
 
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 № 4/ 31.05.2022 г. 

На 31.05.2022 г. в 16.00 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. Обсъждане на постъпили проектни предложения по процедура BG06RDNP001-

19.379-S2 „СВОМР на МИГ - Нова Загора, Мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ 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; 

2. Вземане на решение от Управителния съвет за определяне състава на Комисията 

за подбор на проектни предложения; съответствие квалификацията и опита на 

кандидатите за членове на КППП по процедура BG06RDNP001-19.379-S2 

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

неземеделски дейности“ 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; 

3. Вземане на решение за подновяване на оценителна сесия по първи прием на 

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

Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ 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, във връзка с получено уведомително писмо в системата ИСУН от 

Държавен фонд „Земеделие“ на 23.05.2022 г.; 

4. Разни. 

Преди преминаването към разглеждане и обсъждане на предложенията по всяка 

от точките, Председателят  на УС – г- жа Св. Стоянова направи следното уточнение, 

което касае определяне състава на Комисията за подбор на подадени проектни 

предложения към СВОМР на „МИГ – Нова Загора“. Като се имат предвид Минималните 

изисквания по чл. 41 на ПМС 161, записани и в Процедурата за подбор на проектни 

предложения към СВОМР на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, всяко от проектните 

предложения трябва да се оценява от двама /2/ оценители, се предлага КППП да се състои 

от председател, секретар и трима /3/ оценители, двама, от които да са външни експерти 

– оценители и един от състава на Общо събрание на Сдружението. След направеното 

уточнение, Председателят премина към първа точка от дневния ред. 

По т. 1 от дневния ред: 

Г-жа Светла Стоянова запозна членовете на Управителния съвет с постъпило 

проектно предложение по процедура BG06RDNP001-19.379- S2 „СВОМР на МИГ - Нова 

Загора, Мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегия за 

ВОМР на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ от Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ – Нова 
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Загора“, финансирано по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., чрез 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

До крайния срок 16:30 ч. на 28.05.2022 г. е постъпилo едно /1/ проектно 

предложение, а именно: 

- BG06RDNP001-19.379-0005 „Създаване и развитие на иновативни подходи на 

фотографското изкуство в гр. Нова Загора „Л. Ф. ФОТО СТУДИО“ ЕООД“ – 

кандидат „Л. Ф. ФОТО СТУДИО“ ЕООД. 

По т. 2 от дневния ред: 

На база спецификата на процедура BG06RDNP001-19.379 „СВОМР на МИГ - 

Нова Загора, Мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от 

Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, постъпилото проектно предложение 

и това, че не е получено уведомление от УО на ПРСР за включване на наблюдатели по 

време на работата на КППП, Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ взе 

следното решение: 

РЕШЕНИЕ № 7 

На основание чл. 29, ал. 1, т. 7 от Устава на СНЦ “МИГ – Нова Загора“, във връзка 

със СВОМР, ПМС № 161 от 04.07.2016 г., ПМС № 162 от 05.07.2016 г. и Процедурата за 

подбор на проектни предложения към СВОМР на СНЦ “МИГ – Нова Загора“ с 5 гласа 

„ЗА“, 0 „ПРОТИВ“ и 0 „ВЪЗДАРЖАЛ СЕ“, Управителния съвет реши: 

На база спецификата на процедура BG06RDNP001-19.379 „СВОМР на МИГ - 

Нова Загора, Мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от 

Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ по Подмярка 19.2 „Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ от Програма 

за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. и постъпилото проектно предложение, след 

разглеждане на професионалната квалификация и опита на външните експерти – 

оценители и членове на колективния върховен орган на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ да 

назначи Комисията за подбор на проектни предложения в състав: 

Председател: инж. Никола Петров Николов – Изпълнителен директор на СНЦ „МИГ – 

Нова Загора“, без право на глас; 

Секретар: инж. Лиляна Станева Стоянова – граждански и НПО сектор, член на 

Колективния върховен орган на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, без право на глас; 

Членове: 

- Павлина Савова Йончина – външен експерт – оценител, магистър по Финанси, с 

право на глас; 

- Пламен Маринов Чингаров – външен експерт – оценител, магистър по 

изчислителна техника, с право на глас; 

- Веселина Златкова Канева – Магистър по Бизнес Администрация, упълномощен 

представител на ЗП Росица Иванова Колева – бизнес сектор, член на Колективния 

върховен орган на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, с право на глас. 
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Резервни членове: 

- Елена Любенова Стоянова – външен експерт – оценител; 

- инж. Гергана Дончева Славова – външен експерт – оценител; 

- Даниел Дунев Кирчев – граждански и НПО сектор, член на Колективния върховен 

орган на СНЦ „МИГ – Нова Загора“; 

Помощник – оценители: 

- Веселин Стоянов Василев – външен експерт – бакалавър  Счетоводство и 

контрол; 

- Пламен Валентинов Юнгарев – външен експерт – магистър Транспортно 

строителство;  

По т. 3 от дневния ред: 

Г-жа Светла Стоянова запозна членовете на Управителния съвет с получено 

писмо в системата ИСУН от Държавен фонд „Земеделие“ на 23.05.2022 г., отнасящо се 

за първи прием на процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.379 

„СВОМР на МИГ - Нова Загора, Мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“ от Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ и проект с № 

BG06RDNP001-19.379-0004 на кандидата „Къчеви“ ЕООД. Според уведомителното 

писмо на ДФЗ с № 07-6300/3440 от 19.05.2022 г. процедурата за подбор на проектни 

предложения с код в ИСУН BG06RDNP001-19.379-S1 по подмярка 19.2 „Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 

(2014 – 2020 г.) е извършена проверка за контрол на същата и са установени нарушения. 

Г-жа Стоянова представи на членовете на УС с писмо с Изх. № 86/30.11.2020 г., 

изпратено от „МИГ – Нова Загора“ до кандидата „Къчеви“ ЕООД за отстраняване на 

проектно предложение с № BG06RDNP001-19.379-0004 „Стартиране и развиване на 

бизнес с местни храни основно от собствени земеделски продукти, чрез обект за 

производство на готови ястия, включително и със сертифицирани биологични продукти“ 

на етап ОАСД, въз основа на забележките на КППП, назначена със Заповед на УС с № 

13/13.10.2020 г. на вниманието на членовете на управителния съвет беше представено и 

получено писмо от Държавен фонд „Земеделие“ с Изх. № 01-6300/594 от 12.05.2021 г. с 

приложена Заповед № 03-РД/1064 от 30.03.2021 г. за одобрение като законосъобразна 

проведената от МИГ процедура за подбор на проекти. В същото писмо е посочено, че 

подаденото възражение до ДФЗ с вх. № 02-2600/6377 от 07.12.2020 г. от отстранения 

кандидат „Къчеви“ ЕООД, е неоснователно във връзка с чл. 45, ал. 2, т. 2 от ПМС 161 от 

04.07.2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на 

програмите и местните инициативни групи, и МИРГ във връзка с изпълнението на 

Подхода ВОМР за периода 2014 – 2020 г. 

Във връзка с гореизложената информация и посоченото от ДФЗ основание чл. 60, 

ал. 3 от Наредба 22 от 14.12.2015 г. за Прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 
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„Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г., следва да се стартира 

преразглеждане на първи прием на процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.379. 

РЕШЕНИЕ № 8 

На основание чл. 29, ал. 1, т. 7 от Устава на СНЦ “МИГ – Нова Загора“, във връзка 

със СВОМР, ПМС № 161 от 04.07.2016 г., ПМС № 162 от 05.07.2016 г. и Процедурата за 

подбор на проектни предложения към СВОМР на СНЦ “МИГ – Нова Загора“ с 5 гласа 

„ЗА“, 0 „ПРОТИВ“ и 0 „ВЪЗДАРЖАЛ СЕ“, Управителния съвет реши: 

 

Въз основа получената информация да рестартира първи прием на процедура 

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

подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ – Нова 

Загора“ и преразглеждане на проектно предложение BG06RDNP001-19.379-0004 

„Стартиране и развиване на бизнес с местни храни основно от собствени земеделски 

продукти, чрез обект за производство на готови ястия, включително и със 

сертифицирани биологични продукти“ на кандидата „Къчеви“. Оценката на проекта да 

се извърши от комисията, назначена със Заповед № 13/ 13.10. 2020 г. в състав: 

Председател: инж. Никола Петров Николов – Изпълнителен директор на СНЦ „МИГ – 

Нова Загора“, без право на глас; 

Секретар: инж. Лиляна Станева Стоянова – граждански и НПО сектор, член на 

Колективния върховен орган на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, без право на глас; 

Членове: 

- Павлина Савова Йончина – външен експерт – оценител, магистър по Финанси, с 

право на глас; 

- Пламен Маринов Чингаров – външен експерт – оценител, магистър по 

изчислителна техника, с право на глас; 

- Веселина Златкова Канева – Магистър по Бизнес Администрация, упълномощен 

представител на ЗП Росица Иванова Колева – бизнес сектор, член на Колективния 

върховен орган на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, с право на глас. 

Резервни членове: 

- Елена Любенова Стоянова – външен експерт – оценител; 

- инж. Гергана Дончева Славова – външен експерт – оценител; 

- Даниел Дунев Кирчев – граждански и НПО сектор, член на Колективния върховен 

орган на СНЦ „МИГ – Нова Загора“; 

Помощник – оценители: 

- Веселин Стоянов Василев – външен експерт – бакалавър  Счетоводство и 

контрол; 

- Пламен Валентинов Юнгарев – външен експерт – магистър Транспортно 

строителство;  
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По т. 4 от дневния ред бяха разгледани текущи въпроси на Сдружението. 

 

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

заседанието. 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК,  

Член на УС:……………………… 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………………… 

                    / Елена Арабаджиева/                                      / Светла Стоянова/ 
 

                                                                                  

 

Член на УС……………………… 

/Еленка Петрова/ 

 

Член на УС……………………… 

/Радка Илиева/ 

 

Член на УС……………………… 

/Мария Василева/ 
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