
 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 

„Европейският 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/ 01.07.2022 г. 

 

Днес, 01.07.2022 г., от 16.00 часа, в Заседателна зала на Общински съвет в 

сградата на Община Нова Загора, се проведе Общо събрание на СНЦ “Местна 

инициативна група – Нова Загора“ при следния: 

 

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. 

 

След регистрация на присъстващите, Общото събрание беше открито от 

Председателя на Управителния съвет на „МИГ – Нова Загора“ – г-жа Светла Стоянова. 

Тя изчете предварително обявения Дневен ред и предложи да бъдат избрани, както 

следва: 

1. За протоколчик – Елена Арабаджиева   

2. За преброител – Радка Илиева   

  

Събранието констатира, че не са постъпили други предложения, след което 

единодушно беше прието следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 6 

1. Избира за протоколчик -  Елена Арабаджиева  

2. Избира за преброител – Радка Илиева  

 

По т. 2 от дневния ред, след проверка на присъстващите, беше установено, че 

присъстват 31 членове от КВО на Сдружението, отсъстващи няма. Събранието е 

легитимно и може да взема решения. 

По т. 3 от дневния ред, председателстващият събранието г-жа Стоянова представи 

на присъстващите членове на ОС условията и реда за кандидатстване по процедура чрез 

подбор на проектни предложения за подготвителни дейности с № в ИСУН  

BG06RDNP001-19.610 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.. 
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На основание чл. 24, ал.1 от Устава на СНЦ „МИГ- Нова Загора“, във връзка със 

СВОМР на „МИГ – Нова Загора“, с 31 гласа „ЗА“, 0 гласа „ ПРОТИВ“ и 0 гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, членовете на Общото събрание, приеха: 

РЕШЕНИЕ № 7 

Колективния върховен орган на СНЦ „МИГ-Нова Загора“ дава съгласие 

Сдружение с нестопански цел „Местна инициативна група – Нова Загора“ да 

кандидатства и да реализира проект по процедура чрез подбор на проектни предложения 

за подготвителни дейности № BG06RDNP001-19.610 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. 

По т. 4 „Разни“ не постъпиха теми за обсъждане от страна на присъстващите. 

Поради изчерпване на Дневния ред, заседанието беше закрито. 

 

 

 

 

 

Протоколчик: ……/п/…………                                      Председател на УС: ………/п/………… 

           /Елена Арабаджиева/                                                                            /Светла Стоянова/ 

                                                                                                             

  

Преброител: ………/п/……… 

                         /Радка Илиева/ 
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