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ПРОТОКОЛ № 7/ 05.08.2022 г. 

На 05.08.2022 г. в 17.00 ч. в офиса на „ Местна инициативна група – Нова Загора“ се 

проведе заседание на Управителния съвет на Сдружението. Присъстваха следните членове: 

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 на проектни 

предложения по процедури от стратегията за СВОМР на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ до края на 

календарната година; 

2. Свикване на събрание на Колективния върховен орган на МИГ. Избор на Заместник-председател 

на УС. 

По т. 1 от дневния ред: 

Г-н Никола Николов – изпълнителен директор на МИГ запозна присъстващите членовете 

на Управителния съвет, че  към настоящия момент по процедура № BG06RDNP001-19.441 

„МИГ-Нова Загора, Мярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“, подаденото проектно предложение с № BG06RDNP001-19.441-0001 „Модернизация 

на производствения процес в предприятието“ на кандидата „Минчеви“ ЕООД е разгледано, но 

няма сключен договор за предоставяне на БФП. Предвид това, няма как да бъде определена 

точната сума, с която МИГ разполага за откриване на втори прием по процедурата за обявения 

период 12.09.2022 г. – 18.10.2022 г. и може да остане неоползотворен финансов ресурс. В тази 

връзка изпълнителният директор на МИГ предложи на членовете на УС втори прием да бъде 

променен на 19.12.2022 г. – 16.02.2023 г. 

В тази връзка на основание чл. 62, т. 3 от Наредба № 22 с, Управителния съвет с 3 гласа „ЗА“, 

0 „ПРОТИВ“ и 0 „ВЪЗДАРЖАЛ СЕ“ членовете на Управителния съвет взеха следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 12 

Одобрява отправеното предложение и актуализира срока за прием на проектни 

предложения по процедура BG06RDNP001-19.441 „МИГ-Нова Загора, Мярка 4.2 

"Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“  актуализира: от 

периода 12.09.2022 г. – 18.10.2022 г.  на 19.12.2022 г. до 16.02.2023 г. 

Така измененият индикативен график следва да бъде публикуван на сайта на Местна 

инициативна група – Нова Загора. 

По т. 2 от дневния ред: 

Г-жа Елена Арабаджиева запозна членовете на Управителния съвет, че на проведено 

заседание на Общински съвет на 28.07.2022 г. с Решение № 599, с което: 

- На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, Общински съвет Нова Загора отменя т. 2 и т. 3 от 

свое Решение № 54/28.01.2016 г.; 

- На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, Общински съвет Нова Загора определя Галя 

Захариева – кмет на Община Нова Загора за представител на Община Нова Загора в Общото 
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събрание на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общополезна дейност „Местна 

инициативна група – Нова Загора“. 

За справка на присъстващите членове на Управителния съвет бяха представени Решение 

№ 54/28.01.2016 г. и Решение 599/28.07.2022 г.  

Предвид горецитираните решения на Общински съвет – Нова Загора СНЦ „Местна 

инициативна група – Нова Загора“ остава без Представител на Общината в УС и Председател на 

Управителния съвет и представляващ Сдружението. В тази връзка членовете на УС взеха 

следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 13 

1. На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 21, ал. 1 във връзка с чл. 20 (1) т. 1 и 2 от Устава на СНЦ 

„МИГ – Нова Загора“ Управителния съвет реши да бъде свикано Общо събрание на 19.08.2022 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) Промяна Устава на Сдружението; 

4) Допълване и промяна състава на Управителния съвет; 

5) Избор на Председател и Заместник – председател на Управителния съвет; 

6) Промяна състава на Колективния върховен орган на МИГ; 

7) Други. 

 

2. На основание чл. 29 (1) т. 11 от Устава на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ Управителния съвет реши, 

че избира Елена Арабаджиева за Заместник- председател на до избор на нов състав на 

Колективния управителен орган. 

 

След изчерпване на всички точки, предвидени в дневния ред, заседанието беше закрито. 

 

ПРОТОКОЛЧИК,  

Член на УС: …………/п…………… 

                    / Елена Арабаджиева/ 
 

 

 

Член на УС …………/п/…………… 

/Еленка Петрова/ 

 

Член на УС …………/п/…………… 

/Радка Илиева/ 

 

Член на УС …………/п/…………… 

/Мария Василева/ 
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