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ПРОТОКОЛ № 8/ 11.10.2022 г. 

Днес 11.10.2022г., в гр. Нова Загора, се проведе заседание на УС на СНЦ „МИГ – 

Нова Загора“. На заседанието присъстваха следните членове на УС: Светла Стоянова, 

Елена Арабаджиева, Еленка Петрова – управител и представляващ ЕТ „Добрев – Комерс 

– Добри Добрев – Еленка Петрова“, Мария Василева – ЕТ „Мади-Мария Василева“ и 

Радка Илиева. 

 Председателят на УС констатира, че е налице необходимия кворум за провеждане 

на заседанието.  

 Заседанието се проведе при следния дневен ред: 

I. 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“; 

II. Вземане на решение за провеждане на Общо събрание на сдружението при 

следния дневен ред: 

 1.Изменение и допълване на устава на сдружението 

 2.Освобождаване на членове на УС 

 3.Избор на членове на УС 

 4.Освобождаване на Председателя на УС 

 5.Избор на Председател на УС 

По първа точка от дневния ред членовете на УС бяха запознати, 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 и може да остане 

неоползотворен финансов ресурс. В тази връзка председателят предложи на членовете на УС 

втори прием да бъде променен на 20.03.2023 г. – 16.05.2023 г. 

В тази връзка на основание чл. 62, т. 3 от Наредба № 22 с, Управителния съвет с 5 гласа 

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

 

РЕШЕНИЕ: 

Одобрява отправеното предложение и актуализира срока за прием на проектни 

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

mailto:mig@mig-novazagora.org


 
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 

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

20.03.2023 г. до 16.05.2023 г. 

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

инициативна група – Нова Загора. 

По т. Ⅱ. Вземане на решение за провеждане на Общо събрание на сдружението при следния 

дневен ред: 

 1.Изменение и допълване на устава на сдружението 

 2.Освобождаване на членове на УС 

 3.Избор на членове на УС 

 4.Освобождаване на Председателя на УС 

 5.Избор на Председател на УС 

След направени разисквания и на основание чл. 21 от Устава на сдружението и във 

връзка с Решение № 650/28.09.2022г.на Общински свет Нова Загора Управителният съвет с 

пет /5/гласа „за“ и нула /0/ гласа „Против“ взе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

На основание чл. 21 от Устава на СНЦ „Местна инициативна група – Нова  Загора“ и 

във връзка с Решение № 650 от заседание на Общински свет Нова Загора от 28.09.2022 г., 

Управителният съвет на сдружението свиква Общо събрание  на СНЦ „Местна инициативна 

група Нова Загора „ на 26.10.2022 г. в 16:00 часа в заседателната зала на Общински съвет 

Нова Загора при следния дневен ред: 

 1.Изменение и допълване на устава на сдружението 

 2.Освобождаване на членове на УС 

 3.Избор на членове на УС 

 4.Освобождаване на Председателя на УС 

 5.Избор на Председател на УС 

 При липса на кворум съгласно разпоредбата на чл. 23 от Устава на сдружението 

Общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред в 17:00 часа. 

 Поканата за свикване на Общото събрание да се публикува на интернет страницата на 

сдружението и да се постави на таблото за обявления в офиса на „Местна инициативна група 

– Нова Загора“  най-малко две седмици преди датата на Общото събрание. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС: .............../п/................. 

    

ЧЛЕНОВЕ НА УС: 1 ............./п/................. 

                2 .........../п/................... 

                3 ........../п/.................... 

                4 ............./п/.................  
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