
 
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 

ПРОТОКОЛ № 2/ 09.02.2022 г. 

На 09.02.2022 г. в 10.30 ч. в офиса на „Местна инициативна група – Нова Загора“ 

се проведе заседание на Управителния съвет на „МИГ – Нова Загора“. Присъстваха 

всички петима членове на Управителния съвет: Светла Стоянова, Елена Арабаджиева, 

Еленка Петрова, Мария Василева и Радка Илиева. Заседанието протече при следния 

дневен ред: 

1. Вземане на решение за промяна Индикативния график за откриване на приеми а 

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

Нова Загора“ до края на календарната година; 

2. Приемане на обява за втори прием на проектни предложения по процедура 

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

в подкрепа на неземеделски дейности“. 

3. Разни. 

По т. 1 от дневния ред: 

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

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

бъде обявен втори прием по процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.441 „МИГ-Нова 

Загора, Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти““ 

през периода 14.03.2022 – 26.04.2022 г. като бюджетът, с който се разполага е в размер 

на 42 193,34 лв.. 

Председателят предложи на членовете на Управителния съвет вторият срок за 

прием на проекти да бъде променен и да стартира от 12.09.2022 г. до 18.10.2022 г.. Като 

основание за предложението си посочи необходимост от допълнително време за 

разглеждане от страна на Държавен фонд „Земеделие“ на проектно предложение с №  

BG06RDNP001-19.441-0001, подаденото през периода на прием на проекти 05.10.2020 

05.12.2020 г. Предвид липсваща яснота за цитираното проектно предложение и 

евентуална възможност, заявеният финансов ресурс за БФП да остане свободен и 

съответно добавен към наличния, г-жа Стоянова предложи да се вземе решение за 

промяна на индикативния график по отношение на мярка 4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. 

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

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

РЕШЕНИЕ № 4 

Приема отправеното предложение за актуализация на индикативния график за 

прием по мярка 4.2 от Стратегията за ВОМР на „МИГ – Нова Загора“ за 2022 г. като за 

дата за втори прием по процедурата се приема 12.09.2022 – 18.10.2022 г.. 

Така актуализираният индикативен график следва да бъде публикуван на 

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

от датата на взимане на решението. 
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По т. 2 от дневния ред: 

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

индикативния график за прием по мерки от СВОМР на Сдружението, предстои да бъде 

обявен втори прием по процедура BG06RDNP001-19.379 „СВОМР на МИГ - Нова 

Загора, Мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ през периода 

28.03.2022 г. – 28.05.2022 г. Предвид подписано допълнително споразумение с УО на 

ПРСР, МЗм с № РД 50-151/07.10.2021 г. за отпускане на допълнителен финансов ресурс, 

както и сключените договори и одобрени проектни предложения, подадени през първия 

срок за прием, Председателят предложи обявата за предстоящия втори подбор да бъде 

актуализирана на сумата – 71 899,90 лв. 

На основание чл. 62, т. 4 от Наредба № 22 с, Управителния съвет с 5 гласа „ЗА“, 

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

РЕШЕНИЕ № 5 

Приема обявата за втори прием на проектни предложения по процедура 

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

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

на финансов ресурс на стойност 71 899,90 лв. 

По т. 3 от дневния ред: 

Председателят и членовете УС дискутираха предстоящите дейности и въпроси, 

относно работата на Сдружението до края на текущия месец. 

 

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

заседанието. 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК,  

Член на УС:………/п/…………… 

ПРЕДСЕДАТЕЛ УС: ……/п/…………… 

                                     / Светла Стоянова/ 

                    / Елена Арабаджиева/  
 

 

   Член на УС……………/п/………… 

/Еленка Петрова/ 

 

 Член на УС………/п/……………… 

/Радка Илиева/ 

 

 Член на УС…………/п/…………… 

/Мария Василева/ 
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