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Списък на съкращенията, включени в доклада (ако е приложимо) 
 

МИГ Местна инициативна група 

СНЦ Сдружение с нестопанска цел 

ВОМР Водено от общностите местно развитие 

СВОМР Стратегия за Водено от общностите местно развитие 

БФП Безвъзмездна финансова помощ 

ЕС Европейски съюз 

ЕЗФРСР Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 

ПРСР Програма за развитие на селските райони 

ИСУН 
Информационна система за управление и наблюдение на средствата 

от Европейския съюз в България 

МЗХГ Министерство на земеделието, храните и горите 

УО Управляващ орган 

ДФЗ Държавен фонд „Земеделие“ 

РА Разплащателна агенция 

КВО Колективен върховен орган 

КУО Колективен управителен орган 

УС Управителен орган 

КППП Комисия за подбор на проектни предложения 

МСП Малки и средни предприятия 
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2. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/ секторите 

от заинтересовани лица на територията на МИГ: 

При разработването на стратегията за ВОМР /в резултат на анализираните нужди 

и потенциал за развитие на територията/ бяха идентифицирани следните групи 

заинтересовани страни:  

 Граждански и НПО сектор: местни жители, местни лидери, организации в 

областта на неправителствения сектор - с акцент върху тяхната роля при 

идентифицирането на нуждите и потенциала за развитие на територията;  

 Бизнес сектор: представители на местния бизнес в контекста на тяхното значение 

при създаването на условия за разнообразяване на възможностите за заетост и 

повишаване квалификацията на работната сила;  

 Публичен сектор: представители на местните администрации в ролята на 

основен фактор при разработването и изпълнението на стратегията за ВОМР. 

През отчетния период намира израз в следните дейности: 

 Популяризиране на СВОМР сред различните заинтересовани групи лица; 

 Проведено обществено обсъждане по повод изменение на ПРСР  2014 – 2020 и 

осигурено допълнително финансиране по подхода Водено от общностите местно 

развитие; 

 Проведоха се тематично ориентирани информационни събития и обучения; 

 Предостави се конкретна информация и помощ в процеса на кандидатстване; 

 Популяризиране на планираните и обявени приеми за проектни предложения; 

 Предоставяне на подкрепа на бенефициентите в процеса на изпълнение по 

сключени административни договори; 

През изминалата 2021 г. екипът на МИГ – Нова Загора осигуряваше 

взаимодействие между заинтересованите страни чрез консултиране и подпомагане на 

бенефициенти от територията, по мерките,  включени в Стратегията за ВОМР и 

намеренията им за кандидатстване с проектни предложения. Консултации са 

предоставяни, както индивидуално в офиса на сдружението, така и по време на 

информационните събития и обучения. Изпълнението на заложените в СВОМР 

приоритети оказва своето въздействие върху групите и сектори заинтересовани лица на 

територията на МИГ – Нова Загора. 

През отчетния период 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. бяха обявени приеми на 

проектни предложения по следните процедури: 

 23.02.2021 г. – 25.03.2021 г., 16:30 ч. – първи прием по процедура BG06RDNP001-

19.492 „МИГ -Нова Загора 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“: 

 Бюджет на приема/ размер на БФП – 337 142,53 лв.; 
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 Подадени проектни предложения – 1 бр. - BG06RDNP001-19.492-0001 - 

„Благоустрояване на Парк „Мария Роза“ гр. Нова Загора“ – кандидат Община 

Нова Загора; 

 Одобрени проектни предложения - 1 бр. - BG06RDNP001-19.492-0001 - 

„Благоустрояване на Парк „Мария Роза“ гр. Нова Загора“ – кандидат Община 

Нова Загора; 

 Приемане на доклад на КППП от УС – на 18.05.2021 г. 

 22.04.2021 г. – 22.06.2021 г., 16:30 ч. – втори прием по процедура BG06RDNP001-

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

туристическа инфраструктура“; 

 Бюджет на приема/ размер на БФП – 80 000,00 лв.; 

 Подадени проектни предложения – 1 бр. - BG06RDNP001-19.440-0002 – 

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

кандидат Община Нова Загора; 

 Одобрени проектни предложения - 1 бр. - BG06RDNP001-19.440-0002 - 

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

кандидат Община Нова Загора; 

 Приемана на доклада на КППП от УС – на 30.07.2021 г. 

 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“ като крайният срок за подаване на проектни 

предложения е на 14.01.2022 г. в 16:30 ч. Бюджетът по приема/ размер на БФП 

е 478 225,34; 

С оглед на възможността за разработване и кандидатстване с проектни 

предложения по-горецитираните процедури, както и по останалите мерки от 

Стратегията, поради отпускане на допълнителен финансов ресурс, разпределен 

балансирано за всички мерки от СВОМР за преходен период и подписано допълнително 

споразумение с УО на ПРСР, през изминалата 2021 година интересът към дейността на 

СНЦ „МИГ – Нова Загора“ беше много засилен от всички групи заинтересовани страни. 

За отчетния период са сключени общо единадесет /11/ административни договора, 

както следва: 

 Мярка 4.1 – четири /4/административни договора; 

 Мярка 4.2 – 0; 

 Мярка 6.4.1 – два /2/ административни договора; 

 Мярка 7.2 – четири /4/ административни договора; 

 Мярка 7.5. – един /1/ административен договор. 
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Група/ 

сектор 

Мерки от 

СВОМР 

Брой 

приеми 

Постъпили 

проекти 

Одобрени 

проекти 

Сключени 

договори 

Бизнес 

4.1    4* 

4.2 1* 3* 1* 0 

6.4.1  4* 3* 2* 

Публичен 
7.2  2 2 2 4* 

7.5 1 1 1 1 

 

Бележка: Стойностите, отбелязани със знак „*“ , включват такива от предходни 

приеми 

 Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ – процедура с код в ИСУН 

BG06RDNP001-19.179 „СВОМР на МИГ - Нова Загора Мярка 4.1 Инвестиции в 

земеделски стопанства“. Приемът по процедурата е осъществен през 2019 г.: 

 № BG06RDNP001-19.179-0011-C01/ 07.09.2021 г. „Закупуване на миксер 

вагон за хранене на животните в кравеферма в с. Богданово, общ. Нова 

Загора“, бенефициент „Агри Милк“ ЕООД, размер на БФП 97 791,49 лв.; 

 № BG06RDNP001-19.179-0008-C01/ 07.09.2021 г. „Закупуване на земеделска 

техника“, бенефициент ЗП Евгени Донев Дечев, размер на БФП 70 000,00 лв.; 

 № BG06RDNP001-19.179-0001-C01/09.09.2021 г. „Инвестиции в 

стопанството чрез закупуване на земеделска техника“, бенефициент 

„Розленд“ ООД, размер на БФП 46 402,73 лв.; 

 № BG06RDNP001-19.179-0010-C01/ 20.09.2021 г. „Закупуване на 

селскостопанска техника“, бенефициент ЗП Жельо Радев Иванов, размер на 

БФП 97 072,89 лв.. 

 Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – процедура с 

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

Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. Приемът по процедурата е 

осъществен през 2020 г.: 

 № BG06RDNP001-19.379-0003-C01/ 17.05.2021 г. „Инвестиции в оборудване 

за фирма „Валей Козметикс“ ЕООД“, бенефициент „ВАЛЕЙ КОЗМЕТИКС“ 

ЕООД, размер на БФП 97 614,97 лв.; 

 № BG06RDNP001-19.379-0001-C01/ 05.11.2021 г. „Закупуване на машини за 

почистване, калибриране и обеззаразяване на семена“, бенефициент „ГЕОВЕС 

2019“ ЕООД, размер на БФП 68 750,00 лв. 

 Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ – процедура с код в ИСУН 

BG06RDNP001-19.164 - S3 „МИГ –Нова Загора_М 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“. Приемът по процедурата е осъществен през 2020 г.: 
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 № 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“, бенефициент Община Нова Загора, 

размер на БФП 258 494,87 лв.; 

 № BG06RDNP001-19.164-0007-C01/ 15.02.2021 г., „Изграждане на система за 

видео наблюдение на територията на град Нова Загора“, бенефициент Община 

Нова Загора, размер на БФП 132 534,70 лв. 

 № BG06RDNP001-19.164-0004-C01/ 09.06.2021 г., „Ограда на УПИ І в кв. 207 

– парк Мария Роза“ в гр. Нова Загора ПИ 51809.501.5164“, бенефициент 

Община Нова Загора, размер на БФП 79 897,95 лв. 

 Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ – процедура с код в ИСУН 

BG06RDNP001-19.492, Приемът по процедурата е осъществен през 2021 г.: 

 № BG06RDNP001-19.492-0001-C01/26.10.2021 г. „Благоустрояване на Парк 

„Мария Роза“ гр. Нова Загора“, бенефициент Община Нова Загора, размер на 

БФП 332 174,69 лв. 

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

туристическа инфраструктура“ – процедура с код в ИСУН № BG06RDNP001-

19.440, Приемът по процедурата е осъществен през 2021 г.: 

 № BG06RDNP001-19.440-0002-С01/03.12.2021 г., „Текущ ремонт на общинска 

сграда – Туристически информационен център“ бенефициент Община Нова 

Загора, размер на БФП 77 999,96 лв. 

3. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени 

групи, при наличие на такива: 

Идентифицираните уязвими групи са младите хора със специфични потребности 

и младите хора от малцинствени групи. При изпълнението на СВОМР с приоритет ще 

бъдат насърчавани следните дейности: 

 Развитие на лидерство сред младите хора със специфични потребности и младите 

хора от малцинствени групи; 

 Насърчаване на гражданската инициатива сред младите хора със специфични 

потребности и младите хора от малцинствени групи; 

 Популяризиране на проблемите на младите хора със специфични потребности и 

младите хора от малцинствени групи сред останалите младежи; 

 Възпитаване на толерантност към проблемите на младите хора със специфични 

потребности и младите хора от малцинствени групи; 

 Включване на младите хора със специфични потребности и младите хора от 

малцинствени групи в обществено-политическия живот; 

mailto:mig@mig-novazagora.org


 
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г. 

„ Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – 

Европа инвестира в селските райони“ 

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

www.mig-novazagora.org 

8 

 Възпитаване на обществото към отговорна грижа към децата и младежите със 

специфични потребности; 

 Насърчаване на развитието и прилагането на иновативни методи за работа с 

млади хора със специфични потребности и млади хора от малцинствени групи и 

измерване на тяхната ефективност. 

През отчетния период за постигане на въздействие върху уязвимите и 

малцинствени групи бяха проведени две /2/ конференции, три /3/ обучения за местни 

лидери по 20 човека, четиринадесет /14/ обучения за най-малко 10 човека и шест /6/ 

информационни срещи за 10 човека, на които присъстваха значителен брой от 

посочените групи. Провеждането на информационни и обучителни мероприятия са 

предпоставка за повишаване знанията и уменията, придобиване на професионална 

квалификация и професионални компетенции на лица от уязвими групи, които да 

съответстват на потребностите на бизнеса на територията на МИГ – Нова Загора. 

4. Изпълнение на целите на СВОМР: 

Целите, приоритетите и мерките в Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ 

– Нова Загора“ са формулирани в резултат на разработения анализ на нуждите и 

потенциала за развитие на територията и на анализираните силни и слаби страни, 

възможности и заплахи, както и проведени срещи със заинтересовани страни, партньори 

и широката общественост. Всяка от дефинираните специфични цели е обвързана с 

приоритетите за развитие на територията на МИГ и се основава на местните потребности 

и потенциал. В Стратегията за ВОМР на „МИГ – Нова Загора“ се разграничават следните 

цели: 

 Цел 1 – Повишаване на иновативността и конкурентоспособността на икономиката и 

оползотворяване на потенциала за развитие на модерно и екологично земеделско 

производство; 

o Приоритет 1.1. Интелигентен растеж на икономиката, подобряване на капацитета 

за растеж на МСП, развитие на конкурентоспособно земеделие 

 Специфична цел 1.1.1. Повишаване на квалификацията и професионалните 

умения на земеделските производители и подобряване на възможностите за 

реализация и заетост в земеделието – за постигане на ефект върху територията в 

тази посока е предвидена мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. През 

отчетния период не е обявявана процедура за прием на проектни предложения, 

такава е имало през 2019 г. За изминалата 2021 г. са сключени четири /4/ 

административни договора по мярката с обща стойност на БФП в размер на 

311 267,11 лв. реализираните проекти са пет /5/. 

 Специфична цел 1.1.2. Създаване на условия за повишаване на добавената 

стойност на земеделските продукти и насърчаване на биологичното земеделско 

производство – реализира се чрез мярка 4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. През отчетния период 

приключи оценителна сесия на Комисия за подбор на проектни предложения. 
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Прием по мярката бе обявен през 2020 г. Подадени ПП – три /3/, одобрени за 

финансиране от МИГ – едно /1/. По отношение на отхвърлените от КППП 

проекти, бенефициентът е подал възражение до Държавен фонд „Земеделие“, 

като същото е отхвърлено за неоснователност със Заповед № 03-РД/3101 от 

28.09.2021 г. на заместник изпълнителния директор на ДФЗ; 

 Специфична цел 1.1.3. Създаване на условия за технологично развитие на 

икономиката и за повишаване конкурентоспособността на МСП – реализира се 

посредством заложената в СВОМР на „МИГ – Нова Загора“ мярка 6.4.1 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. През отчетния период има 

сключени два /2/ административни договора с обща стойност на БФП в размер 

на 166 364,97 лв. като приемът на ПП е реализиран през 2020 г. 

 Цел 2 – Реализиране на икономически растеж, основан на потенциала за развитие на 

различни традиционни и алтернативни видове туризъм на територията на МИГ; 

o Приоритет 2.1. Оползотворяване потенциала за развитие на различни 

екологосъобразни видове туризъм 

 Специфична цел 2.1.1. Развитие на устойчив туризъм – разнообразяване на 

предлаганите туристически продукти/услуги и подобряване състоянието на 

туристическата инфраструктура – за постигането ѝ е предвидена мярка 7.5 

„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура“. През отчетния период е реализиран прием на проектни 

предложения, като е постъпило едно /1/ такова от кандидата Община Нова 

Загора. Същото е одобрено и е сключен административен договор за 

предоставяне на БФП в размер на 77 999,96 лв. 

 Цел 3 – Подобряване на качеството на живот на местните жители и разнообразяване 

на възможностите за трудова заетост. 

o Приоритет 3.1. Повишаване качеството на живот, обновяване на селищата и 

развитие на инфраструктурите, стимулиране на устойчивата и качествена заетост 

 Специфична цел 3.1.1. Подобряване параметрите на различните видове 

инфраструктура и подобряване на достъпа на хората до публични услуги с 

висока обществена значимост – постига се чрез заложената в СВОМР мярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“. През отчетния период е реализиран 

един прием на проектни предложения и е стартирал втори, който е със срок до 

14.01.2022 г. по мярката са сключени четири /4/ административни договора, 

които включват и проекти от приеми от предходни периоди. Реализираните 

проекти по мярката са общо пет /5/. 

Целите, заложени в стратегията за Водено от общностите местно развитие на 

„МИГ – Нова Загора“, са пряко свързани с изпълнението на проектни предложения по 

мерките, включени в нея. Поради тази причина, изпълнение на целите ще може да се 

отчете, след като бъдат осъществени приеми по всички мерки. 
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5. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период; 

Попълват се таблици 3, 4, 5, 7, 7, 8, 11, 12 и 13 от приложението. 

5.1 Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ: 

През отчетния период са извършени три приема на проектни предложения. За 

оценката на подадените проекти е прилагана процедура за подбор на проекти. 

 Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните 

мерки от СВОМР /индикативната годишна работна програма 

Заложеният индикативен график за приеми е актуализиран три пъти за 2021 

година. На електронната страница на Сдружението http://www.mig-novazagora.org е 

публикуван индикативният график за 2021 г., след всяка направен актуализация, както и 

този за 2022 г.. 

На 23.02.2021 г. е обявен първи 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““. 

До крайния срок на 25.03.2021 г. в 16:30 часа беше подадено едно проектно предложение 

от Община Нова Загора, а именно: 

- BG06RDNP001-19.492-0001 „Благоустрояване на Парк „Мария Роза“ гр. Нова 

Загора“; 

На 22.04.2021 г. е обявен втори прием на проектни предложения по процедура 

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

ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура““. До крайния срок 

на 22.06.2021 г. в 16:30 ч. бе подадено едно  проектно предложение, както следва: 

- BG06RDNP001-19.440-0002 „Текущ ремонт на общинска сграда - Туристически 

информационен център“; 

На 13.10.2.2021 г. е обявен 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““. Крайният срок за кандидатстване е 14.01.2022 г. в 16:30 часа.  

 Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на 

потенциалните кандидати 

През 2021 г. Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“ проведе 

следните информационни и обучителни мероприятия във връзка с изпълнението на 

Споразумение № РД50-151/21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в 

рамките на Стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на Програмата за 

развитие на селските райони 2014-2020 г.: 
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№ Мероприятие Населено място дата час 

1. 
Обучение за най-малко 10 човека с. Асеновец – в или пред 

пенсионерски клуб 
16.9.2021 г. 9:00 

2. 
Обучение за най-малко 10 човека с. Брястово – в или пред 

пенсионерски клуб 
17.09.2021 г. 9:00 

3. 
Обучение за най-малко 10 човека с. Караново – в или пред 

пенсионерски клуб 
20.09.2021 г. 9:00 

4. 
Обучение за най-малко 10 човека с. Кортен – в или пред 

пенсионерски клуб 
21.09.2021 г. 9:00 

5. 
Обучение за най-малко 10 човека с. Баня – в или пред 

пенсионерски клуб 
23.09.2021 г. 9:00 

6. 
Обучение за най-малко 10 човека с. Каменово – в или пред 

пенсионерски клуб 
24.09.2021 г. 9:00 

7. 
Обучение за най-малко 10 човека с. Съдиево – в или пред 

пенсионерски клуб 
27.09.2021 г. 9:00 

8. 
Обучение за най-малко 10 човека с. Коньово – в или пред 

кметство 
28.09.2021 г. 9:00 

9. 
Обучение за най-малко 10 човека с. Езеро – в или пред 

пенсионерски клуб 
29.09.2021 г. 9:00 

10. 
Обучение за най-малко 10 човека с. Богданово –  в или пред 

пенсионерски клуб 
30.9.2021 г. 9:00 

11. 
Обучение за най-малко 10 човека с. Любенец – в или пред 

пенсионерски клуб 
01.10.2021 г. 9:00 

12. 
Обучение за най-малко 10 човека с. Радево – в или пред 

пенсионерски клуб 
4.10.2021 г. 9:00 

13. 
Обучение за най-малко 10 човека с. Сокол – в или пред 

читалище 
5.10.2021 г. 9:00 

14. 
Обучение за най-малко 10 човека с. Еленово – в или пред 

читалище 
6.10.2021 г. 9:00 
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15. 
Конференция за най-малко 50 

участника 

гр. Нова Загора – Клуб на 

дейците на културата 
7.10.2021 г. 9:00 

16. 
Обучение за местни лидери за 

най-малко 20 човека 

гр. Нова Загора – Клуб на 

дейците на културата 
8.10.2021 г. 9:00 

17. 
Обучение за местни лидери за 

най-малко 20 човека 

гр. Нова Загора – Клуб на 

дейците на културата 
11.10.2021 г. 9:00 

18. 
Информационна среща за най-

малко 10 участника 

с. Млекарево – в или пред 

читалище 
12.02.2021 г. 9:00 

19. 
Информационна среща за най-

малко 10 участника 

с. Полско Пъдарево – в или 

пред читалище 
13.10.2021 г. 9:00 

20. 
Информационна среща за най-

малко 10 участника 

с. Омарчево – в или пред 

пенсионерки клуб 
14.10.2021 г. 9:00 

21. 
Информационна среща за най-

малко 10 участника 

с. Пет могили – в или пред 

пенсионерки клуб 
15.10.2021 г. 9:00 

22. 
Информационна среща за най-

малко 10 участника 

с. Новоселец – в или пред 

пенсионерки клуб 
18.10.2021 г. 9:00 

23. 
Информационна среща за най-

малко 10 участника 

с. Радецки – в или пред 

пенсионерки клуб 
19.10.2021 г. 9:00 

24. 
Обучение за местни лидери за 

най-малко 20 участника 

гр. Нова Загора, Клуб на 

дейците на културата 
20.10.2021 г. 9:00 

25. 
Конференция за най-малко 50 

участника 

гр. Нова Загора, Клуб на 

дейците на културата 
21.10.2021 г. 9:00 

 

Обученията за местни лидери са от съществено значение за успешното 

изпълнение на одобрената Стратегия за ВОМР. Изисква се инициативност от тяхна 

страна, за да се предприемат действия за оформяне на проектна идея и кандидатстване 

за нейното финансиране. При провеждането на обученията е подготвена тема 

„Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по ПРСР от Стратегията за ВОМР“. 

Разяснена е ролята и ползите от функционирането на „МИГ – Нова Загора“, както и 

помощта, която може да се окаже при желание за кандидатстване от тяхна страна. 

Обърнато е внимание на подготовката, изпълнението и отчитането на проекти по мерки 

по ПРСР от СВОМР. 

mailto:mig@mig-novazagora.org
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На информационните срещи, предвидени за най – малко десет /10/ участника, е 

представен индикативния график за прием на проекти по мерките, които са включени в 

СВОМР и основните изисквания за разработване и одобряване на проектни 

предложения. 

На конференциите, предвидени за най-малко петдесет участника, е представен 

годишния отчет, който е приет от Колективния върховен орган на „МИГ – Нова Загора“, 

индикативния график за прием на проекти за 2021 г., отворените приеми на проектни 

предложения, както и процедурите за оценка на подадените проекти към МИГ-Нова 

Загора. На участниците, които присъстват за първи път и не са запознати с дейността на 

Местната инициативна група е представена Стратегията за ВОМР. 

На предвидените обучения за най-малко 10 участника в различни населени места 

от територията на МИГ – Нова Загора е представена темата „Работа с ИСУН, процедури 

за подбор и оценка на проекти по Стратегията.  

В офиса на Сдружението също са провеждани консултации с цел подпомагане 

подготовката на проекти от кандидати по настоящите мерки.   

 Действия от обявяване на покани за прием на заявления от потенциални 

получатели на финансова помощ до сключване на договор; 

През отчетния период 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. са обявени три покани за прием 

по две от одобрените в Стратегията за ВОМР на „МИГ – Нова Загора“.  

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

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ – два приема; 

- BG06RDNP001-19.440 – S2 „МИГ Нова Загора – Мярка 7.5 „Инвестиции за 

публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура““. 

Процесът по обявяване на прием по всяка една от процедурите, след активирането 

ѝ в ИСУН 2020, включва следните действия от страна на екипа на МИГ: 

- Уведомяване по електронната поща отговорните експерти от Дирекция „Развитие 

на селските райони“, Министерство на земеделието, храните и горите; 

- Поставяне на обявата на информационно табло в централната част на гр. Нова 

Загора, както и в офиса на СНЦ „МИГ – Нова Загора“; 

- Публикуване на обявата за процедурата, ведно с пълния пакет приложими 

документи на интернет страницата на МИГ- Нова Загора - http://www.mig-

novazagora.org/ ; 

- Излъчване на обявата за прием на проектни предложения в радио „Нова“ /два броя 

излъчвания в радио ефира за приема на проектни предложения за всяка от 

обявените процедури/. 
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След изтичане крайния срок за прием на проектни предложения бяха сформирани 

Комисии за подбор на проектни предложения, предварително одобрени с решение на 

Колективния управителен орган на МИГ. Процесът по оценка на постъпилите проектни 

предложения по всички процедури се извърши в системата ИСУН 2020, където са 

прикачени и налични всички документи, свързани с всяка. 

5.2. Поддържане на деловодна система и архив от МИГ; 

От назначаването на екипа на  СНЦ „МИГ – Нова Загора“ се поддържа деловодна 

система, която включва следните регистри: 

- Дневник – Входяща поща; 

- Дневник – Изходяща поща; 

- Регистър – Решения на Върховния колективен орган на МИГ – Общо събрание; 

- Регистър – Решения на Върховния управителен орган на МИГ – Управителен 

съвет; 

- Регистър с проведени консултации на потенциални бенефициенти по мерките, 

заложени в СВОМР на СНЦ „МИГ – Нова Загора“; 

- Регистър на сключените договори с Юридически лица за предоставяне на услуги; 

- Регистър на сключените договори с Физически лица за предоставяне на услуги; 

- Регистър с подадените проектни предложения по мерките от СВОМР на СНЦ 

„МИГ – Нова Загора“; 

- Регистър със сключени Административни договори за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по мерки от СВОМР на СНЦ „МИГ – Нова 

Загора“ 

За архив на документите на Сдружението е осигурено допълнително помещение, 

където след описване, се архивират постъпилите документи. 

5.3. Действия по информиране и публичност от страна на МИГ, включително 

поддържане на електронната страница на МИГ; 

Местната общност е информирана за предстоящите и проведените събития, 

свързани с дейността на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, чрез електронната си страница 

www.mig-novazagora.org (за поддръжката, на която е сключен граждански договор № 1 

от 04.01.2021 г. с инж. Анелия Веселинова Иванова) са публикувани следните новини 

и документи: 

- 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“; 
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- 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 „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“; 
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- 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 

BG06RDNP001-19.164-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; 
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- 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“; 

- 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“ 
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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.; 

- 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 актуализирани всички джаджи, теми, версии, дизайн и 

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

Изготвяне на печатни и информационни материали 

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.; 

mailto:mig@mig-novazagora.org
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 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. 

Рекламните материали са изработени при спазване на изискванията на Единен 

наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 

2014-2020 г.. 

Излъчване в местна медия 

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

на съобщения в радио „Нова“ /местна медия/. В изпълнението му 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.; 

На място е офиса са консултирани лица, които са проявили интерес по повод 

възможностите за финансиране на проекти по одобрените мерки в СВОМР на „ МИГ – 

Нова Загора“, както и за възможности за кандидатстване по национални мерки по 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020г..  

 

5.4 Действия на МИГ по осъществяване мониторинг на изпълнението на 

договорите с получателите на финансова помощ и тяхното методическо 

подпомагане, включително посещения на място от представители на МИГ; 

За отчетния период 01.01.20211 – 31.12.2021 г. СНЦ „МИГ – Нова Загора“ има 

сключени следните Административни договори за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ:
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№ Код на процедурата 
Номер на договора/ дата/ наименование/ 

стойност на проекта в лв. 
Бенефициент Срок на договора 

1. 

BG06RDNP001-19.179-S1 

„СВОМР на МИГ - Нова Загора Мярка 4.1 

Инвестиции в земеделски стопанства“ 

№ BG06RDNP001-19.179-0011-C01/ 

07.09.2021 г. 

„Закупуване на миксер вагон за хранене на 

животните в кравеферма в с. Богданово, 

общ. Нова Загора 

97 791,49 лв. /БФП/ 

„Агри Милк“ 

ЕООД 

до 30.06.2023 г., 

21 месеца 

2. 

BG06RDNP001-19.179-S1 

„СВОМР на МИГ - Нова Загора Мярка 4.1 

Инвестиции в земеделски стопанства“ 

№ BG06RDNP001-19.179-0008-C01/ 

07.09.2021 г. 

„Закупуване на земеделска техника“ 

70 000,00 лв. /БФП/ 

ЗП Евгени Донев 

Дечев 

до 30.06.2023 г., 

21 месеца 

3. 

BG06RDNP001-19.179-S1 

„СВОМР на МИГ - Нова Загора Мярка 4.1 

Инвестиции в земеделски стопанства“ 

№ BG06RDNP001-19.179-0001-C01/ 

09.09.2021 г. 

„Инвестиции в стопанството чрез 

закупуване на земеделска техника“ 

46 402,73 лв. /БФП/ 

„Розленд“ ООД 
до 30.06.2023 г., 

21 месеца 
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4. 

BG06RDNP001-19.179-S1 

„СВОМР на МИГ - Нова Загора Мярка 4.1 

Инвестиции в земеделски стопанства“ 

№ BG06RDNP001-19.179-0010-C01/ 

20.09.2021 г. 

„Закупуване на селскостопанска техника“ 

97 072,89 лв. /БФП/ 

ЗП Жельо Радев 

Иванов 

До 30.06.2023 г. 

21 месеца 

 

Таблица „Сключени договори по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от СВОМР на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ за 

периода 01.01.2021 г. до м. 31.12.2021 г. 

 

 

№ 

 

Код на процедурата 

 

Номер на договора/ дата/ наименование/ 

стойност на проекта в лв. 

 

Бенефициент  

 

Срок на договора 

1. 

BG06RDNP001-19.379-S1 

„СВОМР на МИГ - Нова Загора, 

Мярка 6.4.1 Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски 

дейности“ 

№ BG06RDNP001-19.379-0003-C01/ 17.05.2021 г. 

„Инвестиции в оборудване за фирма „Валей 

Козметикс“ ЕООД“ 

97 614,97 лв. /БФП/ 

„ВАЛЕЙ 

КОЗМЕТИКС“ 

ЕООД 

до 17.05.2022 г. 

24 месеца 
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2. 

BG06RDNP001-19.379-S1 

„СВОМР на МИГ - Нова Загора, 

Мярка 6.4.1 Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски 

дейности“ 

№ BG06RDNP001-19.379-0001-C01/ 05.11.2021 г. 

„Закупуване на машини за почистване, 

калибриране и обеззаразяване на семена“ 

68 750,00 лв. /БФП/ 

„ГЕОВЕС 2019“ ЕООД 
до 30.06.2023 г.  

24 м. 

Таблица „Сключени договори по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от СВОМР на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ 

за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. 

 

№ Код на процедурата 
Номер на договора/ дата/ наименование/ 

стойност на проекта в лв. 
Бенефициент Срок на договора 

1. 

BG06RDNP001-19.164 - S3 

„МИГ –Нова Загора_М 7.2 

„Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ 

№ 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“ 

 

258 494,87 лв. /БФП/ 

Община  

Нова Загора 
15.02.2023 г. 
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2. 

BG06RDNP001-19.164- S3 

„МИГ –Нова Загора_М 7.2 

„Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ 

№ BG06RDNP001-19.164-0007-C01/ 15.02.2021 г. 

„Изграждане на система за видео наблюдение на 

територията на град Нова Загора“ 

 

132 534,70 лв. /БФП/ 

Община  

Нова Загора 
15.02.2023 г. 

3. 

 

BG06RDNP001-19.164- S3 
„МИГ –Нова Загора_М 7.2 

„Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ 

 

№ BG06RDNP001-19.164-0004-C01/ 09.06.2021 г. 

„Ограда на УПИ І в кв. 207 – парк Мария Роза“ в 

гр. Нова Загора ПИ 51809.501.5164“ 

79 897,95 лв. /БФП/ 

Община  

Нова Загора 

до 09.06.2023 г.  

36 месеца 

4. 

 

BG06RDNP001-19.492 „МИГ –

Нова Загора 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“ 

 

№ BG06RDNP001-19.492-0001-C01/26.10.2021 г. 

„Благоустрояване на Парк „Мария Роза“ гр. Нова 

Загора“ 

332 174,69 лв.  / БФП/ 

 

Община  

Нова Загора 

До 30.06.2023 г.  

20 месеца 

 

Таблица „Сключени договори по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от СВОМР на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ за периода от 01.01.2021 г. до м. 31.12.2021 г. 
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№ Код на процедурата 

 

Номер на договора/ дата/ наименование/ 

стойност на проекта в лв. 

 

Бенефициент 
Срок на 

договора 

1. 

BG06RDNP001-19.440 „МИГ 

Нова Загора – Мярка 7.5 

„Инвестиции за публично 

ползване в инфраструктура за 

отдих, туристическа 

инфраструктура““ 

 

№ BG06RDNP001-19.440-0002-С01/03.12.2021 г. 
„Текущ ремонт на общинска сграда – 

Туристически информационен център“ 

77 999,96 лв. 

Община  

Нова Загора 
До 30.06.2023 г. 

 

Таблица „Сключени договори по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура“до м. декември 2021 г.
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Към момента „МИГ – Нова Загора“ осъществява мониторинг на 

административните договори, които са в процес на изпълнение, съгласно чл. 51(1) от 

ПМС 161 на МС от 04.07.2020 г., в системата ИСУН, като има осигурени от 

бенефициента „кодове за достъп“ за всеки от сключените договори. Осъществявани са и 

проверки на място. 

5.5. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им 

През отчетния период 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. екипът на СНЦ „МИГ – Нова 

Загора“ не срещна съществени затруднения при изпълнение на Споразумение на СВОМР 

№ РД50-151/21.10.2016 г.. 

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“.  

6. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР 
Подходът Лидер е иновативен за територията на „МИГ-Нова Загора“, тъй като се 

прилага за пръв път през този програмен период на Програмата за развитие на селските 

райони 2014-2020 г. При разработването на СВОМР се идентифицираха местните нужди 

и възможности за развитие, което беше основата за избор на мерки, които да бъдат 

финансирани на местно ниво. 

Иновативните характеристики на Стратегията се основават на обхвата от мерките, 

заложени в СВОМР, подходът за насърчаване развитието на нови за територията 

дейности и продукти, насърчаване на иновации. Чрез заложените мерки 4.1 и 4.2, по 

които има проведени процедури за прием на проекти, а предстоят и нови през 2022 г., се 

цели стимулиране на малките стопанства. С мярка 6.4.1 от Стратегията се цели създаване 

на условия за технологично развитие на икономиката и за повишаване 

конкурентоспособността на МСП. С мярка 7.2 , заложена в СВОМР, е предвидено да се 

повиши качеството на живот, обновяване на селищата на територията на МИГ-а, 

развитие на различни видове инфраструктура и подобряване на параметрите им и др. в 

тази посока са реализирани и няколко проекта на бенефициента Община Нова Загора 

през 2021 г., а именно: 

- „Изграждане на система за видео наблюдение на територията на град Нова 

Загора“; 

- „Спортен комплекс за тенис в УПИ Ⅶ, кв. 82, гр. Нова Загора, общ. Нова Загора“; 

- „Благоустройство и ремонт на централна паркова алея в Градски парк Нова 

Загора“; 

- „Изграждане на система за видео наблюдение във всички села на територията на 

община Нова Загора“; 

- „Ограда на УПИ І в кв. 207 – парк Мария Роза“ в гр. Нова Загора ПИ 

51809.501.5164“; 
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Има и няколко проекта, подадени от Община Нова Загора, по които са сключени 

административни договори, но все още са се изпълняват. 

Чрез мярка 7.5, заложена в Стратегията за местно развитие на МИГ – Нова Загора, 

е предвидена възможност за реализиране на икономически растеж, основан на 

потенциала за развитие на традиционни и алтернативни видове туризъм на територията 

на МИГ-а. към момента по мярката е подадено и одобрено едно проектно предложение 

от кандидата Община Нова Загора, за което е сключен и административен договор – 

„Текущ ремонт на общинска сграда – Туристически информационен център“. 

7. Управление на местната инициативна група 

7.1 Промяна на изпълнителния директор на МИГ (ако е приложимо) 

Неприложимо 

7.2 Промяна на експерт по прилагане на стратегията за ВОМР (ако е приложимо) 

Неприложимо  

7.3 Промяна на счетоводител на МИГ (ако е приложимо); 

Неприложимо  

7.4 Промяна на други служители на МИГ (ако е приложимо) 

Неприложимо 

7.5 Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ (ако е приложимо) 

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

с решение № 11 е прекратено членството на: 

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

- 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 на тяхно място са приети: 

- 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. 
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Общ 

брой 

членове 

на ОС 

Членове 

на 

публичния 

сектор 

/бр./ 

Процент 

представители 

на публичния 

сектор /%/ 

Членове на 

стопанския 

сектор /бр./ 

Процент 

представители 

на стопанския 

сектор /%/ 

Членове на 

нестопанския 

сектор /бр./ 

Процент 

представители 

на 

нестопанския 

сектор /%/ 

Мъже 

/бр./  

Жени 

/бр./  

31 1 3,23 15 48,39 15 48,39 18 13 

Таблица „Представители на Колективния върховен орган на СНЦ „МИГ – Нова Загора““, актуална към 

м. Декември,2021 г. 

 

7.6 Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ (ако е приложимо) 

По отношение състава на Колективния управителен орган на МИГ не е извършена 

промяна. 

Като настъпило обстоятелство през отчетния период може да се посочи, че на 

събрание на КВО на 27.01.2021 г. с Решение № 7 на Общо събрание за нов пет годишен 

мандат е преизбран Управителния съвет на Сдружението с представители: Председател 

– Светла Стоянова и членове – Елена Арабаджиева, Радка Илиева, Мария Василева и 

Еленка Петрова. 

Общ 

брой 

членове 

на УС 

Членове на 

публичния 

сектор /бр./ 

представители 

на публичния 

сектор /%/ 

Членове 

на 

стопански

я сектор 

/бр./ 

представители 

на стопанския 

сектор /%/ 

Членове 

на 

нестопански

я сектор /бр./ 

Процент 

представители 

на 

нестопанския 

сектор /%/ 

Мъж

е  

/бр./ 

Жен

и 

/бр./  

5 1 20 2 40 2 40 0 5 

Таблица „Представители на Колективния управителен орган на СНЦ „МИГ – Нова Загора““, актуална към 

м. Декември 2021 г. 

7.7 Промяна на офиса на МИГ (ако е приложимо) 

Неприложимо 

7.8 Други въпроси, свързани с управлението на МИГ (ако е приложимо) 

Неприложимо 

8. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение 

(ако е приложимо) 

За отчетния период 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. е извършена една промяна на 

Споразумение за изпълнение на СВОМР, като е сключено допълнително споразумение 

№ РД 50-151/07.10.2021 г. за допълнителен финансов ресурс и изменение крайния срок 

за изпълнение на дейностите по проекти по ПРСР 2014 – 2020 г. до 30 юни 2025 година. 

- Увеличение на финансовия ресурс по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в 

рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ –799 000 лв.. 
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Тези средства 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. 

- Увеличение на финансовия ресурс по подмярка 19.4 „Текущи разходи за 

популяризиране на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ – 114 000 лв. 

9. Проведени посещения на място от страна на представители на УО на програми или 

ДФЗ и изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките на посещенията (ако 

е приложимо) 

През периода 01.01.2021 – 31.12.2021 г. има осъществени две посещения от 

представители на ДФ „Земеделие“ ОД – Ямбол, отнасящи се за проверка на място по 

ПРСР 2014 – 2020 по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за 

водено от общностите местно развитие“ преди плащане, с констатация, че всички 

изисквания се спазват качествено и в срок. 
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10. Индикатори  

Вид 

индикатор 
Индикатор  

Мерна 

единица 

Цел 

до края на 

Стратегията 

/2025 г./, след 

Анекс от 

07.10.2021 г. 

Източник 

на 

информация 

Отчет  

за  

2021 г. 

Отчет  

с 

натрупване 

Изходен 

Брой проекти, подпомогнати от 

СВОМР 
брой 38 

Договори за финансиране 

Регистър на бенефициентите 

Доклади за напредък 

11 15 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати от СВОМР 
брой 30 

Договори за финансиране 

Регистър на бенефициентите 

Доклади за напредък 

7 8 

Размер на финансирането по 

СВОМР 
лева 3 732 745,00 

Договори; Одобрени искания за 

плащане; Банкови извлечения 
1 397 561,11 2 294 149,21 

Брой проведени обучения на 

екипа, ангажиран в прилагането 

на СВОМР 

брой 22 

Сертификати/удостоверения, разходни 

счетоводни документи; Договори; 

Годишен доклад за напредък 

1 3 

Брой проведени обучения на 

местни лидери 
брой 30 

Сертификати/удостоверения, разходни 

счетоводни документи; Договори; 

Годишен доклад за напредък 

2 10 

Брой предоставени 

информационни и 

консултантски услуги 

брой 550 
База данни МИГ; Договори; счетоводни 

документи; Протоколи от срещи 
89 279 
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Резултат 

Създадени нови работни места брой 60 

Трудови и/или граждански договори; 

Ведомости за заплати; протоколи за 

мониторинг 

2 2 

Брой обучени хора, ангажирани 

с прилагането на СВОМР 
брой 15 

Сертификати/удостоверения, разходни 

счетоводни документи; Договори; 

Годишен доклад за напредък; 

Ведомости; Присъствени списъци и 

протоколи 

0 7 

Брой обучени местни лидери брой 360 

Сертификати/удостоверения, разходни 

счетоводни документи; Договори; 

Годишен доклад за напредък; 

Ведомости; Присъствени списъци и 

протоколи 

40 200 

Въздействие 

Брой подготвени и реализирани 

проекти на хора, обучени по 

СВОМР на МИГ, извън 

финансовата подкрепа на 

СВОМР 

брой 10 

Публикувана информация за проекти по 

фондове на ЕС от държавни 

институции, агенции и управляващи 

организации 

1 2 

Привлечени външни жители и 

задържано население чрез 

повишаване качеството на 

живот на територията 

брой 11 250 ГРАО, НСИ, база данни на МИГ 20 681 20 681 

 

Попълват се таблици 1, 2, 9 и 10 от приложението. Добавя/т се таблица/и с допълнителни/специфични индикатори от СВОМР 

на МИГ.
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11. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (ако 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; 

- 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. 
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12. Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред; 

12.1 Изходяща кореспонденция: 

Изходящ №/ 

дата 

 

Получател 

 

Относно 

1/08.01.2021 г. Министерство на Финансите 

Проект на процедура за подбор на проектни 

предложения BG06RDNP001-19.492 „МИГ – 

Нова Загора 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или създаването на всички 

видове малки по мащаби инфраструктура“ от 

ПРСР 2014 – 2020 г. 

2/20.01.2021 г. Държавен фонд „Земеделие“ 

Сключване на допълнително споразумение по 

административен договор № BG06RDNP001-

19.164-0002-С01/25.08.2020 г. 

3/20.01.2021 г. Община Нова Загора 

Одобряване на искано сключване на 

допълнително споразумение към договор № 

BG06RDNP001-19.164-0002-С01/25.08.2020 г. 

4/20.01.2021 г. УО на ПРСР, МЗХГ 

Обявяване на прием на проектни предложения 

по процедура  с код в ИСУН BG06RDNP001-

19.492 

5/26.01.2021 г. Славяна Данева Василева 
Удостоверение за доходи за периода Януари 

2020 г. – Декември 2020 г. 

6/27.01.2021 г. УО на ПРСР, МЗХГ 
Годишен доклад за дейността на СНЦ „МИГ – 

Нова Загора“ по подмярка 19.4 

7/03.02.2021 г. УО на ПРСР, МЗХГ 
Годишен доклад за дейността на СНЦ „МИГ – 

Нова Загора“ по подмярка 19.2 

8/11.02.2021 г. 

Валентина Банкова, 

Управител на „Валей 

Козметикс“ ЕООД 

Предоставяне на допълнителна информация по 

проектно предложение с № BG06RDNP001-

19.379-0003 

9/16.02.2021 г. 
Държавен фонд „Земеделие“ 

– ОД гр. Сливен 

Предоставяне на допълнителна информация по 

проведена процедура за подбор на проектни 

предложения с код в ИСУН BG06RDNP001-

19.379 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ 

10/18.02.2021 г. 

Стефан Спасов 

Началник отдел ВОМР, 

Дирекция „Развитие на 

селските райони“, 

Министерство на 

земеделието, храните и 

горите 

Предоставяне на допълнителна информация по 

процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.492 

„МИГ – Нова Загора 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или създаването на 

всички видове малки по мащаби 

инфраструктура“ 
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11/22.02.2021 г. 
ДФЗ - РА- Д ''Оторизация на 

плащания по ПМРСР'' 

Предоставяне на изискуеми документи за 

отстраняване на нередовности  

12/23.02.2021 г.  „Къчеви“ ЕООД 

Уведомително писмо за отстраняване на 

проектно предложение с № BG06RDNP001-

19.441-0002 

13/23.02.2021 г. ЗП Коста Василев Къчев 

Уведомително писмо за отстраняване на 

проектно предложение с № BG06RDNP001-

19.441-0003 

14/23.02.2021 г.  УО на ПРСР, МЗХГ 

Преценка за участие на наблюдатели в комисия 

за подбор на проектни предложения по 

процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.492 

„МИГ – Нова Загора 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или създаването на 

всички видове малки по мащаби 

инфраструктура“ 

15/23.02.2021 г. 
УО на ПРСР, МЗХГ 

Държавен фонд „Земеделие“ 

Приключен прием на проектни предложения по 

процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.441 

„МИГ-Нова Загора, мярка 4.2 „Инвестиции в 

преработка/ маркетинг на селскостопански 

продукти“ 

16/23.02.2021 г. „Меридиан 26“ ООД 

Възлагателно писмо за излъчване на обява за 

прием на проектни предложения по процедура 

с код в ИСУН BG06RDNP001-19.492 „МИГ – 

Нова Загора 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или създаването на всички 

видове малки по мащаби инфраструктура“  

17/25.02.2021 г. 
Държавен фонд „Земеделие“ 

– ОД гр. Сливен 

Предоставяне на допълнителна информация по 

проведена процедура за подбор на проектни 

предложения с код в ИСУН BG06RDNP001-

19.440 „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура“ 

18/25.02.2021 г. УО на ПРСР, МЗХГ 

Предоставяне на 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. 

19/26.02.2021 г. Община Нова Загора Искане за информация 

20/26.02.2021 г. Община Нова Загора Искане на безлихвен заем  

21/02.03.2021 г. Община Нова Загора 

Създаване на „код за достъп“ в секция 

„Договори“ в ИСУН на служители на МИГ за 

проект с № BG06RDNP001-19.164-0007 
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22/02.03.2021 г. Община Нова Загора 

Създаване на „код за достъп“ в секция 

„Договори“ в ИСУН на служители на МИГ за 

проект с № BG06RDNP001-19.164-0005 

23/02.03.2021 г. Община Нова Загора 

Създаване на „код за достъп“ в секция 

„Договори“ в ИСУН на служители на МИГ за 

проект с № BG06RDNP001-19.164-0006 

24/05.03.2021 г. 
Държавен фонд „Земеделие“ 

– ОД гр. Сливен 

Предоставяне на допълнителна информация по 

проведена процедура за подбор на проектни 

предложения с код в ИСУН BG06RDNP001-

19.379-S1 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ 

25/05.03.2021 г. 
Държавен фонд „Земеделие“ 

– ОД гр. Сливен 

Предоставяне на информация за установена 

нередност при осъществена проверка на място 

по процедура за подбор на проектни 

предложения с код в ИСУН BG06RDNP001-

19.379 

26/10.03.2021 г. УО на ПРСР, МЗХГ 

Предоставяне на коригиран годишен доклад за 

дейността на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ по 

подмярка 19.2, съдържащ информация за 

изпълнение на индикаторите от стратегията 

през отчетния период 

27/10.03.2021 г. УО на ПРСР, МЗХГ 

Обявяване на втори прием 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“ 

28/12.03.2021 г. 

Държавен фонд „Земеделие“; 

 

Държавен фонд „Земеделие“ 

– ОД гр. Сливен 

Уведомително писмо  относно невъзможност за 

спазване на срок за подписване на 

допълнително споразумение към 

Административен договор № BG06RDNP001-

19.164-0002-С01/25.08.2020 г. 

29/18.03.2021 г. 
Държавен фонд „Земеделие“ 

– ОД гр. Сливен 

Предоставяне на допълнителна информация 

във връзка с проектно предложение с № 

BG06RDNP001-19.379-0003 „Инвестиции в 

оборудването за фирма „Валей Козметикс“ 

ЕООД“ 

30/23.03.2021 г. 
ЗП Георги Лъчезаров 

Истатков 

Предоставяне на информация по проведена 

процедура за подбор на проектни предложения 

с код в ИСУН BG06RDNP001-19.179-S1 

31/29.03.2021 г. Никола Петров Николов Служебна бележка 

32/06.04.2021 г. Общински съвет Нова Загора 
Предложение от г-жа Светла Стоянова, 

Председател на УС на СНЦ „МИГ – Нова 
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Загора“ за издаване запис на заповед от Община 

Нова Загора в полза на Държавен фонд 

„Земеделие“, обезпечаваща авансово плащане 

по Споразумение за изпълнение на стратегията 

за ВОМР № РД50-151/21.10.2016 г. 

33/12.04.2021 г. „ЕРАКС“ ЕООД 

Организиране на обучителни  и 

информационни мероприятия за 2021 г. по 

Споразумение № РД50-151/21.10.2016 г. 

34/14.04.2021 г. „КРЕДО 3 М“ ООД 

Искане на оферта за изработване и доставка на 

рекламен пакет за 2021 г. на СНЦ „МИГ – Нова 

Загора“ 

35/22.04.2021 г.  „МЕРИДИАН 26“ ООД 

Възлагателно писмо за излъчване на обява за 

прием на проектни предложения по процедура 

BG06RDNP001-19.440 „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“ 

36/13.05.2021 г. Държавен фонд „Земеделие“ 

Процедура за осъществяване на предварителна 

проверка и последващ контрол върху 

обществени поръчки 

37/17.05.2021 г. 
„Валей Козметикс“ ЕООД, 

гр. Нова Загора 

Създаване на „код за достъп“ в секция 

„Договори“ в ИСУН на служители на СНЦ 

„МИГ – Нова Загора“ 

38/18.05.2021 г. 
Държавен фонд „Земеделие“ 

– ОД Сливен 

Сключен административен договор № 

BG06RDNP001-19.379-0003-С01 по одобрена 

процедура за подбор на проектни предложения 

с код в ИСУН BG06RDNP001-19.379 

39/19.05.2021 г. 
УО на ПРСР, МЗХГ 

Държавен фонд „Земеделие“ 

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“ 

40/20.05.2021 г. 
Държавен фонд „Земеделие“ 

– ОД Сливен 

Заявление за профил на ръководител на 

бенефициент до ИСУН към Административен 

договор № BG06RDNP001-19.379-0003-С01 

41/26.05.2021 г. УО на ПРСР, МЗХГ 

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 
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от общностите местно развитие от Програмата 

за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 

42/ 03.06.2021 г. УО на ПРСР, МЗХГ 

Преценка за участие на наблюдатели в комисия 

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“ 

43/ 03.06.2021 г.  
Никола Петров Николов, 

Изпълнителен директор МИГ 
Удостоверение за доход 

44/ 04.06.2021 г. Община Нова Загора 

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. 

45/16.06.2021 г. 
Държавен фонд „Земеделие“ 

– ОД Ямбол 

Предоставяне на застраховка „КАСКО на 

МПС“ и  „Гражданска отговорност“ за 

служебния автомобил 

46/16.06.2021 г. УО на ПРСР, МЗХГ 

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“ 

47/02.07.2021 г. 
Никола Петров Николов, 

Изпълнителен директор МИГ 
Удостоверение за доход 

48/12.07.2021 г. Община Нова Загора 

Създаване на „код за достъп“ в секция 

„Договори“ в ИСУН на служители на СНЦ 

„МИГ – Нова Загора“ 

49/02.08.2021 г.  
Държавен фонд „Земеделие“ 

– ОД Ямбол 

Предоставяне на застраховка за Дълготрайни 

материални активи на СНЦ „МИГ – Нова 

Загора“ 

50/02.08.2021 г. 
УО на ПРСР, МЗХГ; 

Държавен фонд „Земеделие“ 

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, туристическа 

инфраструктура“ 

51/12.08.2021 г. 
Държавен фонд „Земеделие“ 

– ОД Русе 

Предоставяне на разяснения и/или информация 

по проведена процедура с код в ИСУН 

BG06RDNP001-19.441-S1 
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52/23.08.2021 г. Община Нова Загора 

Искане на допълнителна информация и 

разяснения във връзка с Уведомително писмо 

на ДФЗ по проведена процедура с код в ИСУН 

BG06RDNP001-19.492-S1 

53/24.08.2021 г. 
Държавен фонд „Земеделие“ 

– ОД Добрич 

Предоставяне на разяснения и/или информация 

по проведена процедура с код в ИСУН 

BG06RDNP001-19.492-S1 

54/27.08.2021 г. Община Нова Загора 

Одобрение на искане за сключване на 

допълнително споразумение BG06RDNP001-

19.164-0005-С01/15.02.2021 г. 

55/27.08.2021 г. Община Нова Загора 

Одобрение на искане за сключване на 

допълнително споразумение BG06RDNP001-

19.164-0006-С01/23.11.2021 г. 

56/27.08.2021 г. Община Нова Загора 

Одобрение на искане за сключване на 

допълнително споразумение BG06RDNP001-

19.164-0007-С01/15.02.2021 г. 

57/27.08.2021 г. Държавен фонд „Земеделие“ 

Уведомително писмо за одобрение на искане от 

Община Нова Загора за сключване на 

допълнително споразумение BG06RDNP001-

19.164-0005-С01/15.02.2021 г. 

58/27.08.2021 г. Държавен фонд „Земеделие“ 

Уведомително писмо одобрение на искане от 

Община Нова Загора за сключване на 

допълнително споразумение BG06RDNP001-

19.164-0006-С01/23.11.2021 г. 

59/27.08.2021 г. Държавен фонд „Земеделие“ 

Уведомително писмо за одобрение на искане от 

Община Нова Загора за сключване на 

допълнително споразумение BG06RDNP001-

19.164-0007-С01/15.02.2021 г. 

60/27.08.2021 г. 
УО на ПРСР, МЗХГ; 

Държавен фонд „Земеделие“ 

Уведомително писмо за извършване на 

обучителни и информационни мероприятия от 

Сдружение „Местна инициативна група“ 

61/08.09.2021 г. 

ЗП Евгени Донев Дечев, с. 

Полско Пъдарево, общ. Нова 

Загора 

Създаване на „код за достъп“ в секция 

„Договори“ в ИСУН на служители на СНЦ 

„МИГ – Нова Загора“ 

62/08.09.2021 г. 

Нанка Иванова, Управител на 

„АГРИ МИЛК“ ЕООД, с. 

Богданово, общ. Нова Загора 

Създаване на „код за достъп“ в секция 

„Договори“ в ИСУН на служители на СНЦ 

„МИГ – Нова Загора“ 

63/16.09.2021 г. 

Милена Петкова, Управител 

на „Розленд“ ООД, с. 

Коньово, общ. Нова Загора 

Създаване на „код за достъп“ в секция 

„Договори“ в ИСУН на служители на СНЦ 

„МИГ – Нова Загора“ 

64/20.09.2021 г. 
ЗП Жельо Радев Иванов, с. 

Загорци, общ. Нова Загора 

Създаване на „код за достъп“ в секция 

„Договори“ в ИСУН на служители на СНЦ 

„МИГ – Нова Загора“ 
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65/27.09.2021 г. Община Нова Загора 
Искане на безлихвен заем за издръжка на СНЦ 

„Местна инициативна група – Нова Загора“ 

66/29.09.2021 г.  МЗХГ 

Заявление за одобрение на финансова помощ по 

подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегията за местно 

развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. за 2022 г. на 

СНЦ „МИГ – Нова Загора“ 

67/04.10.2021 г. 

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  

68/04.10.2021 г. Държавен фонд „Земеделие“ 

Одобрение на искане за сключване на 

допълнително споразумение по 

административен договор № BG06RDNP001-

379-0003-C01/17.05.2021 

69/13.10.2021 г. Община Нова Загора 

Издаване на удостоверения за липса на 

задължения във връзка с промяна състава на 

членове на КВО 

70/14.10.2021 г. УО на ПРСР, МЗХГ 
Уведомление за промяна в състава на 

Колективния върховен орган на МИГ 

71/15.10.2021 г. Община Нова Загора 

Искане на допълнителна информация и 

документи, свързани с подадено проект по 

процедура за подбор на проектни предложения 

с код в ИСУН BG06RDNP00-440- S2 

72/ 15.10.2021 г. 
Държавен фонд „Земеделие“ 

– гр. Ямбол  

Предоставяне на застраховка за ДМА на СНЦ 

„МИГ – Нова Загора“ 

73/25.10.2021 г. Държавен фонд „Земеделие“ 

Предоставяне на разяснения и/или информация 

по проведена процедура за подбор на проектни 

предложения с код в ИСУН BG06RDNP00-440- 

S2 

74/26.10.2021 г. 
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 

75/02.11.2021 г. 
Нанка Иванова, Управител 

на „Агри Милк“ ЕООД 

Одобрение на искане за сключване на 

допълнително споразумение към 

Административен договор № № BG06RDNP00-

179-0011-С01/07.09.2021 г. 

76/03.11.2021 г. 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. 
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77/03.11.2021 г. УО на ПРСР, МЗХГ 

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“ 

78/04.11.2021 г. Община Нова Загора 

Създаване на „код за достъп“ в секция 

„Договори“ в ИСУН на служители на СНЦ 

„МИГ – Нова Загора“ 

79/08.11.2021 г. 
Веселин Василев, Управител 

на „ГЕОВЕС 2019 г.“ 

Създаване на „код за достъп“ в секция 

„Договори“ в ИСУН на служители на СНЦ 

„МИГ – Нова Загора“ 

80/11.11.2021 г. УО на ПРСР, МЗХГ 

Обявяване на втори прием за подбор на 

проектни предложения по процедура с код в 

ИСУН BG06RDNP001-19.492 

81/24.11.2021 г. Община Нова Загора 

Одобрение на искане за сключване на 

допълнително споразумение към 

Административен договор № № 

BG06RDNP001-19.164-0004-С01/09.06.2021 г. 

82/24.11.2021 г. Държавен фонд „Земеделие“ 

Уведомително писмо за одобрение на искане за 

сключване на допълнително споразумение към 

Административен договор № № 

BG06RDNP001-19.164-0004-С01/09.06.2021 г. 

83/30.11.2021 г. Държавен фонд „Земеделие“ 
Предоставяне на застрахователна полица за 

ДМА на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ 

84/07.12.2021 г. Държавен фонд „Земеделие“ 

Предоставяне на екземпляр от сключен 

административен договор и изискуеми 

документи на бенефициента 

85/08.12.2021 г. Държавен фонд „Земеделие“ 
Предоставяне на документ по уведомително 

писмо за отстраняване на нередовности 

86/13.12.2021 г. „Меридиан 26“ ООД 

Възлагателно писмо за излъчване на прием на 

проектни предложения по процедура за подбор 

на проекти BG06RDNP001-19.492 

86/15.12.2021 г. ЗС Жельо Радев Иванов 
Одобрение на искане за сключване на 

допълнително споразумение 

87/23.12.2021 г. УО на ПРСР, МЗХГ 

Уведомително писмо за преценка участие на 

наблюдатели в КППП по процедура с код в 

ИСУН BG06RDNP001-19.492-S2 
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13.2 Входяща кореспонденция:  

Входящ №/ дата Подател Относно 

1/04.01.2021 г. Община Нова Загора 

Уведомление за начислени приписани приходи 

на основание договор за наем на помещение № 

265/04.05.2017 г. 

2/06.01.2021 г. Държавен фонд „Земеделие“ 
Решение № 20/19/4/0/00044/3/09/03/01 за 

изплащане на финансова помощ 

3/08.01.2021 г. Държавен фонд „Земеделие“ 

Уведомително писмо във връзка с подадено 

проектно предложение № BG06RDNP001-

19.164-0007 „Изграждане на система за 

видеонаблюдение на територията на община 

Нова Загора“ 

4/08.01.2021 г. Държавен фонд „Земеделие“ 

Уведомително писмо във връзка с подадено 

проектно предложение № BG06RDNP001-

19.164-0005 „Обреден дом в гробищен парк, 

нахождащ се в ПИ идентификатор 

51809,507,2509 по кадастралната карта на Нова 

Загора, ул. „Петко Енев“ 

5/ 14.01.2021 г. Държавен фонд „Земеделие“ 

Уведомително писмо за предоставяне на 

разяснения по одобрено от МИГ проектно 

предложение с код в ИСУН BG06RDNP001-

19.179 

6/19.01.2021 г. Община Нова Загора 

Искане за сключване на допълнително 

споразумение по договор № BG06RDNP001-

19.164-0002-С01/25.08.2020 г. по проект 

„Благоустрояване и основен ремонт на 

централната паркова алея в Градски парк Нова 

Загора“ 

7/20.01.2021 г. 

Никола Николов, 

председател на КППП по 

процедура за подбор на 

проекти BG06RDNP001-

19.441 

Докладна записка до Председателя на УС на 

МИГ – Нова Загора, за искане удължаване срока 

за работа на КППП по процедура код в ИСУН 

BG06RDNP001-19.441 

8/21.01.2021 г. Министерство на финансите Съгласуване на проект на документи по 

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

подобряването или разширяването на всички 

видове малки по мащаби инфраструктура“ 

9/21.01.2021 г. Славяна Данева Василева Болничен лист № Е20201615646 

10/22.01.2021 г. Славяна Данева Василева 

Декларация за обстоятелства за изплащане на 

парични обезщетения за временна 

неработоспособност, бременност и раждане и 

трудоустрояване по болнични листове 

11/11.02.2021 г. 
Държавен фонд „Земеделие“ 

– ОД гр. Сливен 

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 

12/11.02.2021 г. Държавен фонд „Земеделие“ 

Решение № 45/19/2/7.2/3/00329/1/01/03/01 за 

изплащане на авансова финансова помощ по 

Административен договор № BG06RDNP001-

19.164-0003-С01 от 06.04.2020 г. 

13/12.02.2021 г. Държавен фонд „Земеделие“ 

Придружително писмо покана за подписване на 

договор за 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““ 

14/12.02.2021 г. Държавен фонд „Земеделие“ 

Придружително писмо покана за подписване на 

договор за проектно предложение с № 

BG06RDNP001-19.164-0007 „Изграждане на 

система за видеонаблюдение на територията на 

Община Нова Загора“ 

15/16.02.2021 г. 

Валентина Банкова, 

управител на „Валей 

козметикс“ ЕООД 

Предоставяне на допълнителна информация по 

проектно предложение с код BG06RDNP001-

19.379-0003 „Инвестиции в оборудване за 

фирма „Валей Козметикс“ ЕООД 

16/16.02.2021 г. Отдел ВОМР, МЗХГ 

Уведомително писмо за предоставяне на 

допълнителна информация по проект на 

процедура за подбор на проекти 

BG06RDNP001-19.492 подмярка 7.2 
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„Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малки по 

мащаби инфраструктура“ 

17/17.02.2021 г. 

Държавен фонд „Земеделие“ 

– разплащателна агенция 

Дирекция Оторизация на 

плащания по ПМРСР 

Уведомително писмо за предоставяне на 

допълнителна информация, отстраняване на 

нередовности 

18/17.02.2021 г. Държавен фонд „Земеделие“ 

Уведомително писмо за предоставяне на 

допълнителна информация по проектно 

предложение BG06RDNP001-164-0004 – 

„Ограда на УПИ І в кв. 207 – Парк Мария Роза“ 

в гр. Нова Загора ПИ 51809.501.5164, подмярка 

7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малки по 

мащаби инфраструктура“ 

19/17.02.2021 г. 
СНЦ „МИГ Кирково – 

Златоград“ 
Рекламни материали 

20/19.02.2021 г. УО на ПРСР, МЗХГ 

Одобрение на годишен доклад за дейността на 

СНЦ „МИГ – Нова Загора“ за 2020 г. по 

подмярка 19.4 

21/19.02.2021 г. МЗХГ 

Предоставяне на допълнителна информация по 

заявление за одобрение на планирани дейности 

и разходи за 2021 г. по подмярка 19.4 

22/22.02.2021 г. 
Държавен фонд „Земеделие“ 

ОД гр. Благоевград 

Уведомително писмо за предоставяне на 

разяснения и/или информация по одобрено от 

МИГ проектно предложение с код в ИСУН 

BG06RDNP001-179-0005 

23/25.02.2021 г.  
Държавен фонд „Земеделие“ 

ОД гр. Сливен 

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 

24/25.02.2021 г. 
Държавен фонд „Земеделие“ 

ОД гр. Сливен 

Уведомително писмо за предоставяне на 

разяснения и/или информация по проведена 

процедура за подбор на проектни предложения 

с код в ИСУН BG06RDNP001-19.440- S1 
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25/02.03.2021 г. Държавен фонд „Земеделие“ 

Уведомително писмо /копие до МИГ/ за 

предоставяне на изискуеми документи за 

проектно предложение с код в ИСУН 

BG06RDNP001-19.179-0008 

26/02.03.2021 г. Държавен фонд „Земеделие“ 

Уведомително писмо /копие до МИГ/ за 

предоставяне на изискуеми документи за 

проектно предложение с код в ИСУН 

BG06RDNP001-19.179-0011 

27/05.03.2021 г. Община Нова Загора 

Предоставяне на информация по проведена от 

СНЦ „МИГ Нова Загора“ процедура за подбор 

на проектни предложения с код в ИСУН: 

BG06RDNP001-19.379 и постъпил проект с № 

BG06RDNP001-19.379-0004 

28/09.03.2021 г. Държавен фонд „Земеделие“ 

Уведомително писмо /копие до МИГ/ за 

предоставяне на изискуеми документи за 

проектно предложение с код в ИСУН 

BG06RDNP001-19.179-0010 

29/09.03.2021 г. УО на ПРСР, МЗХГ 

Годишен доклад за отчитане изпълнението на 

стратегията за ВОМР – подмярка 19.2 

„Прилагане на операции в рамките на стратегии 

за ВОМР“ 

30/10.03.2021 г. Държавен фонд „Земеделие“ 

Одобрение на искане № BG06RDNP001-19.164-

0002-С01-М015 от 22.01.2021 г. за изменение 

и/или допълване на Административен договор 

№ BG06RDNP001-19.164-0002-С01 от 

25.08.2020 г. 

31/11.03.2021 г. Община Нова Загора 
Предоставяне на „код за достъп“ в секция 

„Договори“ на служители на МИГ  

32/11.03.2021 г. Община Нова Загора 
Предоставяне на „код за достъп“ в секция 

„Договори“ на служители на МИГ 

33/11.03.2021 г. Община Нова Загора 
Предоставяне на „код за достъп“ в секция 

„Договори“ на служители на МИГ 

34/19.03.2021 г. „РОЗЛЕНД“ ООД Уведомително писмо /копие/ за предоставяне 

на разяснения и/или информация по проектно 
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предложение с код в ИСУН BG06RDNP001-

19.179-0001 

35/22.03.2021 г. УО на ПРСР, МЗХГ 

Одобрение на годишен доклад за извършените 

дейности подмярка 19.2 „Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за ВОМР“ 

36/23.03.2021 г. 
ЗП Георги Лъчезаров 

Истатков 

Уведомително писмо /копие/ за предоставяне 

на разяснения и/или информация по проектно 

предложение с код в ИСУН BG06RDNP001-

19.179-0005 

37/24.03.2021 г. Държавен фонд „Земеделие“ 

Одобрение на процедура за подбор на проектни 

предложения с код в ИСУН BG06RDNP001-

19.440- S1 

38/26.03.2021 г. Държавен фонд „Земеделие“ 

Уведомително писмо /копие за одобрение на 

проектно предложение с № BG06RDNP001-

19.164-0004 

39/31.03.2021 г. Държавен фонд „Земеделие“ 
Уведомително писмо /копие за връщане на 

Запис на заповед от 19.03.2020 г. 

40/01.04.2021 г. Държавен фонд „Земеделие“ Решение № 20/19/4/0/00044/3/10/03/01  

41/01.04.2021 г. НСИ 

Уведомително писмо за включване в регулярно 

тримесечно изследване „Наети лица, 

отработено време, средства за работна заплата 

и други разходи за труд“ за 2021 г. (електронна 

поща) 

42/05.04.2021 г. Славяна Данева Василева 

Заявление-декларация за изплащане на парично 

обезщетение при бременност и раждане на 

основание чл. 50, ал. 1 и ал. 5 от КСО за 

остатъка от 410 дни 

43/05.04.2021 г. Славяна Данева Василева 
Заявление по чл. 163, ал. 1 КТ  и чл. 45, ал. 1, т. 

2 НРПВО 

44/05.04.2021 г. Славяна Данева Василева 
Декларация за ползване на отпуск по чл. 163, 

ал.1 от Кодекса на труда от майката 

45/05.04.2021 г. НСИ Тримесечно отчитане на „Наети лица, 

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

поща) 

46/05.04.2021 г. УО на ПРСР, МЗХГ 

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. 

47/12.04.2021 г. УО на ПРСР, МЗХГ 

Уведомително писмо относно допълнително 

финансиране по мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 

2020 г. 

48/16.04.2021 г. „ЕРАКС“ ЕООД 
Предложение за подготовка и провеждане на  

информационни мероприятия 

49/19.04.2021 г.  „КРЕДО 3 М“ 

Предоставяне на оферта за популяризиране на 

стратегията за Водено от общностите местно 

развитие на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ 

/рекламен пакет 2021 г./ 

50/19.04.2021 г. УО на ПРСР, МЗХГ 

Действия за привеждане на екипите на 

Местните инициативни групи съгласно 

споразумение за изпълнение на СВОМР и 

разписания състав на екипа в стратегията за 

ВОМР 

51/22.04.2021 г. Държавен фонд „Земеделие“ 

Уведомително писмо за отказ приема на 

подадено искане за плащане по договор с № 

BG06RDNP001-19.179-0012-С01 от 20.07.2020 

г. /копие/ 

52/22.04.2021 г. УО на ПРСР, МЗХГ 

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. 
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53/29.04.2021 г. Държавен фонд „Земеделие“ 

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 

54/05.05.2021 г. 

Нели Кадиева, Председател 

на УС на Асоциация 

„Българска национална 

ЛИДЕР мрежа“ 

Покана за членство в Асоциация „Българска 

национална ЛИДЕР мрежа“ 

55/17.05.2021 г. Държавен фонд „Земеделие“ 

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 

56/28.05.2021 г. 

Валентина Банкова, 

Управител на „Валей 

Козметикс“ ЕООД 

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 

57/03.06.2021 г. Държавен фонд „Земеделие“ 
Решение № 20/19/4/0/00044/1/05/03/01 за 

изплащане на авансова финансова помощ 

58/03.06.2021 г. Държавен фонд „Земеделие“ 

Уведомителни писмо – копие за одобрение 

размер на безвъзмездна финансова помощ за 

проектно предложение с № BG06RDNP001-

19.179-0001 

59/11.06.2021 г. Държавен фонд „Земеделие“ 

Придружително писмо – покана за подписване 

на Административен договор за проектно 

предложение с № BG06RDNP001-19.164-0004 

60/15.06.2021 г. 
Държавен фонд „Земеделие“ 

– ОД гр. Благоевград 

Уведомително писмо  във връзка с 

финализиране обработката на проектно 

предложение с код в ИСУН BG06RDNP001-

19.179-0001 /електронна поща/ 

61/08.06.2021 г. 
Държавен фонд „Земеделие“ 

– ОД гр. Ямбол 

Уведомително писмо с приложен контролен 

лист за извършена проверка на място по ПРСР 

2014-2020 за подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

mailto:mig@mig-novazagora.org


 
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г. 

„ Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – 

Европа инвестира в селските райони“ 

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

www.mig-novazagora.org 

47 

популяризиране на Стратегията за водено от 

общностите местно развитие“ съгласно Заповед 

№ 431063/ 01.06.2021 г. 

62/16.06.2021 г. УО на ПРСР, МЗХГ 

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“ 

64/07.07.2021 г. 
Държавен фонд „Земеделие“ 

– ОД гр. Ямбол 

Уведомително писмо за изтичащ срок на 

застрахователна полица 

65/14.07.2021 г. Община Нова Загора 

Предоставяне на „код за достъп“ на служители 

на МИГ административен договор 

BG06RDNP001-19.164-0004-С01/09.06.2021 г. 

66/21.07.2021 г. Държавен фонд „Земеделие“ 
Решение № 20/19/4/0/00044/3/11/03/01 за 

изплащане на финансова помощ 

67/02.08.2021 г. Държавен фонд „Земеделие“ 

Уведомително писмо за одобрение на цялостно 

оттегляне на искане за плащане № 

45/19/2/6.4.1/5/00757/1/01/18/01 /копие/ 

68/09.08.2021 г. 
Държавен фонд „Земеделие“ 

– ОД гр. Русе 

Уведомително писмо за предоставяне на 

разяснения и/или информация по проведена 

процедура за подбор на проектни предложения 

с код в ИСУН BG06RDNP001-19.441-S1 

69/18.08.2021 г. 
Държавен фонд „Земеделие“ 

– ОД гр. Добрич 

Уведомително писмо за предоставяне на 

разяснения и/или информация по проведена 

процедура за подбор на проектни предложения 

с код в ИСУН BG06RDNP001-19.492-S1 

70/23.08.2021 г. 

Ралица Василева, главен 

експерт отдел ВОМР, 

Дирекция „Развитие на 

селските райони“ 

Информация относно предстояща Българо-

румънска конференция по подхода ВОМР 

71/24.08.2021 г. 
Държавен фонд „Земеделие“ 

– ОД гр. Велико Търново 
Уведомително писмо за предоставяне на 

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

BG06RDNP001-19.379-0001-S1 /копие/ 

72/24.08.2021 г. Община Нова Загора 

Искане за сключване на допълнително 

споразумение към административен договор № 

BG06RDNP001-19.164-0006-С01/23.11.2020 г. 

73/24.08.2021 г. Община Нова Загора 

Искане за сключване на допълнително 

споразумение към административен договор № 

BG06RDNP001-19.164-0007-С01/15.02.2021 г. 

74/24.08.2021 г. Община Нова Загора 

Искане за сключване на допълнително 

споразумение към административен договор № 

BG06RDNP001-19.164-0005-С01/15.02.2021 г. 

75/24.08.2021 г. Община Нова Загора 

Предоставяне на документи и/или разяснение 

във връзка с оценка на проектно предложение с 

код в ИСУН BG06RDNP001-19.492-0001 

76/26.08.2021 г. Държавен фонд „Земеделие“ 

Уведомително писмо /копие/ – покана за 

сключване на административен договор с код в 

ИСУН BG06RDNP001-19.179-0001 

77/02.09.2021 г. Държавен фонд „Земеделие“ 

Уведомително писмо /копие/ – покана за 

сключване на административен договор с код в 

ИСУН BG06RDNP001-19.179-0008 

78/07.09.2021 г. Държавен фонд „Земеделие“ 

Уведомително писмо /копие/ – покана за 

сключване на административен договор с код в 

ИСУН BG06RDNP001-19.179-0011 

79/07.09.2021 г. Държавен фонд „Земеделие“ 

Уведомително писмо /копие/ – покана за 

сключване на административен договор с код в 

ИСУН BG06RDNP001-19.179-0010 

80/13.09.2021 г. 
Държавен фонд „Земеделие“- 

ОД гр. Хасково 

Уведомително писмо /копие/ за предоставяне 

на разяснения и/или информация по одобрено 

от МИГ предложение с код в ИСУН 

BG06RDNP001-19.379-0002 

81/14.09.2021 г. 
Държавен фонд „Земеделие“- 

ОД гр. Русе 

Публикуване на класиране в ИСУН по 

процедура № BG06RDNP001-19.441 

82/14.09.2021 г. Държавен фонд „Земеделие“ Уведомително писмо /копие/ за одобрение на 

искане за сключване на допълнително 
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споразумение по Административен договор с 

№ BG06RDNP001-19.164-0006-С01 

83/14.09.2021 г. Държавен фонд „Земеделие“ 

Уведомително писмо /копие/ за одобрение на 

искане за сключване на допълнително 

споразумение по Административен договор с 

№ BG06RDNP001-19.164-0005-С01 

84/14.09.2021 г. 

Валентина Банкова, 

управител на „Валей 

козметикс“ ЕООД 

Искане за сключване на допълнително 

споразумение към административен договор № 

BG06RDNP001-19.379-0003-С01/17.05.2021 г. 

85/01.10.2021 г. „Розленд“ ООД 

Предоставяне на кодове за достъп в секция 

„Договори“ в системата ИСУН на служители на 

СНЦ „МИГ – Нова Загора“  

86/01.10.2021 г. Държавен фонд „Земеделие“ 

Уведомително писмо /копие/ за  предоставяне 

на документи за проектно предложение с № 

BG06RDNP001-19.379-0001 

87/01.10.2021 г. 
Иван Симов, гл. експерт, 

отдел ВОМР 
Искане на информация 

88/08.10.2021 г.  
Държавен фонд „Земеделие“, 

РА Ямбол 

Уведомително писмо относно изтичащ срок на 

застрахователна полица 

89/12.10.2021 г. ЗП Евгени Донев Дечев 

Предоставяне на кодове за достъп в секция 

„Договори“ в системата ИСУН на служители на 

СНЦ „МИГ – Нова Загора“ 

90/13.10.2021 г. Държавен фонд „Земеделие“ 

Уведомително писмо /копие/ за одобрение на 

искане за сключване на допълнително 

споразумение по Административен договор с 

№ BG06RDNP001-19.164-0007-С01 

91/08.10.2021 г. Държавен фонд „Земеделие“ 

Уведомително писмо за предоставяне на 

разяснения и/или допълнителна информация по 

процедура за подбор на проектни предложения 

с код BG06RDNP001-19.440- S2 

92/14.10.2021 г. „Агри Милк“ ЕООД 

Предоставяне на кодове за достъп в секция 

„Договори“ в системата ИСУН на служители на 

СНЦ „МИГ – Нова Загора“ 
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93/18.10.2021 г. ЗС Жельо Радев Иванов 

Предоставяне на кодове за достъп в секция 

„Договори“ в системата ИСУН на служители на 

СНЦ „МИГ – Нова Загора“ 

94/22.10.2021 г. Община Нова Загора 

Предоставяне на допълнителни документи, 

свързани с подадено проектно предложение по 

процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-

19.440- S2 

95/25.10.2021 г. УО на ПРСР, МЗХГ 

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 

96/25.10.2021 г. Държавен фонд „Земеделие“ 

Заповед за одобрение на процедура за подбор на 

проектни предложения с код в ИСУН 

BG06RDNP001-19.492-S1 и за сключване на 

административен договор 

 97/26.10.2021 г. Община Нова Загора 

Документи за изпълнение и управление на 

одобрен проект с код в ИСУН BG06RDNP001-

19.492-0001 „Благоустройство на парк „Мария 

Роза“ 

98/01.11.2021 г.  „Агри Милк“ ЕООД 

Молба за промяна на банкова сметка по 

административен договор № BG06RDNP001-

19.179-0011-С01 от 07.09.2021 г. 

99/04.11.2021 г.  Община Нова Загора 

Предоставяне на кодове за достъп в секция 

„Договори“ в системата ИСУН на служители на 

СНЦ „МИГ – Нова Загора“ 

100/15.11.2021 г. Държавен фонд „Земеделие“ 

Придружително писмо-копие за 

неоснователност на възражение по проектно 

предложение с код в ИСУН BG06RDNP001-

19.441-0002 

101/16.11.2021 г. Държавен фонд „Земеделие“ 

Придружително писмо-копие за 

неоснователност на възражение по проектно 

предложение с код в ИСУН BG06RDNP001-

19.441-0003 
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102/18.11.2021 г. 
Веселин Василев, Управител 

на „Геовес 2019“ ЕООД 

Предоставяне на кодове за достъп в секция 

„Договори“ в системата ИСУН на служители на 

СНЦ „МИГ – Нова Загора“ 

103/19.11.2021 г. Община Нова Загора 

Искане за сключване на допълнително 

споразумение към административен договор № 

BG06RDNP001-19.164-0001-С01/09.06.2021 г. 

104/30.11.2021 г. Държавен фонд „Земеделие“ 

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 

105/01.12.2021 г. УО на ПРСР, МЗХГ 

Одобрение на извършени промени в състава на 

Колективния върховен орган на Сдружение 

„Местна инициативна група – Нова Загора“ 

106/02.12.2021 г. Държавен фонд „Земеделие“ 
Уведомително писмо за отстраняване на 

нередовности 

107/03.12.2021 г. Община Нова Загора 

Уведомление за определяното упълномощено 

лице от Община Нова Загора, което ще отговаря 

за изпълнението на проект с № BG06RDNP001-

19.440-0002 - копие 

108/09.12.2021 г. ЗС Жельо Радев Иванов 

Заявления за искане промяна на 

Административен договор с № BG06RDNP001-

19.179-0010-С01/20.09.2021 г. 

109/16.12.2021 г. Община Нова Загора 
Уведомление за офис помещение на СНЦ 

„МИГ – Нова Загора“ 
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13. Опис на приложения. 

Таблици от № 1 до № 13 на хартиен и електронен носител. 

 

 

 

 

Дата на изготвяне: 09.02.2022 г. 

 

 

 

Светла Стоянова  

/Подпис на представляващия МИГ и печат на МИГ 
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Таблица 1 Брой работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите 

          

Индикатор 

Цел за 

периода 2014 

– 2020 според 

СВОМР 

Планирани съгласно 

заявления за подпомагане, 

одобрени от МИГ за 

периода на доклада 

Планирани съгласно 

заявления за подпомагане, 

одобрени от МИГ за 

периода от подписване на 

СВОМР 
Постигнато за периода на 

годишния доклад (за 

изплатени проекти) 

Постигнато за периода от 

подписване на СВОМР 

(за изплатени проекти) 

Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени 

Работни места, разкрити в 

резултат от подпомагане на 

проектите, финансирани от:                   

ЕЗФРСР  60 1 1 9 3 0 0 0 0 

(излишните редове да се 

изтрият)          

          
1. Отчитат се данните само за новосъздадени работни места; 

2. Отчитат се данните за създаване на работни места, свързани с проекти след тяхното стартиране, например: ако проект е за създаване на фермерски магазин, 

не се включват данните за създадени работни места по време на подготвителната фаза/реконструкция/строеж (за консултанти, архитекти, строители и т.н). 

Отчитат се данните за създадените работни места след отваряне на магазина (управител, продавач и т.н.). Доброволната работа не се включва, но 

самоназначаването следва да бъде отчетено; 

3. За да се отчете едно работно място, продължителността на договора с наетото лице трябва да е най-малко една година. Когато е предвиден такъв за 6 месеца, 

работното място се отчита като 0,5 бр. 
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Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в резултат от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР.  

      

Индикатор 

Брой съгласно 

СВОМР 

Планиран брой 

съгласно заявления за 

подпомагане, одобрени 

от МИГ за периода на 

доклада 

Планиран брой съгласно 

заявления за 

подпомагане, одобрени 

от МИГ за периода от 

подписване на СВОМР 

Брой съгласно 

изплатени проекти 

за периода на 

доклада 

Брой съгласно 

изплатени проекти 

за периода от 

подписване на 

СВОМР 

1 2 3 4 5 6 

Жители, които ще се ползват от подобрени ИТ 

услуги/инфраструктура; 0 35949 35949 0 0 

Жители, които ще се ползват от подобрени услуги/инфраструктура, 

различни от тези, свързани с ИТ. 11250 20681 20681 0 0 
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Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване на споразумение за изпълнение на СВОМР 

                

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

Брой регистрирани 

заявления от 

кандидати за 

одобрение от МИГ 

Брой одобрени 

заявления от МИГ 

Брой внесени 

заявления от МИГ за 

одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с кандидати 

Процент 

на 

одобрение 

Брой договори с 

изплатена субсидия  

Процент 

на 

изплащане  

(брой) 

за отч. 

период 

от скл. на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. на 

спораз. 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

за отч. 

период  

от скл. на 

спораз. 

колона 15 

разделена 

на колона 

2 

1 2 
3 

4 5 6 
7 

8 
9 

10 
11 12 

13 
14 15 16 

Мерки, 

финансирани 

от ПРСР 2014 

- 2020 г. 

(ЕЗФРСР)                               

4.1 14 0 11 0 11 0 11 4 5 4 5 36% 0 0 0 

4.2 3 0 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0% 0 0 0 

6.4.1 7 0 4 0 3 0 3 3 3 2 2 29% 0 0 0 

7.2 9 1 8 1 7 1 7 4 7 4 7 78% 0 0 0 

7.5 5 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 20% 0 0 0 

Общо: 38 2 28 3 23 3 23 12 16 11 15 39% 0 0 0 
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Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева 

           

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявена 

субсидия по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Интензитет на 

заявената 

помощ, % 

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от 

МИГ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

проект към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от 

УО/ДФЗ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

УО/ДФЗ 

Изплатена 

субсидия 

                      

1 2 
3 

4 5 6 7 8 
9 

10 11 

Мерки, финансирани от 

ПРСР 2014 - 2020 г. 

(ЕЗФРСР)                     

4.1 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 719 094,95 311 267,11 0,00 

4.2 0,00 0,00 100,00 195 543,34 97 771,66 195 543,34 97 771,66 0,00 0,00 0,00 

6.4.1 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277 366,78 208 025,09 0,00 

7.2 332 174,68 332 174,68 100,00 332 174,68 332 174,68 332 174,68 332 174,68 803 102,20 800 668,95 0,00 

7.5 77 999,96 77 999,96 100,00 77 999,96 77 999,96 77 999,96 77 999,96 77 999,96 77 999,96 0,00 

Общо: 410 174,64 410 174,64 0,00 605 717,98 507 946,30 605 717,98 507 946,30 1 877 563,89 1 397 961,11 0,00 
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Таблица 5: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева 

              

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от 

МИГ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

проект към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия към 

УО/ ДФЗ 

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от 

УО/ДФЗ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

Процент 

на 

одобрение 

Изплатена 

субсидия 

колона 2 

минус 

колона 11 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Мерки, 

финансирани 

от ПРСР 2014 

- 2020 г. 

(ЕЗФРСР)                           

4.1 1 061 060,00 1 751 666,60 1 751 666,60 1 741 905,10 833 977,51 1 741 905,10 833 977,51 888 502,96 395 221,11 395 221,11 665 838,89 37% 0 

4.2 139 965,00 310 643,34 310 643,34 195 543,34 97 771,66 195 543,34 97 771,66 0,00 0,00 0,00 139 965,00 0% 0 

6.4.1 279 925,00 383 716,38 383 716,38 277 366,78 208 025,10 277 366,78 208 025,10 277 366,78 208 025,09 149 177,47 130 747,53 53% 0 

7.2 2 149 985,00 1 689 429,32 1 689 429,32 1 689 429,32 1 689 429,32 1 689 429,32 1 689 429,32 1 689 429,32 1 671 750,66 1 671 750,66 478 234,34 78% 0 

7.5 101 810,00 77 999,96 77 999,96 77 999,96 77 999,96 77 999,96 77 999,96 77 999,96 77 999,96 77 999,96 23 810,04 77% 0 

Общо: 3 732 745,00 4 213 455,60 4 213 455,60 3 982 244,50 2 907 203,55 3 982 244,50 2 907 203,55 2 933 299,02 2 352 996,82 2 294 149,20 1 438 595,80 61%   

 (излишните редове да се изтрият)                     
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Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР 

                

ПРИОРИТЕТИ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

Брой 

регистрирани 

проекти от 

кандидати за 

одобрение от 

МИГ 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой внесени 

заявления от 

МИГ за 

одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с 

кандидати Процент 

на 

одобрение 

Брой договори с 

изплатена 

субсидия  Процент 

на 

изплащане 

(брой) 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 
за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

колона 15 

разделена 

на колона 

2 

1 2 
3 

4 5 6 
7 

8 
9 

10 
11 12 

13 
14 15 16 

Приоритет 1.1 

Интелигентен растеж 

на икономиката , 

подобряване на 

капацитета за растеж 

на МСП, развитие на 

конкурентноспособно 

земеделие 24 0 18 1 15 1 15 7 8 6 7 29% 0 0 0 

Приоритет 2.1 

Оползотворяване 

потенциала на 

различни 

екологосъобразни 

видове туризъм 

5 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 20% 0 0 0 
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Приоритет 3.1 

Повишаване 

качеството на живот, 

обновяване на 

селищата и развитие 

на 

инфраструктурите, 

стимулиране на 

устойчива и 

качествена заетост 

9 1 8 1 7 1 7 4 7 4 7 78% 0 0 0 

Общо: 38 2 28 3 23 3 23 12 16 11 15 39% 0 0 0 
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Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния период в лева 

           

ПРИОРИТЕТИ 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявена 

субсидия по 

проекти към 

МИГ 

Интензитет 

на 

заявената 

помощ 

Одобрен 

общ размер 

на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени от 

УО/ДФЗ 

Изплатена 

субсидия 

1 2 
3 

4 5 6 7 8 
9 

10 11 

Приоритет 1.1 

Интелигентен растеж на 

икономиката , 

подобряване на 

капацитета за растеж на 

МСП, развитие на 

конкурентноспособно 

земеделие 

0,00 0,00 100,00 195 543,34 97 771,66 195 543,34 97 771,66 996 461,73 519 292,20 0 

Приоритет 2.1 

Оползотворяване 

потенциала на различни 

екологосъобразни видове 

туризъм 

77 999,96 77 999,96 100,00 77 999,96 77 999,96 77 999,96 77 999,96 77 999,96 77 999,96 0 

Приоритет 3.1 

Повишаване качеството на 

живот, обновяване на 

селищата и развитие на 

инфраструктурите, 

стимулиране на устойчива 

и качествена заетост 

332 174,68 332 174,68 100,00 332 174,68 332 174,68 332 174,68 332 174,68 803 102,20 800 668,95 0 

Общо: 410 174,64 410 174,64 
0,00 

605 717,98 507 946,30 605 717,98 507 946,30 1 877 563,89 1 397 961,11 0,00 
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Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на споразумение за финансиране в лева 

ПРИОРИТЕТИ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Одобрен 

общ размер 

на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

проект към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ размер 

на 

разходите 

по проект от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени от 

УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

Процент 

на 

одобрение 

Изпла

тена 

субсид

ия 

колона 2 

минус 

колона 11 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

1 2 
3 

4 5 6 7 8 9 
10 

11 12 13 14 

Приоритет 1.1 

Интелигентен растеж 

на икономиката , 

подобряване на 

капацитета за растеж 

на МСП, развитие на 

конкурентноспособно 

земеделие 

1 480 950,00 2 446 026,32 2 446 026,32 2 214 815,22 1 139 774,27 2 214 815,22 1 139 774,27 1 165 869,74 603 246,20 544 398,58 936 551,42 36,76 0,00 

0Приоритет 2.1 

Оползотворяване 

потенциала на 

различни 

екологосъобразни 

видове туризъм 

101 810,00 77 999,96 77 999,96 77 999,96 77 999,96 77 999,96 77 999,96 77 999,96 77 999,96 77 999,96 23 810,04 76,61 0,00 
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Приоритет 3.1 

Повишаване 

качеството на живот, 

обновяване на 

селищата и развитие 

на инфраструктурите, 

стимулиране на 

устойчива и 

качествена заетост 

2 149 985,00 1 689 429,32 1 689 429,32 1 689 429,32 1 689 429,32 1 689 429,32 1 689 429,32 1 689 429,32 1 671 750,66 1 671 750,66 478 234,34 77,76 0,00 

Общо: 3 732 745,00 4 213 455,60 4 213 455,60 3 982 244,50 2 907 203,55 3 982 244,50 2 907 203,55 2 933 299,02 2 352 996,82 2 294 149,20 1 438 595,80 61,46 0,00 
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Таблица 9: Изпълнение на СВОМР по приоритети на съюза за развитие на селските райони 

Важно: 1. Всички проекти, подадени в МИГ трябва да бъдат отнесени към някоя от областите, посочени в таблицата; 

2. Таблицата се попълва за годината на доклада 

         

Приоритети на съюза за 

развитие на селските 

райони 

Области с поставен акцент, за които в най-

голяма степен допринасят проектите 

Брой 

одобрени 

заявления 

от МИГ 

Брой 

одобрени 

заявления от 

ДФЗ 

Брой 

изплатени 

заявления 

от ДФЗ в 

лв. 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ в лв. 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

ДФЗ в лв. 

Изплатена 

субсидия в 

лв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Стимулиране на трансфера на 

знания и иновациите в 

областта на селското и 

горското стопанство и 

селските райони с акцент 

върху следните области: 

1А 
Стимулиране на иновациите, 

сътрудничеството и развитието на базата от 

знания в селските райони; 0 0 0 0 0 0 

1B 

Укрепване на връзките между селското 

стопанство, производството на храни, 

горското стопанство и 

научноизследователската дейност и 

иновациите, включително с цел 

подобряване на екологичното управление и 

екологичните показатели; 0 0 0 0 0 0 

1C 
Поощряване на ученето през целия живот и 

професионалното обучение в секторите на 

селското и горското стопанство; 0 0 0 0 0 0 

Повишаване на 

жизнеспособността на 

земеделските стопанства и 

конкурентоспособността на 

всички видове 

селскостопанска дейност във 

всички региони и насърчаване 

на новаторските технологии в 

2A 

Подобряване на икономическите резултати 

на всички земеделски стопанства и 

улесняване на преструктурирането и 

модернизирането на стопанствата, особено 

с оглед на увеличаването на пазарното 

участие и ориентация и на 

разнообразяването в селското стопанство; 0 4 0 0 311 267,11 0 
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селското стопанство и 

устойчивото управление на 

горите, с акцент върху 

следните области: 

2B 

Улесняване на навлизането на земеделски 

стопани с подходяща квалификация в 

селскостопанския сектор, и по-специално 

приемствеността между поколенията; 0 0 0 0 0 0 

насърчаване на организацията 

на хранителната верига, 

включително преработката и 

предлагането на пазара на 

селскостопански продукти,на 

хуманното отношение към 

животните и управлението на 

риска в селското стопанство с 

акцент върху следните 

области: 

3A 

Подобряване на конкурентоспособността 

на първичните производители чрез по-

доброто им интегриране в 

селскостопанската и хранителната верига 

посредством схеми за качество, които да 

добавят стойност към селскостопанските 

продукти, популяризиране на местните 

пазари и къси вериги на доставки, групи на 

производителите и организации и 

междубраншови организации; 0 0 0 0 0 0 

3B Подпомагане на превенцията и 

управлението на риска на стопанствата; 0 0 0 0 0 0 

Възстановяване, опазване и 

укрепване на екосистемите, 

свързани със селското и 

горското стопанство, с акцент 

върху следните области: 4A 

Възстановяване, опазване и укрепване на 

биологичното разнообразие, включително в 

зони по „Натура 2000“ и в зони с природни 

или други специфични ограничения и 

земеделие с висока природна стойност, 

както и на състоянието на европейските 

ландшафти; 0 0 0 0 0 0 

4B 
Подобряване управлението на водите, 

включително управлението на торовете и 

пестицидите; 0 0 0 0 0 0 

4C Предотвратяване на ерозията на почвите и 

подобряване на управлението им; 0 0 0 0 0 0 
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Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива 

на изменението на климата 

икономика в селското 

стопанство, сектора на 

храните и горското 

стопанство, с акцент върху 

следните области: 

5A 
Повишаване на ефективността при 

потреблението на вода в селското 

стопанство;  0 0 0 0 0 0 

5B 

Повишаване на ефективността при 

потреблението на енергия в селското 

стопанство и хранително-вкусовата 

промишленост;  0 0 0 0 0 0 

5C 

Улесняване на доставките и използването 

на възобновяеми източници на енергия, на 

странични продукти, отпадъци и остатъци, 

и други нехранителни суровини за целите 

на биоикономиката; 0 0 0 0 0 0 

5D Намаляване на емисиите на парникови 

газове и амоняк от селското стопанство; 0 0 0 0 0 0 

5E 
Стимулиране на съхраняването и 

поглъщането на въглерода в сектора на 

селското и горското стопанство; 0 0 0 0 0 0 

Насърчаване на социалното 

приобщаване, намаляването 

на бедността и 

икономическото развитие в 

селските райони, с акцент 

върху следните области: 

6A 

Улесняване на разнообразяването, 

създаването и развитието на малки 

предприятия, както и разкриването на 

работни места; 0 0 0 0 0 0 

6B Стимулиране на местното развитие в 

селските райони;  1 4 0 
77 999,96 286 025,05 

0 

6C 

Подобряване на достъпа до 

информационни и комуникационни 

технологии (ИКТ), използването и 

качеството им в селските райони; 0 0 0 0 0 0 

  FA Друга област  1 4 0 332 174,68 800 668,95 0 
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Таблица 10: Приоритети на съюза за развитие на селските райони по мерки финансирани от ЕЗФРСР 

Таблицата се попълва за годината на доклада 

        

Мярка Приоритет Област Индикатор 

Брой/  
Брой/  

Площ/ 
Площ/ 

Размер за 

проекти, 

одобрени от 

ДФЗ за 

периода на 

доклада 

Размер за 

проекти, 

изплатени от 

ДФЗ за 

периода на 

доклада 

1 2 3 4 5 6 7   

За мярката за 

сътрудничество 

(член 35 от 

Регламент (ЕС) № 

1305/2013, където е 

приложимо 

P1 

Стимулиране на трансфера на знания 

и иновациите в областта на селското и 

горското стопанство и селските 

райони 

1B 

Укрепване на връзките между 

селското стопанство, производството 

на храни, горското стопанство и 

научноизследователската дейност и 

иновациите, включително с цел 

подобряване на екологичното 

управление и екологичните 

показатели  

Проекти за 

сътрудничество 

по мярката за 

сътрудничество 

(член 35 от 

Регламент (ЕС) № 

1305/2013 0 0 

За мярка 1.1 и др. 

подобни, включени 

в стратегията за 

ВОМР 

P1 

Стимулиране на трансфера на знания 

и иновациите в областта на селското и 

горското стопанство и селските 

райони 

1C 

Поощряване на ученето през целия 

живот и професионалното обучение в 

секторите на селското и горското 

стопанство 

Брой на 

участниците в 

обучения  0 0 
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За мерки 3.1, 4.1, 5, 

6, 8.1 до 8.4, 17.1 и 

др. подобни на тях, 

включени в 

стратегията за 

ВОМР 

P2 

Подобряване на жизнеспособността 

на стопанствата и 

конкурентоспособността на всички 

видове земеделие във всички региони; 

насърчаване на новаторски 

селскостопански технологии и 

устойчивото управление на горите 

2A 

Подобряване на икономическите 

резултати на всички земеделски 

стопанства и улесняване на 

преструктурирането и 

модернизирането на стопанствата, 

особено с оглед на увеличаването на 

пазарното участие и ориентация и на 

разнообразяването в селското 

стопанство 

Брой на 

стопанствата/ 

бенефициентите, 

получаващи 

подкрепа 4 0 

P2 

Подобряване на жизнеспособността 

на стопанствата и 

конкурентоспособността на всички 

видове земеделие във всички региони; 

насърчаване на новаторски 

селскостопански технологии и 

устойчивото управление на горите 

2B Улесняване на навлизането на 

земеделски стопани с подходяща 

квалификация в селскостопанския 

сектор, и по-специално 

приемствеността между поколенията 

Брой на 

стопанствата/ 

бенефициентите, 

получаващи 

подкрепа 0 0 

P3 
Насърчаване на добро организиране 

на хранителната верига, в т.ч. 

преработката и търговията със 

селскостопански продукти, хуманното 

отношение към животните и 

управлението на риска в селското 

стопанство 

3A 

Подобряване на 

конкурентоспособността на 

първичните производители чрез по-

доброто им интегриране в 

селскостопанската и хранителната 

верига посредством схеми за 

качество, които да добавят стойност 

към селскостопанските продукти, 

популяризиране на местните пазари и 

къси вериги на доставки, групи на 

производителите и организации и 

междубраншови организации 

Брой на 

стопанствата/ 

бенефициентите, 

получаващи 

подкрепа 0 0 
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P3 

Насърчаване на добро организиране 

на хранителната верига, в т.ч. 

преработката и търговията със 

селскостопански продукти, хуманното 

отношение към животните и 

управлението на риска в селското 

стопанство 

3B 

Подпомагане на превенцията и 

управлението на риска на 

стопанствата 

Брой на 

стопанствата/ 

бенефициентите, 

получаващи 

подкрепа 0 0 

За мерки 4, 8.1 до 

8.5, 15.1 и др. 

подобни на тях, 

включени в 

стратегията за 

ВОМР 

P4 

Възстановяване, опазване и укрепване 

на екосистемите, свързани със 

селското и горското стопанство 

4A 

Възстановяване, опазване и укрепване 

на биологичното разнообразие, 

включително в зони по „Натура 2000“ 

и в зони с природни или други 

специфични ограничения и земеделие 

с висока природна стойност, както и 

на състоянието на европейските 

ландшафти (За земеделие и развитие 

на селските райони) 

Обща 

подпомогната 

площ (ха)  0 0 

P4 

Възстановяване, опазване и укрепване 

на екосистемите, свързани със 

селското и горското стопанство 

4A 

Възстановяване, опазване и укрепване 

на биологичното разнообразие, 

включително в зони по „Натура 2000“ 

и в зони с природни или други 

специфични ограничения и земеделие 

с висока природна стойност, както и на 

състоянието на европейските 

ландшафти (За горско стопанство) 

Обща 

подпомогната 

площ (ха)  

0 0 

P4 
Възстановяване, опазване и укрепване 

на екосистемите, свързани със 

селското и горското стопанство 

4B 
Подобряване управлението на водите, 

включително управлението на 

торовете и пестицидите (За земеделие 

и развитие на селските райони) 

Обща 

подпомогната 

площ (ха)  0 0 
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P4 

Възстановяване, опазване и укрепване 

на екосистемите, свързани със 

селското и горското стопанство 4B 

Подобряване управлението на водите, 

включително управлението на 

торовете и пестицидите (За горско 

стопанство) 

Обща 

подпомогната 

площ (ха)  

0 0 

P4 Възстановяване, опазване и укрепване 

на екосистемите, свързани със 

селското и горското стопанство 

4C 

Предотвратяване на ерозията на 

почвите и подобряване на 

управлението им  (За земеделие и 

развитие на селските райони) 

Обща 

подпомогната 

площ (ха)  0 0 

P4 

Възстановяване, опазване и укрепване 

на екосистемите, свързани със 

селското и горското стопанство 4C 

Предотвратяване на ерозията на 

почвите и подобряване на 

управлението им (За горско 

стопанство) 

Обща 

подпомогната 

площ (ха)  

0 0 

P5 

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на 

храните и горското стопанство 

5A 

Повишаване на ефективността при 

потреблението на вода в селското 

стопанство  

Обща 

подпомогната 

площ (ха) 

0 0 

(Отнася се за 

площта, 

обхваната от 

инвестиции за 

напояване) 

За мерки 4, 5, 6.4, 

7.2 до 7.8, 8.5 и 8.6 

и др. 

инвестиционни 

мерки, включени в 

стратегията за 

ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на 

храните и горското стопанство 

5B 

Повишаване на ефективността при 

потреблението на енергия в селското 

стопанство и хранително-вкусовата 

промишленост  

Общ размер на 

инвестициите 

1 877 563,89 0 

(Сума от всички 

допустими 

инвестиционни 

разходи - 

публични и 

частни) 
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P5 

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на 

храните и горското стопанство 

5C 
Улесняване на доставките и 

използването на възобновяеми 

източници на енергия, на странични 

продукти, отпадъци и остатъци, и 

други нехранителни суровини за 

целите на биоикономиката 

Общ размер на 

инвестициите 

0 0 

(Сума от всички 

допустими 

инвестиционни 

разходи - 

публични и 

частни) 

За мерки 4, 8.1 до 

8.5, 15.1 и др. 

подобни на тях, 

включени в 

стратегията за 

ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на 

храните и горското стопанство 

5D 

Намаляване на емисиите на парникови 

газове и амоняк от селското 

стопанство Обща площ (ха) 0 0 

За мярка 4 и др. 

подобни, включени 

в стратегията за 

ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на 

храните и горското стопанство 

5D 

Намаляване на емисиите на парникови 

газове и амоняк от селското 

стопанство 

Брой на 

подпомаганите 

животински 

единици (ЖЕ) 0 0 

За мерки 4, 8.1 до 

8.5, 15.1 и др. 

подобни на тях, 

включени в 

стратегията за 

ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на 

храните и горското стопанство 

5E 

Стимулиране на съхраняването и 

поглъщането на въглерода в сектора на 

селското и горското стопанство  Обща площ (ха) 0 0 

Таблица 11: Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели и по фондове 
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ТИПОВЕ 

КАНДИДАТИ/ 

ПОЛУЧАТЕЛИ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

Брой 

регистрирани 

заявления от 

кандидати за 

одобрение от 

МИГ 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой внесени 

заявления от 

МИГ за 

одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с 

кандидати 

Процент 

на 

одобрение 

Брой договори с 

изплатена 

субсидия  

Процент 

на 

изплащане 

(брой) 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

колона 15 

разделена 

на колона 

2 

1 2 
3 

4 5 6 
7 

8 
9 

10 
11 12 

13 
14 15 16 

от ЕЗФРСР 
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ПУБЛИЧНИ 
14 2 10 2 8 2 8 5 8 5 8 57 0 0 0 

МИГ 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Публичен орган/ 

община 13 2 10 2 8 2 8 5 8 5 8 62 0 0 0 

НПО 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

други 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЧАСТНИ 
24 0 18 1 15 1 15 7 8 6 7 29 0 0 0 

Малко или средно 

предприятие 

2 0 2 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Микропредприятие 

(Моля, 

отбележете и 

юридическата 

форма) 

8 0 8 0 6 0 6 5 6 4 5 63 0 0 0 

Физическо лице 

4 0 7 0 6 0 6 2 2 2 2 0 0 0 0 

ЕТ 
1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лице, 

регистрирано по 

ТЗ 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Друго (ако е 

приложимо) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общо от 

ЕЗФРСР: 38 2 28 3 23 3 23 12 16 11 15 39 0 0 0 

ОБЩО: 
28 2 28 3 23 3 23 12 16 11 15 54 0 0 0 

 

Излишните редове се изтриват 
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Таблица 12: Изпълнение на СВОМР по типове кандидати/ получатели и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева 

              

ТИПОВЕ 

КАНДИДАТИ/ 

ПОЛУЧАТЕЛИ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления 

подадени в 

МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

Процент 

на 

одобрение 

Изплатена 

субсидия 

колона 2 

минус 

колона 11 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

1 2 
3 

4 5 6 7 8 9 
10 

11 12 13 14 

от ЕЗФРСР 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ПУБЛИЧНИ 2 251 

795,00 

1 767 

429,28 1 767 429,28 

1 767 

429,28 1 767 429,28 

1 767 

429,28 

1 767 

429,28 

1 767 

429,28 

1 749 

750,62 

1 749 

750,62 502 044,38 77,70 0,00 

МИГ 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Публичен орган/ 

община 
2 251 

795,00 

1 767 

429,28 1 767 429,28 

1 767 

429,28 1 767 429,28 

1 767 

429,28 

1 767 

429,28 

1 767 

429,28 

1 749 

750,62 

1 749 

750,62 502 044,38 77,70 0,00 

НПО 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

други 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ЧАСТНИ 1 480 

950,00 

2 446 

026,32 2 446 026,32 

2 214 

815,22 1 139 774,27 

2 214 

815,22 

1 139 

774,27 

1 165 

869,74 603 246,20 544 398,58 936 551,42 36,76 0,00 

Малко или средно 

предприятие 

170 000,00 402 804,80 402 804,80 402 804,80 195 184,55 402 804,80 

195 

184,55 0,00 0,00 0,00 170 000,00 0,00 0,00 
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Микропредприятие 

(Моля, 

отбележете и 

юридическата 

форма)   ЕООД и 

ООД 

663 745,00 988 875,26 988 875,26 825 625,66 438 877,54 825 625,66 

438 

877,54 825 595,54 436 173,31 377 325,69 286 419,31 56,85 0,00 

Физическо лице 

607 205,00 899 229,35 899 229,35 834 264,80 429 652,20 834 264,80 

429 

652,20 340 274,20 167 072,89 167 072,89 440 132,11 27,52 0,00 

ЕТ 
20 000,00 155 116,91 155 116,91 152 119,96 76 059,98 152 119,96 76 059,98 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 

Лице, 

регистрирано по 

ТЗ 
20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 

Друго (ако е 

приложимо)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Общо от 

ЕЗФРСР: 

3 732 

745,00 

4 213 

455,60 4 213 455,60 

3 982 

244,50 2 907 203,55 

3 982 

244,50 

2 907 

203,55 

2 933 

299,02 

2 352 

996,82 

2 294 

149,20 

1 438 

595,80 61,46 0,00 

ОБЩО: 3 732 

745,00 

4 213 

455,60 4 213 455,60 

3 982 

244,50 2 907 203,55 

3 982 

244,50 

2 907 

203,55 

2 933 

299,02 

2 352 

996,82 

2 294 

149,20 

1 438 

595,80 61,46 0,00 

 Излишните редове се изтриват 
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Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период в лева 

               

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Име на 

кандидата/ 

получателя 

Име на проекта 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления 

подадени 

в МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени 

в МИГ 

% на 

заявената 

помощ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Отхвърлено/ 

оттеглено/ 

анулирано 

заявление 

Мотив за 

отхвърляне 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към УО/ 

ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер 

на разх. 

по 

проект 

от УО/ 

ДФЗ 

Одобрена 

Изплатена 

субсидия 

субсидия 

от 

УО/ДФЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Мерки, 

финансирани 

от ПРСР 

2014 - 2020 

г. (ЕЗФРСР) 

                            

4.1 РОЗЛЕНД ООД 

Инвестиция в 

стопанството на 

фирма Розленд 

ООД 

          Н/П Н/П     98 213,87 46 402,73 0,00 
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4.1 

ЗП Георги 

Лъчезаров 

Истатков 

Повишаване на 

конкурентоспособн

остта и 

оползотворяване на 

потенциала за 

развитие на  

модерно земеделско 

стопанство на ЗП 

Георги Истатков 

          

ПП е 

отхвърлено 

от ДФЗ на 

основание 

чл.20, т. 2 и 

т.3, чл. 20 а, 

ал.1 и ал.2 от 

ЗПЗП и чл. 

65, ал. 1, т.2 

от Наредба 

№ 22 

Заповед № 

03-РД/1268 

от 

23.04.2021 г. 

    0,00 0,00 0,00 

4.1 
ЕВГЕНИ 

ДОНЕВ ДЕЧЕВ 

ЗАКУПУВАНЕ НА 

ЗЕМЕДЕЛСКА 

ТЕХНИКА 

          Н/П Н/П     
140 

000,00 
70 000,00 0,00 

4.1 

ЖЕЛЬО 

РАДЕВ 

ИВАНОВ 

„Закупуване на 

селскостопанска 

техника“ 

          Н/П Н/П     
200 

274,20 
97 072,89 0,00 

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“ 

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 

78 

4.1 
АГРИ МИЛК 

ЕООД 

Закупуване на 

миксер вагон за 

хранене на 

животните  

в кравеферма в с. 

Богданово, общ. 

Нова Загора 

          Н/П Н/П     
280 

606,88 
97 791,49 0,00 

4.2 
"Минчеви" 

ЕООД 

Модернизация на 

производствения 

процес в 

предприятието 

      
195 

543,34 
97 771,66 Н/П Н/П 

195 

543,34 
97 771,66 0,00 0,00 0,00 

4.2 
"Къчеви" 

ЕООД 

Преработка/маркет

инг на земеделски 

продукти, 

произведени от 

местни земеделски 

стопани 

      0,00 0,00 

ПП е 

отхвърлено 

Не 

преминава 

АСД 

Не отговаря 

на 

критериите 

за 

Администра

тивно 

съответстви

е и 

допустимос

т  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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4.2 
Коста Василев 

Къчев ЗП 

Инвестиции в 

преработка/маркети

нг на биологични 

домати и охлюви и 

повишаване 

конкурентноспособ

ността на 

земеделското 

стопанство 

      0,00 0,00 

ПП е 

отхвърлено 

Не 

преминава 

АСД 

Не отговаря 

на 

критериите 

за 

Администра

тивно 

съответстви

е и 

допустимос

т  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.4.1 
ГЕОВЕС 2019 

ЕООД  

„Закупуване на 

машини за 

почистване, 

калибриране и 

обеззаразяване на 

семена“ 

          Н/П Н/П     68 750,00 51 562,50 0,00 
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6.4.1 

Д-Р ДИАНА 

АТАНАСОВА -

ИНДИВИДУА

ЛНА 

ПРАКТИКА ЗА 

СПЕЦИАЛИЗИ

РАНА 

МЕДИЦИНСК

А ПОМОЩ ПО 

УШНО-

НОСНО-

ГЪРЛЕНИ 

БОЛЕСТИ 

ЕООД 

„Закупуване на 

оборудване 

необходимо за 

дейността на 

индивидуална 

практика за 

специализирана 

медицинска помощ 

по ушно – носно - 

гърлени болести“ 

          Н/П Н/П     78 463,50 58 847,62 0,00 

6.4.1 

„ВАЛЕЙ 

КОЗМЕТИКС“ 

ЕООД 

„Инвестиции в 

оборудване за 

фирма „Валей 

Козметикс“ ЕООД 

          Н/П Н/П     
130 

153,28 
97 614,97 0,00 
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7.2 
Община Нова 

Загора 

„Ограда на УПИ І в 

кв. 207 – парк 

„Мария Роза“ в гр. 

Нова Загора ПИ 

51809.501.5164“ 

          Н/П Н/П     79 897,95 79 897,95 0,00 

7.2 
Община Нова 

Загора 

„Обреден дом в 

гробищен парк, 

нахождащ се в ПИ с 

идентификатор 

51809.507.2509, ул. 

‚Петко Енев“, гр. 

Нова Загора“ 

          Н/П Н/П     
258 

494,87 

258 

052,51 
0,00 
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7.2 
Община Нова 

Загора 

„Изграждане на 

система за 

видеонаблюдение 

на територията на 

град Нова Загора“ 

          Н/П Н/П     
132 

534,70 

130 

543,81 
0,00 

7.2 
Община Нова 

Загора 

„Благоустрояване 

на Парк „Мария 

Роза“ гр. Нова 

Загора“ 

332 174,68 332 174,68 100,00 
332 

174,68 
332 174,68 Н/П Н/П 

332 

174,68 

332 

174,68 

332 

174,68 

332 

174,68 
0,00 

7.5 
Община Нова 

Загора 

„Текущ ремонт на 

общинска сграда - 

Туристически 

информационен 

център“ 

77 999,96 77 999,96 100,00 77 999,96 77 999,96 Н/П Н/П 77 999,96 77 999,96 77 999,96 77 999,96 0,00 

Общо:     410 174,64 410 174,64 0,00 
605 

717,98 
507 946,30     

605 

717,98 

507 

946,30 

1 877 

563,89 

1 397 

961,11 
0,00 

 (излишните редове да се изтрият) 

 В случай, че за периода на доклада и за периода на прилагане на стратегията има анулирани договори, те също следва да бъдат описани, вкл. причината за тяхното анулиране. 
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