е размер и въведен членски внос за членовете на Колективния върховен орган на 

Сдружението, както следва: 

- За Община Нова Загора – 500,00 лв.; 

- За читалища, участващи в ОС – 10, 00 лв.; 

- За ЗС, фирми и физически лица, участващи в ОС – 5,00 лв. 

 Взето е решение за промяна на устава по отношение срока за свикване на ОС и УС, а 

именно: 

На основание чл. 20 (1) т. 1 от Устава на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ Колективния върховен 

орган одобри предложението на Председателя на УС за изменение текста на чл. 21. (3) от 

„Поканата се публикува на интернет страницата на Сдружението и се поставя на мястото за 

обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец 

преди насрочения ден.“ на „Поканата се публикува на интернет страницата на Сдружението и се 

поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, 

най-малко две седмици преди насрочения ден.“.  

Променя се и текста на чл. 30. (1) в частта „…Ако Председателят не свика заседание на 

УС в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на УС.“ на 

„…Ако Председателят не свика заседание на УС до три работни дни, то може да се свика от всеки 

един от заинтересованите членове на УС.“ 

Промените по отношение състава на Общо събрание и измененията в Устава на 

Сдружението са публикувани в търговския регистър в законоустановения срок. След сляна на 

членовете на Колективния върховен орган на МИГ е уведомен УО на ПРСР, МЗХГ. Промяната е 

одобрена с уведомително писмо № 19-19-2-01-1/26.11.2021 г. 

Проведени заседания на Управителния съвет: 

За отчетния период 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. са проведени общо девет /9/ заседания на 

Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, а именно: 

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“ 

5 
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 

 на 21.01.2021 г. е проведено заседание, на което са взети две решения – одобрение на обява 

за прием на проектни предложения и приемане насоки и образци на документи за 

кандидатстване и изпълнение по процедура 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“, финансирано по 

Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., чрез Европейския земеделски фонд 

за развитие на селските райони; 

 на проведеното заседание на УС на 17.02.2021 г. са взети две решения – одобрен е доклада 

на КППП по процедура BG06RDNP001-19.441 МИГ-Нова Загора, Мярка 4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти““ от Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ 

– Нова Загора“, финансирано по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., 

чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и са приети преработени 

насоки и образци на документи за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.492 

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

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ – 

Нова Загора“; 

 на 26.03.2021 г. е проведено трето заседание на УС на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, на което 

е разгледано постъпило проектно предложение по процедура BG06RDNP001-19.492 „МИГ –

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

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

Загора“ и  е взето решение за сформиране на КППП спецификата на процедура 

BG06RDNP001-19.492; 

 на 09.04.2021 г. е проведено заседание, на което са взети три решения – прието е 

предложението за промяна на Стратегията за ВОМР относно увеличение на бюджета; 

решение за провеждане на обществено обсъждане за промяна на СВОМР относно увеличение 

бюджета и разпределението му  по мерки; решение за свикване на Общо събрание; 

 на проведеното заседание на УС на 18.05.2021 г. са взети две решения – одобрен е доклада 

на КППП по процедура BG06RDNP001-19.492 „МИГ –Нова Загора 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, финансирано по 

Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., чрез Европейския земеделски фонд 

за развитие на селските райони; решение за актуализация на индикативния график за прием 

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

на проектни предложения по процедура 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“ ще бъде в периода 11.10.2021 – 11.12.2021 г.. 

 на 23.06.2021 г. е проведено заседание на УС, на което е взето решение за сформиране на 

Комисия за подбор на проектни предложения по процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-

19.440 „МИГ Нова Загора – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура 

за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ – Нова 

Загора“; 

 на проведеното заседание на УС на 30.07.2021 г. е взето решение за одобряване на 

оценителния доклад на Комисията за подбор на проектни предложения по проведена 

процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.440 „МИГ Нова Загора – Мярка 7.5 „Инвестиции 
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за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от 

Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ – Нова Загора“; 

 на 13.08.2021 г. е проведено заседание на УС, на което са взети две /2/ решения – за промяна 

на индикативния график за приемна проектни предложения до края на 2021 г. и този за 2022 

г.. Актуализацията е публикувана в електронната страница на Сдружението. Второто взето 

решение на УС е за свикване на Колективния върховен орган на МИГ на събрание, което да 

се проведе на 30.09.2021 г. 

 На  10.11.2021 г.  в офиса на Сдружението от 10:30 часа се проведе заседание на УС, на което 

е взето решение относно 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. 

2. Персонал на Местната инициативна група 

Описание на екипа, ангажиран с прилагането на стратегията за ВОМР, промените, 

които засягат екипа, ако има такива и т.н. 

Офисът на Сдружение „Местна Инициативна Група – Нова Загора” функционира 

посредством одобреният и назначен екип, който се състои от Изпълнителен директор, експерт по 

прилагане на Стратегията за водено от общностите местно развитие и счетоводител. 

Екипът на Сдружение „Местна Инициативна Група – Нова Загора” е назначен на 

21.09.2016 г. след получено писмо от Министерство на земеделието и храните за необходимост 

от представяне на сключени трудови договори с одобрените лица, отговарящи на изискванията 

на чл. 13 от Наредба № 22/14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции  

в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие“ на Министерство на земеделието и храните. 

Изпълнителният директор извършва цялостна организация на дейността на сдружението 

и изпълнение на решенията на Управителен съвет. Прилага приетите от УС процедури и правила 

за осъществяване на дейностите.   

Основните задължения на Експертът по прилагане на СВОМР е да информира, консултира 

и подпомага подготовката на проекти на потенциалнитe кандидати и осъществява наблюдение 

на изпълнението на проектите. 

Счетоводителят отговаря за финансовата дейност, счетоводната отчетност и вътрешния 

финансов контрол в сдружението. 

През отчетния период 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. няма промени по отношение екипа на 

Сдружението, както и адреса на управление. 

3. Реализирани дейности 

3.1 Дейности, свързани с управление на стратегията: 

Месец Януари 

- до Министерство на финансите е изпратено писмо за съгласуване проект на процедура за 

подбор на проекти с код в ИСУН BG06RDNP001-19.492 „МИГ – Нова Загора 7.2 „Инвестиции 
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в създаването, подобряването и разширяването или разширяването на всички видове малки по 

мащаби инфраструктура“; 

- до Държавен фонд „Земеделие“ е изпратено писмо за одобрение на искане сключване на 

допълнително споразумение по административен договор № BG06RDNP001-19.164-0002-

С01/25.08.2020 г. „Благоустройство и основен ремонт на централна паркова алея в градски 

парк Нова Загора“; 

- до Община Нова Загора е изпратено писмо за одобрение на искане за сключване на 

допълнително споразумение към административен договор № BG06RDNP001-19.164-0002-

С01/25.08.2020 г. „Благоустройство и основен ремонт на централна паркова алея в градски 

парк Нова Загора“; 

- до УО на ПРСР, МЗХГ е изпратено уведомително писмо за обявяване на прием за подбор на 

проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.492 „МИГ – Нова Загора 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването и разширяването или разширяването на всички 

видове малки по мащаби инфраструктура“; 

- на УО на ПРСР, МЗХГ е предоставен годишен доклад за извършените дейности от СНЦ 

„МИГ- Нова Загора“ за 2020 г. по подмярка 19.4; 

- от Държавен фонд „Земеделие“ е получено решение № 20/19/4/0/00044/3/09/03/01 за 

изплащане на финансова помощ; 

- от Държавен фонд „Земеделие“ е получено уведомително писмо за одобрение на проектно 

предложение с № BG06RDNP001-19.164-0007 „Изграждане на система за видеонаблюдение 

на територията на град Нова Загора“; 

- от Държавен фонд „Земеделие“ е получено уведомително писмо за одобрение на проектно 

предложение с № BG06RDNP001-19.164-0005 „Обреден дом в гробищен парк, нахождащ се в 

ПИ с идентификатор 51809.507.2509 по кадастралната карта на гр. Нова Загора, ул. „Петко 

Енев“; 

- от Държавен фонд „Земеделие“ е получено уведомително писмо/копие за предоставяне на 

разяснения и/или информация по одобрено от МИГ проектно предложение с код в ИСУН 

BG06RDNP001-19.179-0010; 

- искане от Община Нова Загора за сключване на допълнително споразумение към 

административен договор № BG06RDNP001-19.164-0002-С01/25.08.2020 г. „Благоустройство 

и основен ремонт на централна паркова алея в градски парк Нова Загора“; 

- от Министерство на финансите е получено писмо за съгласуване на проект на документи по 

процедура за подбор на проекти „МИГ – Нова Загора 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването и разширяването или разширяването на всички видове малки по мащаби 

инфраструктура“. 

Месец Февруари 

- на УО на ПРСР, МЗХГ е предоставен годишен доклад за извършените дейности от СНЦ 

„МИГ- Нова Загора“ за 2020 г. по подмярка 19.2; 
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- Уведомително писмо до управителя на „Валей козметикс“ във връзка с искане на 

допълнителна информация по подадено проектно предложение с № BG06RDNP001-19.379-

0003; 

- На областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“- гр. Сливен е предоставена 

допълнителна информация във връзка с проведена процедура за подбор на проектни 

предложения с код в ИСУН BG06RDNP001-19.379; 

- до началник отдел ВОМР, дирекция „Развитие на селските райони“, Министерство на 

земеделието, храните и горите е изпратено писмо за предоставяне на допълнителна 

информация по проект на процедура за подбор на проекти с код в ИСУН BG06RDNP001-

19.492; 

- на Държавен фонд „Земеделие“, отдел „Оторизация на плащания по публични проекти“, 

дирекция „Оторизация на плащания по ПМРСР“ са предоставени изискуеми документи за 

отстраняване на нередовности; 

- до дирекция „Развитие на селските райони“, Министерство на земеделието, храните и горите 

е изпратено уведомление за обявяване на прием по процедура за подбор на проекти 

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

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“; 

- до управителя на „Къчеви“ ЕООД е изпратено уведомително писмо за отстраняване на 

проектно предложение с № BG06RDNP001-19.441-0002, подадено по процедура 

BG06RDNP001-19.441; 

- до ЗП Коста Василев Къчев е изпратено уведомително писмо за отстраняване на проектно 

предложение с № BG06RDNP001-19.441-0003, подадено по процедура BG06RDNP001-19.441; 

- до УО на ПРСР, МЗХГ е изпратено писмо за запитване относно преценка за участие в комисия 

за подбор на проектни предложение по процедура BG06RDNP001-19.492 „МИГ – Нова Загора 

7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването и разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“; 

- до УО на ПРСР, МЗХГ и Държавен фонд „Земеделие“ е изпратено уведомително писмо 

относно приключен прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.441; 

- възлагателно писмо до управителя на „Меридиан 26“ ООД за излъчване на обява за прием на 

проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.492 „МИГ – Нова Загора 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването и разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“; 

- на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“- гр. Сливен е предоставена 

допълнителна информация по проведена процедура за подбор на проектни предложения с код 

в ИСУН BG06RDNP001-19.440; 

- на УО на ПРСР, МЗХГ е предоставена допълнителна информация и документи във връзка със 

заявление № 19-19-2-01-1 от 30.09.2020 г. за одобрение на планирани дейности и разходи по 

подмярка 19.4 за 2021 г.; 
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- до община Нова Загора е изпратено уведомително писмо с искане на информация във връзка 

с проведена процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.379 и постъпил 

проект BG06RDNP001-19.379-0004; 

- искане за отпускане на безлихвен заем от община Нова Загора; 

- от Държавен фонд „Земеделие“ е получено уведомително писмо за предоставяне на 

разяснения и/или информация по проведена процедура за подбор на проектни предложения с 

код в ИСУН BG06RDNP001-19.379 S1; 

- от Държавен фонд „Земеделие“ е получено уведомително писмо/ копие решение № 

45/19/2/7.2/3/00329/1/01/03/01 за одобрение на изплащане на финансова помощ на Община 

Нова Загора по административен договор № BG06RDNP001-19.164-0003-С01 от 06.04.2020 г.; 

- от Държавен фонд „Земеделие“ е получено придружително писмо – покана за подписване на 

административен договор № BG06RDNP001-19.164-0005-С01 „Обреден дом в гробищен парк, 

нахождащ се в ПИ с идентификатор 51809.507.2509 по кадастралната карта на гр. Нова Загора, 

ул. „Петко Енев“; 

- от Държавен фонд „Земеделие“ е получено придружително писмо – покана за подписване на 

административен договор № BG06RDNP001-19.164-0007-С01; 

- от управителя на „Валей козметикс“  е получено уведомително писмо във връзка с 

предоставяне на допълнителна информация и изискуеми документи по проекно предложение 

с № BG06RDNP001-19.379-0003 „Инвестиции в оборудване за фирма „Валей Козметикс“ 

ЕООД; 

- от отдел ВОМР, дирекция РСР е получено искане за допълнителна информация по проекта на 

процедура за прием на проекти в ИСУН BG06RDNP001-19.492; 

- уведомително писмо за отстраняване на нередовности 20/19/4/0/00044/3/10/02/01 от Държавен 

фонд „Земеделие“- разплащателна агенция, Дирекция Оторизация на плащания по ПМРСР; 

- уведомително писмо/ копие от Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на разяснения 

и/или информация по одобрено от МИГ проектно предложение с код в ИСУН BG06RDNP001-

19.164-0004; 

- от УО на ПРСР, МЗХГ е получено писмо относно одобрен годишен доклад за извършените 

дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегията за ВОМР“ за 

2020; 

- от УО на ПРСР, МЗХГ е получено писмо относно предоставяне на допълнителна информация 

по заявление за одобрение на планирани дейности и разходи за 2021 г. по подмярка 19.4 

„Текущи разходи и популяризиране на стратегията за ВОМР“ от ПРСР 2014-2020 г. 

- от Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ – гр. Благоевград е получено 

уведомително писмо/ копие за предоставяне на разяснения и/или информация по одобрено от 

МИГ проектно предложение с код в ИСУН BG06RDNP001-19.179-0005; 

- от Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“- гр. Сливен е получено уведомително 

писмо  за предоставяне на разяснения и/или допълнителна информация по проведена 

процедура за подбор на проектни предложения с код в ИСУН BG06RDNP001-19.379; 
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- от Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“- гр. Сливен е получено уведомително 

писмо  за предоставяне на разяснения и/или допълнителна информация по проведена 

процедура за подбор на проектни предложения с код в ИСУН BG06RDNP001-19.440; 

- сключен е административен договор № BG06RDNP001-19.164-0005-C01/15.02.2021 г. 

„Обреден дом в гробищен парк, нахождащ се в ПИ с идентификатор 51809.507.2509 по 

кадастралната карта на гр. Нова Загора, ул. „Петко Енев“; 

- сключен е административен договор № BG06RDNP001-19.164-0007-C01/15.02.2021 г. 

„Изграждане на система за видео наблюдение на територията на град Нова Загора“; 

- обявен е прием за проектни предложения по процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.492 

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

всички видове малка по мащаби инфраструктура“. 

Месец Март 

- до община Нова Загора искане за създаване на кодове за достъп за одобрено проектно 

предложение от МИГ с № BG06RDNP001-19.164-0007; 

- до община Нова Загора искане за създаване на кодове за достъп за одобрено проектно 

предложение от МИГ с № BG06RDNP001-19.164-0005; 

- до община Нова Загора искане за създаване на кодове за достъп за одобрено проектно 

предложение от МИГ с № BG06RDNP001-19.164-0006; 

- на областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ – гр. Сливен е предоставена информация 

по проведена процедура за подбор на проектни предложения с код BG06RDNP001-19.379; 

- на областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ – гр. Сливен е предоставена информация 

за установена нередност при осъществена проверка на място по процедура за подбор на 

проектни предложения с код в ИСУН BG06RDNP001-19.379; 

- на УО на ПРСР, МЗХГ е предоставен коригиран годишен доклад  за отчитане изпълнението 

на СВОМР – подмярка 19.2 за 2020 г., с приложена таблица за изпълнението на индикаторите 

от стратегията през отчетния период; 

- до УО на ПРСР, МЗХГ е изпратено уведомително писмо за обявяване на втори прием за 

проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.440; 

- до Държавен фонд „Земеделие“, гр. София и до областна дирекция на Държавен фонд 

„Земеделие“ – гр. Сливен са изпратени писма относно невъзможност за спазване на срок за 

подписване на допълнително споразумение към Административен договор № BG06RDNP001-

19.164-0002-С01/25.08.2020 г.; 

- на областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ – гр. Сливен е предоставена 

допълнителна информация във връзка с проектно предложение № BG06RDNP001-19.379-

0003; 

- от Държавен фонд „Земеделие“ е получено уведомително писмо/ копие във връзка с проектно 

предложение с № BG06RDNP001-19.179-0008; 

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“ 

11 
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 

- от Държавен фонд „Земеделие“ е получено уведомително писмо/ копие във връзка с проектно 

предложение с № BG06RDNP001-19.179-0011; 

- предоставяне на информация от Община Нова Загора във връзка с проектно предложение с № 

BG06RDNP001-19.379-0004 по проведена процедура на МИГ BG06RDNP001-19.379; 

- от Държавен фонд „Земеделие“ е получено уведомително писмо/ копие във връзка с проектно 

предложение с № BG06RDNP001-19.179-0010; 

- от УО на ПРСР, МЗХГ е получено искане за предоставяне на коригиран доклад, съдържащ 

информация за изпълнението на индикаторите от стратегията през отчетния период; 

- от Държавен фонд „Земеделие“ е получено уведомително писмо/ копие във връзка с одобрение 

на искане за изменение и/или допълване на административен договор № BG06RDNP001-

19.164-0002-С01/25.08.2020 г.; 

- създаване на код за достъп на служители на МИГ от Община Нова Загора за осъществяване на 

мониторинг върху проект с № BG06RDNP001-19.164-0007-С01; 

- създаване на код за достъп на служители на МИГ от Община Нова Загора за осъществяване на 

мониторинг върху проект с № BG06RDNP001-19.164-0005-С01; 

- създаване на код за достъп на служители на МИГ от Община Нова Загора за осъществяване на 

мониторинг върху проект с № BG06RDNP001-19.164-0006-С01; 

- уведомително писмо/ копие от „Розленд“ ООД за предоставяне на разяснения и/или 

информация по одобрено проектно предложение с код в ИСУН BG06RDNP001-19.179-0001; 

- от УО на ПРСР, МЗХГ  е получено уведомително писмо за одобрение на годишен доклад за 

извършените дейности по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за 

Водено от общностите местно развитие“ на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ за 2020 г.; 

- от ЗП Георги Лъчезаров Истатков е получено уведомително писмо/ копие във връзка с 

проектно предложение с код в ИСУН BG06RDNP001-19.179-0005; 

- от Държавен фонд „Земеделие“ е получено уведомително писмо за одобрение на процедура за 

подбор на проектни предложения с код в ИСУН BG06RDNP001-19.440- S1; 

- от Държавен фонд „Земеделие“ е получено уведомително писмо за връщане на запис на 

заповед от 19.03.2020 г., с издател г- н Николай Грозев, кмет на община Нова Загора; 

- Сключен е договор за предоставяне на пакет услуги от служба по трудова медицина 

„Медигруп Бургас“ ЕООД; 

Месец Април 

- от Държавен фонд „Земеделие“ е получено уведомително писмо с решение № 

20/19/4/0/00044/3/10/03/01 за изплащане на финансова помощ; 

- уведомително писмо от НСИ за включване в регулярно тримесечно изследване „Наети лица, 

отработено време, средства за работна заплата и други разходи за труд“ за 2021г.; 

- Тримесечно отчитане на „Наети лица, отработено време, средства за работна заплата и други 

разходи за труд“ за 2021 г.; 
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- от УО на ПРСР, МЗХГ е получена Заповед за одобрен годишен бюджет на финансова помощ 

по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегията за Водено от общностите 

местно развитие“ на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Нова Загора“ 

за 2021 г.; 

- от УО на ПРСР, МЗХГ е получено уведомително писмо относно допълнително финансиране 

по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г.; 

- от „ЕРАКС“ ЕООД е получено предложение за подготовка и провеждане на  информационни 

мероприятия; 

-  предоставяне на оферта от „Кредо 3М“ ООД за популяризиране на Стратегията за ВОМР за 

2021 г. на СНЦ „МИГ – Нова Загора“; 

- от УО на ПРСР, МЗХГ е получено уведомително писмо за действия за привеждане на екипите 

на Местните инициативни групи съгласно споразумение за изпълнение на СВОМР и 

разписания състав на екипа в стратегията за ВОМР; 

- от Държавен фонд „Земеделие“ е получено уведомително писмо за отказ приема на подадено 

искане за плащане по договор с № BG06RDNP001-19.179-0012-С01 от 20.07.2020 г. /копие/; 

- от УО на ПРСР, МЗХГ е получено уведомление за организиране на събития от Местните 

инициативни групи, съгласно Наредба № 1 от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 

„Текущи разходи и популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие“ 

мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските 

райони 2014 – 2020 г.; 

- от Държавен фонд „Земеделие“ е получено уведомително писмо /копие/ с приложена Заповед 

за отказ на предоставяне на финансова помощ № 03-РД/1268 от 23.04.2021 г. за проектно 

предложение с № в ИСУН BG06RDNP001-19.179-0005; 

- от г-жа Светла Стоянова, Председател на СНЦ „Местна инициативна група – Нова Загора“ е 

отправено предложение до Общински съвет Нова Загора за издаване на запис на заповед от 

Община Нова Загора в полза на Държавен фонд „Земеделие“, обезпечаваща авансово плащане 

по Споразумение за изпълнение на Стратегията за ВОМР № РД 50-151/21.10.2016 г. по 

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

местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“; 

- искане на оферта от „ЕРАКС“ ЕООД за организиране на обучителни и информационни 

мероприятия за 2021 г. по Споразумение РД 50-151/21/10.2016 г.; 

- искане на оферта от „КРЕДО 3М“ООД за изработване и доставка на рекламен пакет за 2021 г. 

на СНЦ „МИГ – Нова Загора“; 

- възлагателно писмо до Цанко Цанев, Управител на „Меридиан 26“ ООД за излъчване по радио 

„Нова“ /местна медия/ на обява за прием на проектни предложения по процедура „ МИГ Нова 

Загора – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ – Нова Загора“; 
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- Подадена е заявка за авансово плащане № 20/19/4/0/00044/1/05; 

- Подадена е заявка за междинно/ окончателно плащане с № 20/19/4/0/00044/3/11; 

- Част от екипа на „МИГ – Нова Загора“ участва в работна среща с „МИГ – Павликени – Полски 

Тръмбеш“; 

- Участие в работна среща с екипа на Областен информационен център – гр. Сливен; 

- Работна среща на „МИГ – Нова Загора“ с „МИГ – Средец“; 

- Участие в работна среща с екип на Областен информационен център – гр. Сливен; 

- сключен договор с „Митов компютърс“ ЕООД за:  

 Поддръжка и актуализация на счетоводен софтуер „Плюс Минус“; 

 Доставка на външна DVD записвачка; 

 Метален шкаф за архив с плъзгащи врати с размери 183х122х46. 

Срокът на договора е до 31.12.2021 г. 

- Сключен договор с „КРЕДО 3 М“ ООД за изработка и доставка на рекламен пакет във връзка 

с популяризиране на СВОМР за 2021 г. на СНЦ „МИГ – Нова Загора“. Срокът на договора е 

до пълното му изпълнение; 

- Сключен договор с „ЕРАКС“ ЕООД за организиране и провеждане на обучителни и 

информационни мероприятия. Срокът за изпълнение на договора е до 31.12.2021 г.; 

- Сключен договор с Диньо Белев Господинов за 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“. 

Срокът за изпълнение на дейностите по договора е от 07.04.2021 г. до 21.05.2021г. 

Месец Май 

- Изпратено е писмо до „Валей Козметикс“ ЕООД, гр. Нова Загора с искане за създаване на „код 

за достъп“ в секция „Договори“ в ИСУН на служители на СНЦ „МИГ – Нова Загора“; 

- до Държавен фонд „Земеделие“ – ОД Сливен е изпратен екземпляр на Сключен 

административен договор № BG06RDNP001-19.379-0003-С01 по одобрена процедура за подбор 

на проектни предложения с код в ИСУН BG06RDNP001-19.379; 

- до УО на ПРСР, МЗХГ и Държавен фонд „Земеделие“ е изпратено уведомително писмо за 

приключен прием на проектни предложения по процедура с код в ИСУН 2020 BG06RDNP001-

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

всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ – Нова 

Загора“; 
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- до Държавен фонд „Земеделие“ – ОД Сливен е изпратено Заявление за профил на ръководител 

на бенефициент до ИСУН към Административен договор № BG06RDNP001-19.379-0003-С01; 

- до УО на ПРСР, МЗХГ е подадено Заявление за промяна на Споразумение № РД 50-151 от 

21.10.2016 г. за изпълнение на СВОМР на СНЦ „МИГ– Нова Загора“, касаеща допълнително 

финансиране по мярка 19 Водено от общностите местно развитие от Програмата за развитие на 

селските райони 2014 – 2020 г.; 

- Получена покана за членство в Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“; 

- от Държавен фонд „Земеделие“ е получено писмо за одобрение на проведена процедура за 

подбор на проектни предложения с приложена Заповед № 03-РД/1064 от 30.03.2021 г. на 

Изпълнителния директор на ДФЗ с код BG06RDNP001-19.379- S1 с приложен Административен 

договор № BG06RDNP001-19.379-0003-С01; 

- писмо от Валентина Банкова, управител на „Валей Козметикс“ ЕООД за Предоставяне на 

създадени кодове за достъп в секция „Договори“ в ИСУН на служители на СНЦ „МИГ – Нова 

Загора“ по договор № BG06RDNP001-19.379-0003-C01; 

- сключен договор № BG06RDNP001-19.379-0003-C01 за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.379 „СВОМР на МИГ – Нова Загора, Мярка 

6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ с „Валей Козметикс“ ЕООД за проектно 

предложение с код в ИСУН BG06RDNP001-19.379-0003; 

- Приключи работата на Комисията за подбор на проектни предложения по процедура 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“ от Стратегия за ВОМР 

на СНЦ „МИГ – Нова Загора“; 

- Екипът на „МИГ – Нова Загора“ участва в работна среща за обмяна на опит с „Местна 

инициативна група Харманли“; 

- Служебна командировка на Изпълнителния директор до Министерство за земеделието, храните 

и горите; 

- Направено е годишно техническо обслужване на служебния автомобил във „ФБ Ауто“ ЕООД, 

гр. Стара Загора; 

- В изпълнение на сключен договор с „Митов Компютърс“ ЕООД са доставени метален шкаф с 

плъзгащи врати за архив с размери 183х122х46 и външна DVD записвачка със скорост на запис 

– 8х  и скорост на четене – 24х. 

Месец Юни 

- от Държавен фонд „Земеделие“ е получено Решение № 20/19/4/0/00044/1/05/03/01 за изплащане 

на авансова финансова помощ; 

- от Държавен фонд „Земеделие“ е получено уведомително писмо /копие/ във връзка с проектно 

предложение с идентификационен номер в ИСУН BG06RDNP001-19.179-0001 „Закупуване на 

оборудване за нуждите на стопанството“ на кандидат „Розленд“ ООД; 

- от Държавен фонд „Земеделие“ е получено придружително писмо – покана /копие/ във връзка 

с подписването на договор № BG06RDNP001-19.164-0004-C01; 
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- от Държавен фонд „Земеделие“ – ОД гр. Благоевград е получено уведомително писмо  във 

връзка с финализиране обработката на проектно предложение с код в ИСУН BG06RDNP001-

19.179-0001 /електронна поща/; 

- от Държавен фонд „Земеделие“ – ОД гр. Ямбол е получено уведомително писмо с приложен 

контролен лист за извършена проверка на място по ПРСР 2014-2020 за подмярка 19.4 „Текущи 

разходи и популяризиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие“ съгласно 

Заповед № 431063/ 01.06.2021 г.; 

- от УО на ПРСР, МЗХГ е получено уведомително писмо за искане на допълнителна информация 

във връзка със заявление за промяна на споразумение за изпълнение на Стратегията за ВОМР на 

Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“ по подмярка 19.2 „Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за ВОМР“; 

- до УО на ПРСР, МЗХГ е изпратено уведомително писмо относно преценка за участие в Комисия 

за подбор на проектни предложения по процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.440-S2, 

Процедура: МИГ Нова Загора – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура 

за отдих, туристическа инфраструктура“; 

- до Община Нова Загора е изпратено уведомително писмо относно промяна на Споразумение № 

РД 50-151 от 21.10.2016 г. за изпълнение на СВОМР на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, касаеща 

допълнително финансиране по мярка 19 Водено от общностите местно развитие от ПРСР 2014 – 

2020 г.; 

- на Държавен фонд „Земеделие“ – ОД Ямбол е предоставена застраховка „КАСКО на МПС“ и  

„Гражданска отговорност“ за служебния автомобил; 

- до УО на ПРСР, МЗХГ е изпратено писмо относно предоставяне на допълнителна информация 

във връзка със заявление за промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР на СНЦ „Местна 

инициативна група – Нова Загора“ по подмярка 19.2“ Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за ВОМР“; 

- от страна на експерти от Държавен фонд „Земеделие“ отдел РТИ – Ямбол е осъществена 

проверка на място на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ по подмярка 19.4 „Текущи разходи за 

популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ след плащане 

/01.06.2021 – 03.06.2021 г./; 

- реализиран проект по подписан договор за безвъзмездно финансиране между Община Нова 

Загора, Държавен фонд „Земеделие“ и СНЦ „Местна инициативна група – Нова Загора“. На 

02.06.2021 г. е открита централната паркова алея на Градски парк в гр. Нова Загора; 

- подписан е Административен договор между Община Нова Загора и Държавен фонд 

„Земеделие“ през „Местна инициативна група – Нова Загора“ по процедура BG06RDNP001-

19.164-S3 „МИГ – Нова Загора_М 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“; 

- заплатена е годишна винетна такса за служебния автомобил на СНЦ  „Местна инициативна 

група – Нова Загора“; 
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- направена е Комбинирана автомобилна застраховка „Автогрижа“ в „Дженерали застраховане“, 

включваща – задължителна застраховка „Гражданска отговорност“, „КАСКО на МПС“, 

Злополука на лица в превозни средства“; 

- на 22.06.2021 г. приключи приемът на проекти по процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-

19.440 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура“. До крайният срок е постъпило едно проектно предложение BG06RDNP001-

19.440-0002 „Текущ ремонт на общинска сграда – Туристически информационен център“, 

кандидат Община Нова Загора; 

- за оценка на постъпилото проектно предложение по процедура BG06RDNP001-19.440 7.5 

„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ 

със Заповед № 4 е сформирана КППП. Сключени са граждански договори с членовете на 

оценителната комисия. 

Месец Юли 

до Община Нова Загора е изпратено УП за искане създаване на кодове за достъп на служители 

на МИГ в секция „Договори“ в ИСУН; 

- получено е уведомително писмо от Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция 

Дирекция ОППМРСР във връзка с изтичащ срок на застрахователна полица; 

- предоставени кодове за достъп от община Нова Загора на служители на МИГ – Нова 

Загора в секция „Договори“ в ИСУН по административен договор с № BG06RDNP001-19.164-

0004- С01 от 09.06.2021 г.; 

- от Държавен фонд „Земеделие“ е получено Решение № 20/19/4/0/00044/3/11/03/01 за 

изплащане на финансова помощ; 

- на 08.07.2021 г. екипът на СНЦ „Местна инициативна група – Нова Загора“ присъства на 

официалното откриване на „Спортен комплекс за тенис“ в гр. Нова Загора по сключен 

административен договор с № BG06RDNP001-19.164-0003- С01/06.04.2020 г.; 

- на 27.07.2021 г. с оценителен доклад приключи работата на Комисията за подбор на 

проектни предложения по проведена процедура с код BG06RDNP001-19.440-S2; 

- на 29.07. 2021 г. Експертът на прилагане на СВОМР взе участие в работна среща между 

Държавен фонд „Земеделие“ и Местните инициативни групи по теми, свързани с прилагането на 

ПМС 160, проведена в гр. София; 

Месец Август 

на Държавен фонд „Земеделие“ – ОД Ямбол е предоставена застраховка за Дълготрайни 

материални активи на СНЦ „Местна инициативна група – Нова Загора“; 

- УО на ПРСР 2014 – 2020 г., МЗХГ и Държавен фонд „Земеделие“ са уведомени писмено 

за приключен прием на проектни предложения по процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-

19.440-S2 „МИГ Нова Загора – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура 

за отдих и, туристическа инфраструктура“; 
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- На Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ – Русе е предоставена 

допълнителна информация и разяснения по проведена процедура за подбор на проектни 

предложения с код в ИСУН BG06RDNP001-19.441; 

- Изпратено е искане за допълнителна информация и разяснения до Община Нова Загора 

във връзка с проведена процедура BG06RDNP001-19.492 и получено писмо от ДФЗ; 

- Получено е уведомително писмо /копие/ от Държавен фонд „Земеделие“ – РА, Дирекция 

„Оторизация на плащанията по ПМРСР“ за одобрение на цялостно оттегляне на искане за 

плащане № 45/192/6.4.1/5/00757/1/01/18/01; 

- Заявление от г-жа Велина Колева, представител на граждански и НПО сектор за 

прекратяване на членство в Колективния върховен орган на МИГ, поради промяна на 

местожителство извън територията на България; 

- Заявление от г-н Евгений Милков, представляващ „ЕН-КОН“ ЕООД  за прекратяване на 

членство в Колективния върховен орган на МИГ, поради временно прекратяване дейността на 

фирмата; 

- Уведомително писмо от ДФЗ за предоставяне на разяснения и/или допълнителна 

информация по проведена процедура за подбор на проектни предложения с код BG06RDNP001-

19.441; 

- Заявление от г-н Симеон Симеонов, представляващ фирма „О‘Сименс“ представител на 

бизнес сектора за прекратяване на членство в Колективния върховен орган на МИГ, поради 

промяна на местожителство извън територията на България; 

- Уведомително писмо /копие/ от ДФЗ за предоставяне на разяснения и/или допълнителна 

информация по проведена процедура за подбор на проектни предложения с код BG06RDNP001-

19.492;във връзка с одобрено от МИГ проектно предложение с код BG06RDNP001-19.379-0001; 

- Искане за сключване на допълнително споразумение от Община Нова Загора към 

Административен договор № BG06RDNP001-19.164-0006-С01/23.11.2020 г.; 

- Искане за сключване на допълнително споразумение от Община Нова Загора към 

Административен договор № BG06RDNP001-19.164-0007-С01/15.02.2020 г.; 

- Искане за сключване на допълнително споразумение от Община Нова Загора към 

Административен договор № BG06RDNP001-19.164-0005-С01/15.02.2020 г.; 

- Предоставяне на разяснения и/или допълнителна информация от Община Нова Загора във 

връзка с оценката на проектно предложения с № в ИСУН BG06RDNP001-19.492-0001; 

- Придружително писмо – покана /копие/ за сключване на Административен договор № 

BG06RDNP001-19.179-0001-С1 с фирма „Розленд“ ООД, представлявана от г-жа Милена 

Петкова; 

- На 18.08.2021 г. част от екипа на „Местна инициативна група – Нова Загора“ – 

Изпълнителния директор и Експерт по прилагане на СВОМР взеха участие в работна среща на 
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тема „ВОМР – изпълнение на стратегии и поглед към бъдещето“, проведена в к. к. Боровец, хотел 

„Рила“; 

- В сайта на сдружението е обявен графикът за провеждане на информационни събития от 

МИГ на територията на Община Нова Загора; 

Месец Септември 

- Придружително писмо – покана /копие/ за сключване на Административен договор № 

BG06RDNP001-19.179-0008-С01 със ЗП Евгени Донев Дечев; 

- Придружително писмо – покана /копие/ за сключване на Административен договор № 

BG06RDNP001-19.179-0011-С01 с фирма „Агри Милк“ ЕООД, представлявана от г-жа Нанка 

Иванова; 

- Придружително писмо – покана /копие/ за сключване на Административен договор № 

BG06RDNP001-19.179-0010-С01 със ЗС Жельо Радев Иванов; 

- Уведомително писмо /копие/ за предоставяне на разяснения и/или информация по 

одобрено от МИГ проектно предложение с № BG06RDNP001-19.379-0002; 

- Уведомително писмо /копие/ за одобрение на искане № BG06RDNP001-19.164-0006-С01-

М017 за промяна на административен договор BG06RDNP001-19.164-0006-С01 от 23.11.2020 г.; 

- Уведомително писмо /копие/ за одобрение на искане № BG06RDNP001-19.164-0005-С01-

М017 за промяна на административен договор BG06RDNP001-19.164-0005-С01 от 15.02.2021 г.; 

- Искане на становище за сключване на допълнително споразумение по административен 

договор № BG06RDNP001-19.379-0003-С01; 

- На 07.09.2021 г. е сключен е Административен договор със ЗП Евгени Донев Дечев с № 

BG06RDNP001-19.179-0008-С01; 

- На 07.09.2021 г. е сключен е Административен договор с фирма „Агри Милк“ ЕООД, 

представлявана от г-жа Нанка Иванова № BG06RDNP001-19.179-0011-С01; 

- На 09.09.2021 г. е сключен Административен договор с фирма „Розленд“ ООД, 

представляване от г-жа Милена Петкова № BG06RDNP001-19.179-0001-С01; 

- На 20.09.2021 г. е сключен е Административен договор със ЗС Жельо Радев Иванов 

BG06RDNP001-19.179-0008-С01; 

- В периода 23.09.2021 г. – 24.09.2021 г. част от екипа на „МИГ – Нова Загора“- 

изпълнителен директор и експерт взеха участие в работна среща в гр. Сандански за обмяна на 

опит с други МИГ 

Месец Октомври 

- от „Розленд“ ООД е получено писмо за предоставяне на кодове за достъп в секция 

„Договори“ в системата ИСУН на служители на СНЦ „МИГ – Нова Загора“; 

- от Държавен фонд „Земеделие“ е получено уведомително писмо /копие/ за  предоставяне 

на документи за проектно предложение с № BG06RDNP001-19.379-0001; 

- искане на информация от г-н Иван Симов, гл. експерт, отдел ВОМР; 
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- Одобрение на искане за сключване на допълнително споразумение по административен 

договор № BG06RDNP001-379-0003-C01/17.05.2021; 

- от Държавен фонд „Земеделие“, РА Ямбол е получено уведомително писмо относно 

изтичащ срок на застрахователна полица; 

- от Държавен фонд „Земеделие“ е получено Уведомително писмо за предоставяне на 

разяснения и/или допълнителна информация по процедура за подбор на проектни предложения 

с код BG06RDNP001-19.440- S2; 

- от ЗП Евгени Донев Дечев е получено писмо за предоставяне на кодове за достъп в секция 

„Договори“ в системата ИСУН на служители на СНЦ „МИГ – Нова Загора“; 

- от „Агри Милк“ ЕООД е получено писмо за предоставяне на кодове за достъп в секция 

„Договори“ в системата ИСУН на служители на СНЦ „МИГ – Нова Загора“; 

- от Държавен фонд „Земеделие“ е получено уведомително писмо /копие/ за одобрение на 

искане за сключване на допълнително споразумение по Административен договор с № 

BG06RDNP001-19.164-0007-С01; 

- от ЗС Жельо Радев Иванов е получено уведомително писмо за предоставяне на кодове за 

достъп в секция „Договори“ в системата ИСУН на служители на СНЦ „МИГ – Нова Загора“; 

- във връзка с одобреното от Правителството на Република България единадесето 

изменение на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. и осигуряването на 

допълнително финансиране по подхода Водено от общностите местно развитие за изпълнение до 

Юни 2025 г. от ЕЗФРСР, на 07.10.2021 г. „Местна инициативна група – Нова Загора“ подписа 

допълнително споразумение № РД 50-151/07.10.2021 г.; 

- в периода 20.10.2021 г. – 21.10.2021 г. се проведе работна среща за обмяна на опит и добри 

практики между екипи на МИГ от цялата страна на територията на „Местна инициативна група 

– Нова Загора“; 

- от Община Нова Загора е получено уведомително писмо за предоставяне на допълнителни 

документи, свързани с подадено проектно предложение по процедура с код в ИСУН 

BG06RDNP001-19.440- S2; 

- от УО на ПРСР, МЗХГ е получено уведомително писмо относно заявление за одобрение 

на предложените дейности и разходи за 2022 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие“ – искане на 

допълнителна информация; 

- от Държавен фонд „Земеделие“ е получена Заповед за одобрение на процедура за подбор 

на проектни предложения с код в ИСУН BG06RDNP001-19.492-S1 и за сключване на 

административен договор; 

- от Община Нова Загора са получени документи за изпълнение и управление на одобрен 

проект с код в ИСУН BG06RDNP001-19.492-0001 „Благоустройство на парк „Мария Роза“; 

- На 18.10.2021 г. е сключен анекс BG06RDNP001-19.164-0007- С02 към административен 

договор BG06RDNP001-19.164-0007- С01/15.02.2021 г. 
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- На 26.10.2021 г. се сключи Административен договор между Община Нова Загора и 

Държавен фонд „Земеделие“ през СНЦ „Местна инициативна група  – Нова Загора“ по процедура 

BG06RDNP001-19.492-S1 „МИГ –Нова Загора 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ за проект 

„Благоустрояване на Парк „Мария Роза“ гр. Нова Загора“; 

- до г-жа Валентина Банкова, Управител на „Валей козметикс“ ЕООД, гр. Нова Загора- 

Одобрение на искане за сключване на допълнително споразумение по административен договор 

№ BG06RDNP001-379-0003-C01/17.05.2021; 

- до Държавен фонд „Земеделие“ е изпратено уведомително писмо Одобрение на искане за 

сключване на допълнително споразумение по административен договор № BG06RDNP001-379-

0003-C01/17.05.2021; 

- до УО на ПРСР, МЗХГ писмо относно Уведомление за промяна в състава на Колективния 

върховен орган на МИГ; 

- до Община Нова Загора писмо относно искане на допълнителна информация и документи, 

свързани с подадено проект по процедура за подбор на проектни предложения с код в ИСУН 

BG06RDNP00-440- S2; 

- до Държавен фонд „Земеделие“ – гр. Ямбол – предоставяне на застраховка за ДМА на 

СНЦ „МИГ – Нова Загора“; 

- до Държавен фонд „Земеделие“ – предоставяне на разяснения и/или информация по 

проведена процедура за подбор на проектни предложения с код в ИСУН BG06RDNP00-440- S2; 

- Държавен фонд „Земеделие“ – гр. Добрич – предоставяне на екземпляр със 

съгласувателни подписи от Договор № BG06RDNP001-19.492-0001-С01/26.10.2021 г. по 

процедура за подбор с код  BG06RDNP00-492-S1; 

- Сключена застраховка „Имущество за малък и среден бизнес“ към „Дженерали 

Застраховане“ АД. 

Месец Ноември 

- BG06RDNP001-19.379-0001-С01 „Закупуване на машини за почистване, калибриране и 

обеззаразяване на семена“ с „Геовес 2019“ ЕООД; 

- на 08.11.2021 г. е даден старт по реализацията на проект „Ограда на парк Мария Роза“ по 

административен договор, подписан между Община Нова Загора, Държавен фонд „Земеделие“ и 

сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“; 

- на 24.11.2021 г. е подписан анекс BG06RDNP001-19.379-0003-С01 към административен договор 

№ BG06RDNP001-19.379-0003-С01/17.05.2021 г.; 

- от „Агри Милк“ ЕООД е получено искане за сключване на допълнително споразумение относно 

за промяна на банкова сметка по административен договор № BG06RDNP001-19.179-0011-С01 

от 07.09.2021 г.; 

- от Община Нова Загора - Предоставяне на кодове за достъп в секция „Договори“ в системата 

ИСУН на служители на СНЦ „МИГ – Нова Загора“; 
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- от Държавен фонд „Земеделие“ е получено придружително писмо-копие за неоснователност 

на възражение по проектно предложение с код в ИСУН BG06RDNP001-19.441-0002; 

- от Държавен фонд „Земеделие“ е получено придружително писмо-копие за неоснователност 

на възражение по проектно предложение с код в ИСУН BG06RDNP001-19.441-0003; 

- от г-н Веселин Василев, Управител на фирма „Геовес 2019“ ЕООД е получено уведомително 

писмо за предоставяне на кодове за достъп в секция „Договори“ в системата ИСУН на служители 

на СНЦ „МИГ – Нова Загора“; 

- от Община Нова Загора е  получено уведомително писмо относно искане за сключване на 

допълнително споразумение към административен договор № BG06RDNP001-19.164-0001-

С01/09.06.2021 г.; 

- от Държавен фонд „Земеделие“ е получено уведомително писмо за одобрение на проведена 

процедура за подбор на проектни предложения с код в ИСУН BG06RDNP001-19.440-S2 с 

приложена заповед за сключване на Административен договор за проект на Община Нова Загора 

с код в ИСУН BG06RDNP001-19.440-0002; 

- до г-жа Нанка Иванова, Управител на „Агри Милк“ ЕООД е изпратено писмо относно одобрение 

на искане за сключване на допълнително споразумение към Административен договор № № 

BG06RDNP00-179-0011-С01/07.09.2021 г.; 

- до Държавен фонд „Земеделие“ Уведомително писмо за Одобрение на искане за сключване на 

допълнително споразумение към Административен договор № BG06RDNP00-179-0011-

С01/07.09.2021 г.; 

- на УО на ПРСР, МЗХГ е  предоставяне на допълнителна информация по подадено заявление 

за одобрение на предложените разходи за 2022 г. по подмярка 19.4 „текущи разходи и 

популяризиранена СВОМР“ на СНЦ „МИГ – Нова Загора“; 

- до Община Нова Загора е изпратено уведомително писмо относно създаване на „код за 

достъп“ в секция „Договори“ в ИСУН на служители на СНЦ „МИГ – Нова Загора“; 

- до г-н Веселин Василев, Управител на „ГЕОВЕС 2019 г.“ е изпратено уведомително писмо 

относно създаване на „код за достъп“ в секция „Договори“ в ИСУН на служители на СНЦ „МИГ 

– Нова Загора“; 

- до УО на ПРСР, МЗХГ е изпратено уведомително писмо относно обявяване на втори прием 

за подбор на проектни предложения по процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.492; 

- до Община Нова Загора е изпратено уведомително писмо относно одобрение на искане за 

сключване на допълнително споразумение към Административен договор № № BG06RDNP001-

19.164-0004-С01/09.06.2021 г.; 

- до Държавен фонд „Земеделие“ е изпратено уведомително писмо за одобрение на искане за 

сключване на допълнително споразумение към Административен договор № № BG06RDNP001-

19.164-0004-С01/09.06.2021 г.; 

- Сключена застраховка „Имущество за малък и среден бизнес“ към „Дженерали Застраховане“ 

АД; 
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- до Държавен фонд „Земеделие“ е изпратено писмо за предоставяне на застрахователна полица 

за ДМА на СНЦ „МИГ – Нова Загора“; 

- Във връзка с изпълнението на Споразумение № РД50-151 от 21.10.2016 г. към подмярка 19.2 

„Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на 

мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 

2014-2020 г. и Заповед за одобрение на бюджет между страните СНЦ „МИГ – Нова Загора“ и 

Диньо Белев Господинов е сключен граждански договор с предмет „Мониторинг и оценка на 

Стратегията за Водено от общностите местно развитие“. 

Месец Декември 

- на 03.12.2021 г. се сключи административен договор между Община Нова Загора, Държавен фонд 

„Земеделие“ и СНЦ „Местна инициативна група – Нова Загора“ по проведена процедура за 

подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.440- S2 „МИГ Нова Загора – Мярка 7.5 

„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“; 

- на 13.12.2021 г. СНЦ „МИГ – Нова Загора“ стартира втори прием на проектни предложения по 

процедура № BG06RDNP001-19.492 „МИГ –Нова Загора 7.2 „Инвестиции в създаването, 

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

Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Нова Загора“, Програма за 

развитие на селските райони 2014-2020; 

- от УО на ПРСР, МЗХГ е получено уведомително писмо относно одобрение на извършени 

промени в състава на Колективния върховен орган на Сдружение „Местна инициативна група – 

Нова Загора“; 

- от Държавен фонд „Земеделие“ е получено уведомително писмо за отстраняване на 

нередовности; 

- от Община Нова Загора е получено уведомление за определяното упълномощено лице от Община 

Нова Загора, което ще отговаря за изпълнението на проект с № BG06RDNP001-19.440-0002 – 

копие; 

- от ЗС Жельо Радев Иванов Заявления е получено искане за промяна на Административен 

договор с № BG06RDNP001-19.179-0010-С01/20.09.2021 г.; 

- на Държавен фонд „Земеделие“ е предоставен екземпляр от сключен административен 

договор и изискуеми документи на бенефициента; 

- до Държавен фонд „Земеделие“ е изпратено уведомително писмо относно предоставяне на 

документ по уведомително писмо за отстраняване на нередовности; 

- на „Меридиан 26“ ООД е предоставено възлагателно писмо за излъчване на прием на 

проектни предложения по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.492; 

- до ЗС Жельо Радев Иванов е изпратено уведомително писмо относно одобрение на искане за 

сключване на допълнително споразумение; 

- до УО на ПРСР, МЗХГ е изпратено уведомително писмо за преценка участие на наблюдатели в 

КППП по процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.492-S2. 
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3.2 Дейности за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на нейното 

изпълнение: 

Информирането на населението и популяризирането дейностите по Стратегията за водено 

от общностите местно развитие се осъществява чрез актуализиране на информацията на 

електронната страница на „МИГ – Нова Загора“. През м. Януари е сключен договор за поддръжка 

на сайта на сдружението с Анелия Веселинова. През 2021 г. са осъществени следните дейности: 

- Проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проекти № 

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

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“; 

- Покана от Управителния съвет на СНЦ „,МИГ – Нова Загора“ относно Одобрение на обява 

за прием на проектни предложения и Приемане насоки и образци на документи за 

кандидатстване и изпълнение по процедура 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“, финансирано по 

Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., чрез Европейския земеделски фонд 

за развитие на селските райони; 

- Покана от Управителния съвет на СНЦ „,МИГ – Нова Загора“ относно Одобрение доклада 

на КППП по процедура BG06RDNP001-19.441 МИГ-Нова Загора, Мярка 4.2 „Инвестиции 

в преработка/маркетинг на селскостопански продукти““ от Стратегия за ВОМР на СНЦ 

„МИГ – Нова Загора“, финансирано по Програма за развитие на селските райони 2014 – 

2020 г., чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони; 

- Информация за два подписани договори между Община Нова Загора, Държавен фонд 

„Земеделие“ и СНЦ „МИГ – Нова Загора“ по проектни предложения на Община Нова 

Загора, подадени по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.164 „МИГ – Нова 

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

видове малка по мащаби инфраструктура“; 

- Информация за обявен прием по процедура за подбор на проектни предложения 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“; 

- Информация за Приключила работа на Комисията за подбор на проектни предложения по 

процедура № BG06RDNP001-19.441 „МИГ-Нова Загора, Мярка 4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти““; 

- Информация за стартиране на основен ремонт на централната алея в Градския парк в Нова 

Загора по сключен договор, подписан между Община Нова Загора, Държавен фонд 

„Земеделие“ и сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“; 

- Покана от Управителния съвет на СНЦ „,МИГ – Нова Загора“ относно Обсъждане на 

постъпили проектни предложения и определяне състава на Комисията за подбор на 

проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.492 „МИГ –Нова Загора 7.2 
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„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“; 

- Покана от Управителния съвет на СНЦ „,МИГ – Нова Загора“ относно промяна Стратегията 

за ВОМР на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ относно възможността за увеличение на бюджета 

и разпределението му по мерки, провеждане на обществено обсъждане по отношение 

промяна Стратегията за ВОМР и свикване на събрание на Колективния върховен орган на 

СНЦ „МИГ – Нова Загора“; 

- Информация за провеждане на обществено обсъждане относно увеличение на бюджета и 

разпределението му по мерки от СВОМР на СНЦ „МИГ – Нова Загора“; 

- Покана от Управителния съвет на СНЦ „,МИГ – Нова Загора“ относно свикване на Общо 

събрание за промяна в Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ – Нова Загора“; 

- Информация за обявен втори прием по процедура за подбор на проектни предложения 

BG06RDNP001-19.440 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура“; 

- Покана от Управителния съвет на СНЦ „,МИГ – Нова Загора“ относно Одобрение доклада 

на КППП по процедура BG06RDNP001-19.492 „МИГ –Нова Загора 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“; 

- Информация за провело се обществено обсъждане по повод промяна на споразумение № 

РД 50-151/21.10.2016 г. за стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ – Нова Загора“; 

- Информация за подписан първи договор по процедура BG06RDNP001-19.379 „СВОМР на 

МИГ – Нова Загора, Мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“; 

- Информация за приключила работа на Комисията за подбор на проектни предложения по 

процедура № BG06RDNP001-19.492 „МИГ –Нова Загора 7.2 „Инвестиции в създаването, 

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

- Информация за Успешно реализиран проект на Община Нова Загора по сключен договор 

за безвъзмездно финансиране с Държавен фонд „Земеделие“ и СНЦ „Местна инициативна 

група – Нова Загора“; 

- Покана от Управителния съвет на СНЦ „,МИГ – Нова Загора“ относно Обсъждане на 

постъпили проектни предложения и определяне състава на Комисията за подбор на 

проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.440 „МИГ Нова Загора – Мярка 7.5 

„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура“; 

- Информация за подписан договор между Община Нова Загора и Държавен фонд 

„Земеделие“ през „Местна инициативна група – Нова Загора“ по процедура BG06RDNP001-
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19.164-S3 „МИГ – Нова Загора_М 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“; 

- Информация за изготвено, от Държавен фонд „Земеделие“, „Ръководство на бенефициента“ 

по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020; 

- Информация за осъществен проект по сключен договор на Община Нова Загора и Държавен 

фонд „Земеделие“ през СНЦ „Местна инициативна група – Нова Загора“ за изграждане на 

Спортен комплекс за тенис; 

- Информация за начало на изпълнение по договор на Община Нова Загора и Държавен фонд 

„Земеделие“ през СНЦ „Местна инициативна група – Нова Загора“ по процедура 

BG06RDNP001-19.164 „МИГ – Нова Загора_М 7.2 „Инвестиции в създаването, 

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

изграждането на нов Обреден дом в Гробищния парк; 

- Покана от Управителния съвет на СНЦ „,МИГ – Нова Загора“ относно Одобрение доклада 

на КППП по процедура BG06RDNP001-19.440-S2 „МИГ Нова Загора – Мярка 7.5 

„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура““; 

- Покана от Управителния съвет на СНЦ „,МИГ – Нова Загора“ относно промяна 

Индикативния график за откриване на приеми на проектни предложения и свикване на 

събрание на Колективния върховен орган; 

- Информация за приключил работа на КППП по оценка на постъпилите проектни 

предложения по процедура № BG06RDNP001-19.440-S2  „МИГ Нова Загора – Мярка 7.5 

„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура““; 

- Покана от Управителния съвет на СНЦ „,МИГ – Нова Загора“ относно свикване на Общо 

събрание за промяна състава на Колективния върховен орган, Гласуване размер на членски 

внос и Промяна Устава на Сдружението; 

- Информация за провеждане на информационни и обучителни мероприятия за 2021 г. от 

Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“; 

- Информация за подписан Административен договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по проведена процедура № BG06RDNP001-19.179 мярка 4.1 

„Инвестиции в земеделски стопанства“; 

- Информация за подписан Административен договор за предоставяне на безвъзмездно 

финансиране по процедура с код BG06RDNP001-19.179-0008 „Закупуване на земеделска 

техника“ мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“; 
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- Информация за Сключен Административен договор по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски 

стопанства“ между „Местна инициативна група – Нова Загора“ и фирма „Розленд“ ООД, с. 

Коньово; 

- Информация за Сключен Административен договор по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски 

стопанства“ между „Местна инициативна група – Нова Загора“ и фирма „АГРИ МИЛК“ 

ЕООД; 

- Информация за подписано допълнително споразумение № РД 50-151/07.10.2021 г. за 

осигуряване на допълнително финансиране по подхода ВОМР; 

- Информация за сключен Административен договор между Община Нова Загора и 

Държавен фонд „Земеделие“ през СНЦ „Местна инициативна група  – Нова Загора“ по 

процедура BG06RDNP001-19.492-S1 „МИГ –Нова Загора 7.2 „Инвестиции в създаването, 

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

проект „Благоустрояване на Парк „Мария Роза“ гр. Нова Загора“; 

- Покана от Управителния съвет на СНЦ „,МИГ – Нова Загора“ относно 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“; 

- Информация за начало реализацията на проект „Ограда на парк Мария Роза“, по сключен 

Административен договор между Община Нова Загора и Държавен фонд „Земеделие“ през 

СНЦ „Местна инициативна група  – Нова Загора“; 

- Информация за Сключен договор между „Местна инициативна група Нова Загора“ и 

„Геовес 2019“ ЕООД по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“; 

- Информация за Първи сключен договор по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ между Община Нова Загора, 

Държавен фонд „Земеделие“ и СНЦ „Местна инициативна група – Нова Загора“ за 

реализацията на проект „Текущ ремонт на общинска сграда – Туристически 

информационен център“; 

- Информация относно обявен втори прием по процедура за подбор на проектни 

предложения по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“; 

През 2021 г. бяха създадени, с цел информация и публичност страниците: 

- Нова секция „Мониторинг и оценка на стратегията за Водено от общностите местно 

развитие на СНЦ „Местна инициативна група – Нова Загора“ за 2020 г.; 
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- Нова секция „Мониторинг и оценка на стратегията за Водено от общностите местно 

развитие на СНЦ „Местна инициативна група – Нова Загора“ за 2021 г.; 

Регулярно са публикувани протоколи от свиканите общи събрания, както и тези само на 

Управителния съвет.  

Ежемесечно са актуализирала всички джаджи, теми, версии, дизайн и оформление на 

платформата на http://www.mig-novazagora.org/. 

През м. Януари е сключен договор с „Меридиан 26“ ООД за изготвяне и излъчване на 

съобщения в радио „Нова“ /местна медия/. В изпълнение на договора има реализирани 

излъчвания на съобщение по следните мерки: 

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

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

общо два /2/ броя излъчвания в радио ефир – на 24.02.2021 г. от 10:30 ч. и на 25.02.2021 г. 

от 10:30 ч.; 

- BG06RDNP001-19.440 „МИГ Нова Загора – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване 

в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ (на 22.04.2021 г. от 11:00 ч. и 

на 23.04.2021 г. от 11:00 ч.; 

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

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

общо два /2/ броя излъчвания в радио ефир – на 14.12.2021 г. от 11:30 и на 15.12.2021 г. от 

11:00 ч.; 

През м. Април е сключен договор с Диньо Господинов за 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 СНЦ „МИГ – Нова Загора“. 

Същите за предоставени в срока на договора. 

През м. Април е сключен договор с „КРЕДО 3 М“ ООД за изработка и доставка на 

рекламен пакет: 

 Торбичка, сгъваема от плат, брандирана – 200 бр.; 

 Комплект автоматичен молив и химикалка, брандирани – 200 бр.; 

 LED джобно фенерче, брандирано – 200 бр.; 

 Смарт гривна, брандирана – 200 бр. 

На 07.05.2021 г. с приемо – предавателен протокол е предоставен рекламния пакет, с което 

договорът е изпълнен в срок. 
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В изпълнение на сключен договор през м. Април с „ЕРАКС“ ЕООД е проведена 

информационна кампания като информационните и обучителни събития са проведени през 

месеците Септември и Октомври, както следва: 

 

№ Мероприятие Населено място дата час 
Населено място/                      

по провеждане 

1. 
Обучение за най-малко 

10 човека 

с. Асеновец – 

в или пред 

пенсионерски клуб 

16.09.2021 9:00 с. Асеновец 

2. 
Обучение за най-малко 

10 човека 

с. Брястово –  

в или пред 

пенсионерски клуб 

17.09.2021 9:00 с. Брястово 

3. 
Обучение за най-малко 

10 човека 

с. Караново –  

в или пред 

пенсионерски клуб 

20.09.2021 9:00 с. Караново 

4. 
Обучение за най-малко 

10 човека 

с. Кортен –  

в или пред 

пенсионерски клуб 

21.09.2021 9:00 с. Кортен 

5. 
Обучение за най-малко 

10 човека 

с. Баня -   

в или пред 

пенсионерски клуб 

23.09.2021 9:00 с. Баня  

6. 
Обучение за най-малко 

10 човека 

с. Каменово –  

в или пред 

пенсионерски клуб 

24.09.2021 9:00 с. Каменово 

7. 
Обучение за най-малко 

10 човека 

с. Съдиево –  

в или пред 

пенсионерски клуб 

27.09.2021 9:00 с. Съдиево 

8. 
Обучение за най-малко 

10 човека 
с. Коньово –  

в или пред кметство 
28.09.2021 9:00 с. Коньово  

9. 
Обучение за най-малко 

10 човека 

с. Езеро – 

 в или пред 

пенсионерски клуб 

29.09.2021 9:00 с. Езеро 

10. 
Обучение за най-малко 

10 човека 

с. Богданово -   

в или пред 

пенсионерски клуб 

30.09.2021 9:00 с. Богданово 

11. 
Обучение за най-малко 

10 човека 

с. Любенец -   

в или пред 

пенсионерски клуб 

01.10.2021 9:00 с. Любенец 
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12. 
Обучение за най-малко 

10 човека 

   с. Радево -   

в или пред 

пенсионерски клуб 

4.10.2021 9:00 с. Радево 

13. 
Обучение за най-малко 

10 човека 
с. Сокол -   

в или пред читалище 
5.10.2021 9:00 с. Сокол 

14. 
Обучение за най-малко 

10 човека 
с. Еленово -   

в или пред читалище 
6.10.2021 9:00 с. Еленово  

15. 
Конференция за най-

малко 50 участника 

гр. Нова Загора –  

Клуб на дейците на 

културата 

7.10.2021 9:00 гр. Нова Загора 

16. 

Обучение за местни 

лидери за най-малко 20 

човека 

гр. Нова Загора –  

Клуб на дейците на 

културата 

8.10.2021 9:00 гр. Нова Загора 

17. 

Обучение за местни 

лидери за най-малко 20 

човека 

гр. Нова Загора –  

Клуб на дейците на 

културата 

11.10.2021 9:00 гр. Нова Загора 

18. 

Информационна среща 

за най-малко 10 

участника 

с. Млекарево -   

в или пред читалище 
12.10.2021 9:00 с. Млекарево 

19. 

Информационна среща 

за най-малко 10 

участника 

с. Полско Пъдарево -   

в или пред читалище 
13.10.2021 9:00 с. Полско Пъдарево 

20. 

Информационна среща 

за най-малко 10 

участника 

с. Омарчево –  

в или пред 

пенсионерки клуб 

14.10.2021 9:00 с. Омарчево 

21. 

Информационна среща 

за най-малко 10 

участника 

с. Пет могили –  

в или пред 

пенсионерки клуб 

15.10.2021 9:00 с. Пет могили  

22. 

Информационна среща 

за най-малко 10 

участника 

с. Новоселец –  

в или пред 

пенсионерки клуб 

18.10.2021 9:00 с. Новоселец 

23. 

Информационна среща 

за най-малко 10 

участника 

с. Радецки – 

 в или пред 

пенсионерки клуб 

19.10.2021 9:00 с. Радецки 

24. 

Обучение за местни 

лидери за най-малко 20 

човека 

гр. Нова Загора,  

Клуб на дейците на 

културата 

20.10.2021 9:00 гр. Нова Загора 

25. 
Конференция за най-

малко 50 участника 

гр. Нова Загора,  

Клуб на дейците на 

културата 

21.10.2021 9:00 гр. Нова Загора 
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Информационните срещи за най – малко десет /10/ човека са проведени в гр. Нова Загора 

и пет /5/ от населените места на територията на „МИГ – Нова Загора“. На присъстващите беше 

представен актуализирания индикативен график за прием на проекти по мерките, включени в 

СВОМР и основните изисквания за разработване и одобряване на проектни предложения. На 

конференциите бяха поканени жители от всички населени места на територията на община Нова 

Загора. Представени бяха годишния отчет Сдружението, приет от Колективния върховен орган 

на „МИГ – Нова Загора“, индикативния график за прием на проекти за 2021 г., отворените приеми 

за проектни предложения, както и процедурите за оценка на подадените проекти към „МИГ – 

Нова Загора“. Хората, присъстващи за първи път на информационното събитие, бяха запознати с 

одобрената Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ – Нова Загора“. 

За отчетния период 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.  има извършен един Мониторинг и оценка 

на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ – Нова Загора“, 

като за целта е сключен граждански договор с Диньо Господинов. 
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Таблица 1 - Планирани и извършени дейности през отчетния период 

 

№ Дейност Описание на дейността 
Единица 

мярка Брой 
Единична 

цена, лв. 

 Обща 

стойност, 

лв. 

Извършване 

на дейността 

ДА/НЕ 

Обща стойност на 

извършените 

разходи съгласно 

подадени заявки за 

плащане, лв. 

Изплатена 

финансова 

помощ, лв. единици 

1 

Разходи за заплати, както и 

задължителни по силата на 

нормативен актразходи за 

социални и здравни 

осигуровки за персонала, 

обезщетения за временна 

неработоспособност и други, 

дължими от работодателя 

(чл. 9, ал. 2, т. 1 от Наредба 

№ 1) 

1.1 Възнаграждение на изпълнитeлен 

директор 
месец 12 2 615,00 31 380,00 ДА 31 380,00 23 535,00 

Допълнително трудово 

възнаграждение 
месец 12 227,51 2 730,12 ДА 2 745,76 2 008,35 

1.2 Възнаграждение на експерт по 

прилагане на СВОМР 
месец 12 1 500,00 18 000,00 ДА 18 000,00 13 500,00 

Допълнително трудово 

възнаграждение 
месец 12 57,75 693,00 ДА 693,01 504,00 

1.3. Възнаграждение на счетоводител месец 12 1 500,00 18 000,00 ДА 18 000,00 13 500,00 

Допълнително трудово 

възнаграждение 
месец 12 63,00 756,00 ДА 0,00 0,00 

1.4. Социални и здравни осигуровки 

за сметка на работодателя, 

включително здравни осигуровки за 

бременност и раждане 

месец 12 1 128,25 13 539,00 ДА 13 398,87 10 036,51 

1.5 Здравни осигуровки по време на 

отпуск по майчинство - титулярен 

счетоводител 

месец 12 31,20 374,40 ДА 374,40 280,80 
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Непреки разходи по чл. 9, ал. 

2, т. 3, 5, 6, 8, 10, 12 и 18 от 

Наредба №1/22.01.2016 г. 

2.1. Разходи за услуги, непряко 

свързани с прилагането на 

стратегията (правни, счетоводни, 

одиторски, трудова  медицина и 

други) (по чл.9, ал.2, т.3 от Наредба 

№ 1 от 22.01.2016г.); 

2.2. Разходи за наем на офис (по чл.9, 

ал.2, т.3 от Наредба № 1 от 

22.01.2016г.); 

2.3. Разходи за комуникация и 

външни услуги (телефон, интернет, 

пощенски услуги, куриерски услуги, 

топло- и електроенергия, вода, охрана 

на офиса, електронен подпис и други) 

(по чл.9, ал.2, т.6 от Наредба № 1 от 

22.01.2016г.); 

2.4. Разходи за закупуване на офис 

консумативи и канцеларски 

материали (по чл.9, ал.2, т.8 от 

Наредба № 1 от 22.01.2016г.); 

2.5. Разходи за закупуване на гориво 

за лек автомобил (по чл.9, ал.2, т.12 

от Наредба № 1 от 22.01.2016г.); 

2.6. Други непредвидени оперативни 

разходи, необходими за 

функционирането на офиса (по чл.9, 

ал.2, т.18 от Наредба № 1 от 

22.01.2016г.); 

опростен 

разход 
% 15,00 12 820,88 ДА 1 620,72 1 187,67 
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3 

Разходи за външни услуги, 

възнаграждения и 

осигуровки, дължими от 

МИГ на експерти 

(физически и юридически 

лица), свързани с 

прилагането на стратегията 

(оценители, консултанти, 

външни експерти и други) по 

чл.9 ал.2, т. 2 Наредба №1 

3.1. Разходи за възнаграждения на 

членове на КППП /председател и 

секретар/ за присъствени заседания - 

по две за всеки планиран прием   

Човекоден 20 179,00 3 580,00 ДА 768,00 768,00 

3.2. Разходи за възнаграждения на  

експерти по граждански договори: за 

външни експерти оценители членове 

на КППП за извършване на 

административно съответствие и 

допустимост и техническа и 

финансова оценка  

Оценен 

проект от 1 

оценител 

80 179,00 14 320,00 ДА 1 474,00 1 474,00 

3.3. Разходи за възнаграждения и 

осигуровки, дължими от работодателя 

на експерти, свързани с прилагането 

на стратегията - помощник-оценители   

Оценен 

проект от 1 

оценител 

20 80,00 1 600,00 ДА 320,00 320,00 
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4 

Разходи за командировки на 

екипа и членовете на 

колективния върховен орган 

на МИГ (по чл. 9, ал. 2, т. 4 

от Наредба №1) 

Командировки на територията на 

МИГ и в страната за екипа  и членове 

на КВО,  свързани с необходимостта 

от посещения, работни срещи, КИП,  

срещи с ДФЗ - РА, МЗХГ, други МИГ 

или други институции, участие в 

срещи на НСМ, за обучения на екипа 

извън територията и др.,  съгласно 

Наредбата за командировките в 

страната, приета с Постановление № 

72 на Министерския съвет от 1986 г. 

(ДВ, бр. 11 от 1987 г.) и Наредбата за 

служебните командировки и 

специализации в чужбина, приета с 

Постановление № 115 на 

Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, 

бр. 50 от 2004 г.)  (по чл.9, ал.2, т.4 от 

Наредба № 1 от 22.01.2016г.); 

бр. 10 200,00 2 000,00 ДА 1 581,40 910,10 

5 

Разходи за закупуване на 

офис техника, в т. ч. правен 

и счетоводен софтуер и офис 

оборудване и обзавеждане 

по чл.9 ал.2, т. 7 Наредба №1 

5.1 Разходи за актуализация и 

поддръжка на счетоводен продукт 

Plus minus "Версия 7" 

месец 12 46,94 563,27 ДА 563,27 563,27 

5.2 Разходи за закупуване на външна 

DVD записвачка. Интерфейс-USB 2.0, 

Скорост на запис - 8x, Скорост на 

четене - 24x. 

месец 1 49,00 49,00 ДА 49,00 49,00 
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5.3 Разходи за закупуване на метален 

шкаф с плъзгащи врати за архив с 

размери 183х122х46 

бр. 1 488,33 488,33 ДА 488,33 488,33 

6 

Разходи за техническо 

обслужване и годишни 

винетни такси за лек 

автомобил, закупен по реда 

на тази наредба и Наредба № 

23 от 2009 г. по чл.9 ал.2, т. 9 

Наредба №1 

6.1 Разходи за техническо обслужване 

на закупеният през 2020 г. от МИГ - 

Нова Загора автомобил с марка 

Дачия, модел Лоджи, включващо: 

смяна на масло, маслени и въздушни 

филтри, запалителни свещи, филтър 

на купе, дифтунг, консумативи 

сервиз, както и извършване 

авторемонтна услуга. 

бр. 1 458,09 458,09 ДА 271,62 205,95 

6.2  Годишна винетна такса за лек 

автомобил, закупен по закупен по 

реда на тази наредба и Наредба № 23 

от 2009 г. по чл.9 ал.2, т. 9 Наредба 

№1 

бр. 1 97,00 97,00 ДА 97,00 97,00 
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7 

Разходи за застраховане на 

закупени по реда на тази 

наредба след подписване на 

споразумението за 

изпълнение на стратегия 

дълготрайни материални 

активи, както и на такива, 

закупени по реда на Наредба 

№ 23 от 2009 г. и на Наредба 

№ 16 от 2015 г. за прилагане 

на  подмярка 19.1 „Помощ за 

подготвителни дейности“ на 

мярка 19 „Водено от 

общностите местно 

развитие“ от ПРСР 2014 – 

2020 до срока, определен за 

задължително застраховане 

съгласно съответните 

наредби (по чл.9, ал.2, т.11 

от Наредба №1)  

7.1 Разходи за застраховане на 

закупени след подписване на 

споразумението за изпълнение на 

стратегията ДМА, включително каско 

и гражданска отговорност, по реда на 

тази наредба, както и такива, 

закупени по реда на Наредба № 23 от 

2019 г. и Наредба № 16 от 2015 г. до 

срока, определен за задължително 

застраховане съгласно съответните 

наредби (по чл.9, ал.2, т.11 от 

Наредба №1)  

година 1 2 000,00 2 000,00 ДА 1 308,88 1 205,47 

8 

Разходи за обучения на 

екипа и членовете на 

колективния върховен орган 

във връзка с прилагането на 

стратегията за местно 

8.1. Разходи за провеждане на 

еднодневно обучение на екипа и 

членовете на КВО за минимум 10 

човека по процедурите за подбор и 

оценка на проекти към стратегията 

бр. 4 715,00 2 860,00 НЕ 0,00 0,00 
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развитие (по чл.9, ал.2, т.13 

от Наредба №1) 

(по чл.9, ал.2, т.13 от Наредба № 1 

от 22.01.2016г.); 

8.2. Разходи за провеждне на 

еднодневно обучение на екипа и 

членовете на КВО за минимум 20 

човека по процедурите за подбор и 

оценка на проекти към стратегията 

(по чл.9, ал.2, т.13 от Наредба № 1 

от 22.01.2016г.); 

бр. 2 1 046,00 2 092,00 НЕ 0,00 0,00 

8.3. Разходи за обучение  на екипа и 

членовете на КВО за не по-малко от 6 

човека  за подобряване на 

административния капацитет на 

МИГ- две 4-дневни  посещения в 

чужбина в страна-член на ЕС за 

обмен на добри практики (по чл.9, 

ал.2, т.13 от Наредба № 1 от 

22.01.2016г.); 

бр. 12 1 200,00 14 400,00 НЕ 0,00 0,00 

8.4. Разходи и такси за участие на 

екипа и членове на УС в обучения по 

различни теми, свързани с работата 

на МИГ 

за година 6 300,00 1 800,00 НЕ 0,00 0,00 
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9 

Разходи, свързани с 

публични отношения, 

разходи за организиране на 

срещи на МИГ, разходи за 

работа в мрежа, участие на 

екипа и членовете на 

колективния върховен орган 

в срещи с други МИГ и 

други (по чл.9, ал.2, т.14 от 

Наредба №1) 

9.1 Разходи за организиране на срещи 

/еднодневни/ на екипа на МИГ и КВО 

в различни населени места от 

територията на МИГ (по чл.9, ал.2, 

т.14 от Наредба № 1 от 

22.01.2016г.); 

бр. 6 182,00 1 092,00 НЕ 0,00 0,00 

9.2. Разход за организиране на  

еднодневна информационна 

среща/семинар за най-малко 20 

участници на екипа на МИГ и КВО в 

различни населени места от 

територията на МИГ (по чл.9, ал.2, 

т.14 от Наредба № 1 от 22.01.2016г.); 

бр. 2 291,00 582,00 НЕ 0,00 0,00 

10 

Финансови разходи, в т. ч. 

банкови такси за управление 

на сметки, такси за издаване 

на изискуеми документи  (по 

чл. 9, ал. 2, т. 16 от Наредба 

№1) 

10.1 Финансови разходи, в т. ч. 

банкови такси за управление на 

сметки, такси за издаване на 

изискуеми документи  (по чл.9, ал.2, 

т.16 от Наредба № 1 от 22.01.2016г.); 

година 1 2 000,00 2 000,00 ДА 286,70 219,50 
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11 

Разходи за мониторинг и 

оценка на стратегията за 

ВОМР за изпълнение на 

задълженията на МИГ по чл. 

34, параграф 3, буква "ж" от 

Регламент (ЕС) 1303/2013 

(по чл.9, ал.2, т.17 от 

Наредба № 1 от 

22.01.2016г.); 

11.1 Разходи за мониторинг и оценка 

на стратегията за ВОМР за 

изпълнение на задълженията на МИГ 

по чл. 34, параграф 3, буква "ж" от 

Регламент (ЕС) 1303/2013 (по чл.9, 

ал.2, т.17 от Наредба № 1 от 

22.01.2016г.); 

бр. 1 1 790,00 1 790,00 ДА 1 790,00 0,00 

Общо разходи за управление: 150 065,09   95 210,96 70 852,95 

II Популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на нейното изпълнение       

1 

Разходи за проучвания  

и анализи на съответната 

територия (териториални, 

икономически, социални и 

други анализи и проучвания) 

по чл. 9, ал. 3, т.1 от Наредба 

№1 

1.1 Проучване и анализ на тема 

„Мерки за оползотворяване на 

туристическите ресурси и 

подобряване на туристическото 

предлагане на територията на „МИГ 

Нова Загора“ 

бр. 1 4 691,00 4 691,00 ДА 4 691,00 4 691,00 

1.2 Проучване и анализ на тема 

„Проучване на възможностите за 

клъстеризация и развитие на бизнеса 

извън сектор земеделие на 

територията на МИГ-Нова Загора“ 

бр. 1 4 691,00 4 691,00 ДА 4 691,00 4 691,00 

1.3 Проучване и анализ на тема 

„Принос на местните продукти и 

услуги за маркетинга и пазарното 

позициониране на територията на 

СНЦ „МИГ-Нова Загора“ 

бр. 1 4 691,00 4 691,00 ДА 4 691,00 4 691,00 

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“ 

40 
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 

2 

Разходи за популяризиране, 

информиране и публичност 

по чл. 9, ал. 3, т.2 от Наредба 

№1 

2.1 Разходи за поддържане на 

интернет страница по чл. 9, ал. 3, т.2, 

а) 

месец 12 89,00 1 068,00 ДА 1 068,00 0,00 

2.2 Разходи за домейн и хостинг  година 1 162,00 162,00 ДА 162,00 0,00 

2.3 Излъчвания местна медия - 

Предоставяне на информация за 

проекта чрез местна медия. 

минута 30 113,00 3 390,00 ДА 2 034,00 1 356,00 

2.4 Изработване на рекламен пакет 

включващ следните артикули: 
              

Торбичка, сгъваема от плат, 

брандирана 
бр. 200 4,70 940,00 ДА 940,00 940,00 

Комплект автоматичен молив и 

химикалка, брандирани 
бр. 200 9,56 1 912,00 ДА 1 912,00 1 912,00 

LED джобно фенерче, брандирано бр. 200 6,14 1 228,00 ДА 1 228,00 1 228,00 

Смарт гривна, брандирана  бр. 200 21,60 4 320,00 ДА 4 320,00 4 320,00 

3 

Разходи за организиране на 

обучения, семинари и 

информационни срещи за 

местни лидери и за уязвими 

групи и застрашени от 

бедност целеви групи, 

включително роми, свързани 

с подготовка, изпълнение и 

отчитане на проекти и други, 

свързани с популяризиране 

на стратегията за ВОМР и 

прилагане на подхода по чл. 

9, ал. 3, т.3 от Наредба №1 

3.1 Провеждане на еднодневни 

обучения. Обученията са за най-малко 

20 човека, като ще бъдат 

организирани на територията на МИГ 

бр. 3 872,00 2 616,00 ДА 2 616,00 0,00 

3.2 Провеждане на еднодневни 

обучения. Обученията са за най-малко 

10 човека, като ще бъдат 

организирани на територията на МИГ 

бр. 14 715,00 10 010,00 ДА 10 010,00 0,00 

3.3 Информационните срещи са за 

най-малко 10 човека, като ще бъдат 

организирани на територията на МИГ 

бр. 6 182,00 1 092,00 ДА 1 092,00 0,00 
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3.4 Провеждане на 2 бр. конференции 

за най-малко 50 човека 
бр. 2 698,00 1 396,00 ДА 1 396,00 0,00 

Общо разходи за придобиване на умения и постигане на обществена активност: 42 207,00   40 851,00 23 829,00 

                             ОБЩО РАЗХОДИ: 192 272,09   136 061,96 94 681,95 
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Таблица 2 – Индикатори 

 

 

  

4. Възникнали проблеми. (когато е приложимо).   

Описание на появилите се проблеми при изпълнението на дейностите и предприетите 

мерки за тяхното отстраняване. 

Като проблем би могъл да се посочи непредприемането на действия или конкретна 

информация от страна на Държавен фонд „Земеделие“ по отношение проектите в статус 

„Резерва“ на одобрена процедура за подбор на проектни предложения от 2019 г. BG06RDNP001-

19.179 „СВОМР на МИГ - Нова Загора Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства“.  

 

5. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (когато е приложимо).  

През отчетния период 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. екипът на „Местна инициативна група 

– Нова Загора“ взе участие в работни срещи с представители на други МИГ. На тях бяха 

коментирани теми, касаещи работния процес, обсъдени бяха идеи за бъдещата работа по подхода 

ВОМР. Основните въпроси, които бяха разисквани по време на срещите между екипите на МИГ 

бяха: 

- териториалния обхват и характеристики на Стратегията за ВОМР на всяка МИГ, взела 

участие на срещите; 

- дейност и изпълняваните Стратегии за Водено от общностите местно развитие; 

- анализ относно напредъка по изпълнение на Стратегиите за ВОМР и влиянието, което 

оказват за подобряване на жизнения стандарт на местната общност; 

- дискусия на формулировки по отношение на пера от бюджетите за предстоящата 2022 г.; 

- спецификите на всеки един от районите, проблемите, които са срещнали по време на 

изпълнението на Стратегиите и постигнатите цели и индикатори за изпълнението им; 

- споделен опит и идеи във връзка с дейностите по информиране и провеждане на обучения 

с местната общност, както от предходни години, така и от последните промени във връзка 

с епидемиологичната ситуация, свързана с Ковид 19 и предизвикателствата пред МИГ; 

Индикатор 
Мъже Жени 

Общо 
< 25 ≥25 < 25 ≥25 

Брой консултирани 

потенциални 

бенефициенти 

6 38 3 34 81 

Брой на участниците в 

обучения 
12 76 7 110 205 

Брой на участниците в 

семинари и 

информационни срещи 

6 65 9 83 163 
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- обсъждане на въпроси, касаещи единадесето изменение на ПРСР и допълнителното 

финансиране за преходен период до 2025 г. след подписване на допълнително 

споразумение; 

- коментиране на казуси по отношение разпределението на средствата по мерки от СВОМР 

на всяка МИГ, финансиране на резервните проектни предложения след увеличаване на 

бюджетите на Местните инициативни групи; 

- обсъждане на работа в ИСУН, последни промени, споделяне на опит в оценка по 

процедури, възникнали казуси и др. 

- споделяна на опит и добри практики при разработване на настоящите Стратегии. 

Предизвикателства, очаквани през преходния период, споделяне на идеи за разработване 

на СВОМР през програмен период 2021 – 2027; 

- обсъждане на възможностите по подмярка 19.3 за проекти и дейности, фокусирани върху 

идентифицирани потребности на целеви групи и заинтересовани страни по стратегиите 

- други. 

 

 

 

Дата: 26.01.2022 г. 

 

 

Представляващ МИГ:  

Светла Стоянова – Председател на УС 

на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“ 
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