
 
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г. 
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Европа инвестира в селските райони“ 
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гр. Нова Загора, ул. „24-ти Май“, № 1, ет. 1, офис 1, e-mail: mig@mig-novazagora.org, 

www.mig-novazagora.org 

 ПРОТОКОЛ № 5/ 16.06.2022 г. 

На 16.06.2022 г. в 17.00 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. Вземане на решение за свикване на Общо събрание относно обсъждане 

възможността и решаване за кандидатстване по подмярка 19.1 „Помощ за 

подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ 

от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. на „Местна инициативна 

група – Нова Загора“; 

2. Разни. 

 

По т. 1 от дневния ред: 

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

за кандидатстване на Сдружението по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни 

дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие 

на селските райони 2014-2020 г. и необходимостта от свикване на Общо събрание за 

вземане на решение за кандидатстване по процедура в ИСУН BG06RDNP001-19.610 - 

Процедура чрез подбор на проектни предложения по Подмярка 19.1 „Помощ за 

подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. - Подготовка 

на местните общности за прилагане на подхода ВОМР през програмен период 2021 – 

2027 г. 

С 5 гласа „ЗА“, 0 „ПРОТИВ“ и 0 „ВЪЗДАРЖАЛ СЕ“ членовете на Управителния 

съвет взеха следното: 

РЕШЕНИЕ № 9 

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 21, ал. 1 от Устава на СНЦ „МИГ – Нова 

Загора“ Управителния съвет реши да бъде свикано Общо събрание на 01.07.2022 г. от 

16:00 ч. в заседателната зала на Общински съвет със следния дневен ред: 

1. Регистрация на присъстващите; 

2. Проверка на кворум, избор на протоколчик и преброител; 

3. Вземане на решение за кандидатстване на СНЦ „Местна инициативна група – 

Нова Загора“ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 

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

райони 2014-2020 г. на „Местна инициативна група – Нова Загора“; 

4. Разни. 
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При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 от Устава на СНЦ 

„МИГ – Нова Загора“, Общото събрание ще се проведе на същото място и при същия 

дневен ред в 17.00 ч.  

Членовете на Сдружението могат да се запознаят предварително с материалите за 

Общото събрание всеки работен ден от 8:00 до 17:00 ч. в офиса на СНЦ „МИГ – Нова 

Загора“, намиращ се в гр. Нова Загора, ул.“24- май“ №1, ет. 1, офис 1. 

Поканата да бъде публикувана в сайта на Сдружението в секция „Съобщения“ 

след приключване на УС. 

 

По т. 2 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:…………/п/…………… 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……/п/…………… 

                    / Елена Арабаджиева/                                      / Светла Стоянова/ 
 

                                                                                  

 

Член на УС………/п/……………… 

/Еленка Петрова/ 

 

Член на УС…………/п/…………… 

/Радка Илиева/ 

 

Член на УС………/п/……………… 

/Мария Василева/ 
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