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„ 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, 
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ПРОТОКОЛ № 9/ 21.12.2022 г. 

На 21.12.2022 г. в 11.30 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: Галя Захариева, Елена Арабаджиева, 

Росица Колева, Лиляна Стоянова и Янка Колева. Заседанието протече при следния 

дневен ред: 

1. Промяна срок за прием на проектни предложение по процедура с код в ИСУН 

BG06RDNP001-19.441-S2 „МИГ-Нова Загора, Мярка 4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Приемане на пакет с 

документи по процедурата и обява за втори прием; 

2. Приемане на индикативен график за 2023 г.; 

3. Разни. 

По т. 1 от дневния ред: 

Г-жа Галя Захариева запозна членовете на Управителния съвет, че по процедура 

BG06RDNP001-19.441-S1 „МИГ-Нова Загора, Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ 

маркетинг на селскостопански продукти“ е сключен договор за безвъзмездно 

финансиране на проект BG06RDNP001-19.441-0001 „Модернизация на производствения 

процес в предприятието“ на кандидата „Минчеви“ ЕООД, с. Кортен, общ. Нова Загора в 

размер на 97 771,66 лв. Предвид това, срокът за втори прием по процедурата може да 

бъде изместен по- рано през предстоящата календарна година, а именно от 14.03.2022 – 

26.04.2022 г. през периода – 20.02.2023 г. до 31.03.2023 г.. Разполагаемият бюджет за 

процедурата е в размер на 42 193,34 лв.. Предоставени са пакета с документи и обявата 

за втори прием за разглеждане и утвърждаване. 

На основание чл. 62, т. 3 от Наредба № 22 с, Управителния съвет с 5 гласа „ЗА“, 

0 „ПРОТИВ“ и 0 „ВЪЗДАРЖАЛ СЕ“ взе се следното: 

РЕШЕНИЕ: 

Приема отправеното предложение за актуализация на индикативния график за 

прием по мярка 4.2 от Стратегията за ВОМР на „МИГ – Нова Загора“ като за дата за 

втори прием по процедура BG06RDNP001-19.441-S2 се приема 20.02.2023 г. до 

31.03.2023 г.. На основание чл. 62, т. 5 одобрява обявата за прием и утвърждава пакета с 

документи по процедурата. 

По т. 2 от дневния ред: 

Г-жа Галя Захариева отправи предложение към членовете на Управителния съвет 

през календарната 2023 г. да бъдат стартирани процедури за прием на проекти по 

следните мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ, както следва: 

- 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ с предполагаем бюджет на 

стойност 400 181,82 лв. следните дати за прием: 

 24.04.2023 г. – 16.06.2023 г.; 

 28.08.2023 г. – 20.10.2023 г.; 
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- 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването и разширяването на всички 

видове малки по мащаби инфраструктура“ с разполагаем бюджет на стойност 

101 797,93 лв. следните дати за прием: 

 22.05.2023 г. – 30.06.2023 г.; 

 18.09.2023 г. – 30.06.2023 г. 

На основание чл. 62, т. 3 от Наредба № 22 с, Управителния съвет с 5 гласа „ЗА“, 

0 „ПРОТИВ“ и 0 „ВЪЗДАРЖАЛ СЕ“ взе се следното: 

РЕШЕНИЕ:  

Приема така посочените дати за откриване на приеми по процедури по мерките 

от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ – Нова Загора“. Индикативният график за 2023 

г. следва да бъде публикуван в сайта на Сдружението и поставен на информационното 

табло в офиса. 

По т. 3 от дневния ред: 

Не възникнаха въпроси за дискусия. 

 

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

заседанието. 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК,  

Член на УС:………/п/…………… 

ПРЕДСЕДАТЕЛ УС: ………/п/………… 

                                     / Галя Захариева/ 

                    / Елена Арабаджиева/  
 

 

   Член на УС………/п/……………… 

/Лиляна Стоянова/ 

 

  

Член на УС………/п/……………… 

/Росица Колева/ 

 

  

Член на УС………/п/……………… 

/Янка Колева/ 
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