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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ: 

МИГ Местна инициативна група 

СНЦ Сдружение с нестопанска цел 

ВОМР Водено от общностите местно развитие 

СВОМР Стратегия за Водено от общностите местно развитие 

БФП Безвъзмездна финансова помощ 

ЕС Европейски съюз 

ЕЗФРСР Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 

ПРСР Програма за развитие на селските райони 

ИСУН 
Информационна система за управление и наблюдение на средствата 

от Европейския съюз в България 

МЗХГ Министерство на земеделието, храните и горите 

УО Управляващ орган 

ДФЗ Държавен фонд „Земеделие“ 

РА Разплащателна агенция 

КВО Колективен върховен орган 

КУО Колективен управителен орган 

УС Управителен орган 

КППП Комисия за подбор на проектни предложения 

МСП Малки и средни предприятия 
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1. Управление на Местната инициативна група 

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Нова Загора“ е 

учредено през 2016 г. от тридесет и един /31/ учредители и членове, с решение № 26 от 

11.03.2016 г. на Сливенски Окръжен съд, ф. дело № 8/ 2016 г. с БУЛСТАТ: 177020504, 

със седалище и адрес на управление гр. Нова Загора, ул. „24-ти май“ № 1, ет. 1, офис 1 и 

адрес за кореспонденция гр. Нова Загора, ул. „24-ти май“ № 1, ет. 1, офис 1. 

Членове на сдружението са физически лица с постоянен адрес и юридически лица 

със седалище на територията на действие на Сдружението, които споделят неговите 

цели. 

Организацията има върховен колективен орган – „Общо събрание”, което се 

състои от всички членове на Сдружението. В учредителното Общо събрание са 

участвали по 15 лица, които са представлявали неправителствения сектор (49%), бизнеса 

(49%) и публичната власт (2%). Сдружението е вписано в регистъра на Министерство на 

правосъдието за осъществяване на общественополезна дейност, под № 20160520011 и е 

издадено Удостоверение № 011/20.05.2016 г. 

Сдружение „Местна Инициативна група – Нова Загора” има колективен 

управителен орган - „Управителен съвет”. Управителният съвет (УС) е избран от Общото 

събрание с мандат 5 години, като в състава му са включени Председател и 4 (четири) 

члена. Членовете на УС са представители на публичната местна власт (20%), 

неправителствения сектор (40%) и представители на бизнеса (40%).  

Сдружението се представлява от Председателя на Управителния съвет – до 

26.10.2022 г. от г-жа Светла  Бинева Стоянова, а след проведено заседание на 

Колективния върховен орган на същата дата председателството се поема от г-жа Галя 

Захариева – кмет на Община Нова Загора. 

Органите за управление на Сдружението са Общо събрание – 31 члена, 

Управителен съвет – 5 члена, Председател на УС и Изпълнителен Директор. 

Назначен е екип, ангажиран с прилагането на стратегията за Водено от 

общностите местно развитие от трима души – Изпълнителен Директор, Експерт по 

прилагане на СВОМР и Счетоводител. От Станислава Костадинова експерт СВОМР е 

депозиран болничен лист с № Е 20210722993 за четиридесет и пет /45/ дни преди 

раждане.  

През 2022 г. са извършени следните дейности от Колективния върховен 

орган на „МИГ – Нова Загора“: 

● На 31.01.2022 г. е проведено редовно Общо събрание, на което са взети пет 

решения: 

- избор на Протоколчик /Елена Арабаджиева/ и Преброител /Радка Илиева/; 
- приемане на годишен счетоводен отчет на Сдружението за 2021 г.; 
- приемане на Доклад за дейността на Сдружението за 2021 г.; 
- приемане на годишен доклад за отчитане на изпълнение на Стратегията за ВОМР 

за 2021 г.; 
- приемане на бюджет на Сдружението за 2022 г.; 
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● На 01.07.2022 г. е проведено заседание на  Колективния върховен орган на МИГ, 

на което са взети две решения: 

- избор на Протоколчик /Елена Арабаджиева/ и Преброител /Радка Илиева/; 
- КВО дава съгласие за 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. 

● На 19.08.2022 г. е проведено заседание на Колективния върховен орган на МИГ, 

на което са взети пет /5/ решения: 

- избор на Протоколчик /Радка Илиева/ и Преброител /Генчо Димитров/; 
- решение за промени на текстове в Устава на Сдружението; 
- промяна в състава на Управителния съвет на Сдружението; 
- избор на Председател и Заместник-председател на УС; 
- избор на представляващи Сдружението пред трети лица. 

Промените по отношение състава на Управителния съвет и измененията в Устава 

на Сдружението са публикувани в търговския регистър в законоустановения срок със 

Заявление № 20220826144949, но не са приети като е получен отказ с №  

20220826144949/ 29.08.2022г.. 

● На 26.10.2022 г. е проведено заседание на Колективния върховен орган на МИГ, 

на което са взети седем /7/ решения: 

- Избира се за председател на събранието Светла Стоянова, за секретар – Елена 

Арабаджиева, за преброител – Радка Илиева; 
- Решение за дневен ред на Общото събрание, както следва: 

✔ Изменение и допълване на устава на Сдружението; 
✔ Освобождаване на членове от Управителния съвет на СНЦ „МИГ – 

Нова Загора“; 
✔ Избор на членове на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Нова 

Загора“; 
✔ Освобождаване на Председателя на УС; 
✔ Избор на Председател на УС. 

- Решение за изменение и допълване на Устава; 
- Решение за освобождаване като членове на Управителния съвет – Радка Иванова 

Илиева, ЕТ „Добрев комерс-добри Добрев-Еленка Петрова и ЕТ „Мади – Мария 

Василева“ и Светла Бинева Стоянова; 
- Избор на членове на Управителния съвет – Лиляна Станева Стоянова, Росица 

Иванова Колева, Яна Митева Колева, Галя Енева Захариева; 
- Решение за освобождаване на Светла Бинева Стоянова като Председател на УС; 
- Решение за избор на Галя Енева Захариева за Председател на УС на СНЦ „МИГ – 

Нова Загора“. 

Промяната по отношение състава на Управителния съвет е приета и вписана 

в Търговския регистър. 
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За отчетния период 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. са проведени общо десет /10/ 

заседания на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, а именно: 

● на 14.01.2022 г. е проведено заседание, на което са взети три /3/ решения: 

- на база спецификата на процедура BG06RDNP001-19.492 „МИГ –Нова Загора 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“ е взето решение за назначаване на Комисия за 

подбор на проектни предложения; 
- решение за свикване на редовно годишно заседание на Колективния върховен 

орган на МИГ; 
- вземане на решение за членство в Асоциация „Българска национална ЛИДЕР 

мрежа“ и избор на представител в Общото събрание на Асоциацията – Никола 

Николов – Изпълнителен директор на МИГ. 
● на проведеното заседание на УС на 09.02.2022 г. са взети две /2/ решения: 

- актуализация на индикативния график за прием по мярка 4.2 от Стратегията за 

ВОМР на „МИГ – Нова Загора“ за 2022 г. като за дата за втори прием по 

процедурата се приема 12.09.2022 – 18.10.2022 г.; 

- приемане обявата за втори прием на проектни предложения по процедура 

BG06RDNP001-19.379 „СВОМР на МИГ - Нова Загора, Мярка 6.4.1 Инвестиции 

в подкрепа на неземеделски дейности“ през периода 28.03.2022 г. – 28.05.2022 г. 

с размер на финансов ресурс на стойност 71 899,90 лв. 

● на 04.03.2022 г. е проведено трето заседание на УС на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, 

на което е взето решение за одобрение оценителния доклад от 24.02.2022 г. на 

Комисията за подбор на проектни предложения, назначена със Заповед № 

1/14.01.2022 г. за оценка на проектни предложения, подадени по BG06RDNP001-

19.492 „МИГ –Нова Загора 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за 

ВОМР на СНЦ „МИГ – Нова Загора“; 

● на 31.05.2022 г. е проведено заседание, на което са взети две /2/ решения: 

- На база спецификата на процедура BG06RDNP001-19.379 „СВОМР на МИГ - 

Нова Загора, Мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от 

Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ и постъпилото проектно 

предложение, след разглеждане на професионалната квалификация и опита на 

външните експерти – оценители и членове на колективния върховен орган на СНЦ 

„МИГ – Нова Загора“ е взето решение за назначаване на Комисията за подбор на 

проектни предложения; 

- Въз основа на получено писмо от Държавен фонд „Земеделие“ на 23.05.2022 г. в 

системата ИСУН, отнасящо се за първи прием на процедура за подбор на 

проектни предложения BG06RDNP001-19.379 „СВОМР на МИГ - Нова Загора, 

Мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ и проект с № 

BG06RDNP001-19.379-0004 на кандидата „Къчеви“ ЕООД, е взето решение за 

рестартиране на процедурата и преразглеждане на проектното предложение. 
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Решено е оценката да се извърши от комисията, назначена със Заповед № 13/ 

13.10. 2020 г.;  

● На проведеното заседание на УС на 16.06.2022 г. е взето 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“; 

● На 08.07.2022 г. е проведено заседание на УС, на което са взети две /2/ решения: 

- решение за одобрение оценителния доклад от 05.07.2022 г. на Комисията за 

подбор на проектни предложения, назначена със Заповед № 13/13.10.2020 г. на 

Колективния управителен орган на СНЦ „МИГ – Нова Загора, за оценка на 

проектни предложения, подадени по процедура BG06RDNP001-19.379 „СВОМР 

на МИГ - Нова Загора, Мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“; 

- решение за одобрение на оценителния доклад от 04.07.2022 г. на Комисията за 

подбор на проектни предложения, назначена със Заповед № 02/01.06.2022 г. на 

Колективния управителен орган на СНЦ „МИГ – Нова Загора, за оценка на 

проектни предложения, подадени по процедура BG06RDNP001-19.379-S2 

„СВОМР на МИГ - Нова Загора, Мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ от Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ – Нова Загора“; 

● на проведеното заседание на УС на 05.08.2022 г. са взети три /3/ решения: 

- решение за актуализиране срока за прием на проектни предложения по процедура 

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

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“  от периода 12.09.2022 г. – 

18.10.2022 г.  на 19.12.2022 г. до 16.02.2023 г.; 

- решение 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. 

- 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; 

● на 11.10.2022 г. е проведено заседание на УС, на което са взети две /2/ решения: 

- Решение за актуализиране срока за прием на проектни предложения по процедура 

BG06RDNP001-19.441 „МИГ-Нова Загора, Мярка 4.2 „Инвестиции в 
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преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от СВОМР - 20.03.2023 г. 

до 16.05.2023 г.; 

- 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. 

● На 21.12.2022 г. е проведено заседание, на което са взети следните решения: 

- Решение за 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; 

- Приемане на индикативен график за 2023 г.; 

2. Персонал на Местната инициативна група 

Офисът на Сдружение „Местна Инициативна Група – Нова Загора” функционира 

посредством одобреният и назначен екип, който се състои от Изпълнителен директор, 

експерт по прилагане на Стратегията за водено от общностите местно развитие и 

счетоводител. 

Екипът на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора” е назначен на 

21.09.2016 г. след получено писмо от Министерство на земеделието и храните за 

необходимост от представяне на сключени трудови договори с одобрените лица, 

отговарящи на изискванията на чл. 13 от Наредба № 22/14.12.2015 г. за прилагане на 

подмярка 19.2 „Прилагане на операции  в рамките на стратегии за Водено от общностите 

местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на Министерство 

на земеделието и храните. 

Изпълнителният директор извършва цялостна организация на дейността на 

сдружението и изпълнение на решенията на Управителен съвет. Прилага приетите от УС 

процедури и правила за осъществяване на дейностите.   

Основните задължения на Експертът по прилагане на СВОМР е да информира, 

консултира и подпомага подготовката на проекти на потенциалнитe кандидати и 

осъществява наблюдение на изпълнението на проектите. 

Счетоводителят отговаря за финансовата дейност, счетоводната отчетност и 

вътрешния финансов контрол в сдружението. 

През отчетния период 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. няма промени по отношение 

адреса на управление. На 12.12.2022 г., след приключване на отпуск по майчинство на 

длъжността счетоводител се върна титуляра – Славяна Василева, с което се прекрати 

този на назначената по заместване Стефка Маринова. 
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3. Реализирани дейности 

3.1 Дейности, свързани с управление на стратегията: 

През отчетния период са извършени следните дейности, свързани с управлението 

на СВОМР на „ МИГ – Нова Загора“: 

Месец Януари 

- Получено е запитване от г-жа Валентина Банкова, управител на „Валей 

козметикс“ ЕООД за издаване на становище за сключване на анекс към 

административен договор № BG06RDNP0001-19.379-0003-С01/17.05.2021 г.; 

- на г-жа Валентина Банкова, управител на „Валей козметикс“ е предоставено 

одобрение на искане за сключване на допълнително споразумение по сключен 

договор № BG06RDNP0001-19.379-0003-С01 „Инвестиции в оборудване за фирма 

„Валей козметикс“ ЕООД“; 

- на основание чл. 19, ал. 2 от договор № BG06RDNP0001-19.379-0003-

С01/17.05.2021 г. „МИГ – Нова Загора“ уведоми писмено Държавен фонд 

„Земеделие“ за одобреното искане за сключване на допълнително споразумение 

на „Валей козметикс“ ЕООД; 

- до община Нова Загора е изпратено писмено искане за създаване на кодове за 

достъп на служители на МИГ за административен договор № BG06RDNP0001-

19.440-0002/03.12.2022 г.; 

- получено е уведомително писмо за създадени кодове за достъп на служители на 

МИГ по административен договор № BG06RDNP0001-19.440-0002/03.12.2022 г.; 

- до Държавен фонд „Земеделие“ отдел ВОМР е изпратено запитване по 

електронната поща относно процедура с код в ИСУН BG06RDNP0001-19.179-S1; 

- на електронната поща на МИГ е получен отговор на запитването относно 

проведена процедура за подбор на проектни предложения с код в ИСУН 

BG06RDNP0001-19.179-S1; 

- на УО на ПРСР, Министерство на Земеделието, Дирекция „Развитие на селските 

райони“ е предоставен годишен доклад за извършените дейности от СНЦ „Местна 

инициативна група – Нова Загора“ за 2021 г. по подмярка 19.4. „Текущи разходи 

и популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие“; 

- подадена е заявка в Държавен фонд „Земеделие“ – РА Ямбол за искане за плащане 

по направените разходи от МИГ – Нова Загора за периода 01.10.2021 г. – 

31.12.2021 г.; 

Месец Февруари 

- Издадено е удостоверение за доход на изпълнителния директор на „МИГ – Нова 

Загора“ – Никола Николов; 

- От Държавен фонд „Земеделие“ е получено копие на уведомително писмо, 

адресирано до г-н Максим Минчев, управител на „Минчеви“ ЕООД за 
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предоставяне на допълнителна информация и разяснения по проектно 

предложение с код в ИСУН BG06RDNP0001-19.441-0001; 

- Получено е заявление от ЗП Жельо Радев Иванов за издаване на становище във 

връзка с отчитане изпълнението на задълженията, включени в Приложение 2 към 

Административен договор № BG06RDNP0001-19.179-0010-С01/20.09.2021 г.; 

- На основание чл. 19, ал. 1 от административен договор № BG06RDNP0001-

19.179-0010-С01/20.09.2021 г. „Закупуване на селскостопанска техника“ е 

предоставено одобрение на искане за анекс на ЗП Жельо Радев Иванов; 

- На основание чл. 19, ал. 2 от административен договор № BG06RDNP0001-

19.179-0010-С01/20.09.2021 г. „Закупуване на селскостопанска техника“ на 

Държавен фонд „Земеделие“ е предоставена информация относно одобрение на 

искане за анекс на ЗП Жельо Радев Иванов; 

- От Държавен фонд „Земеделие“ Разплащателна агенция, Дирекция оторизация на 

плащания ПМРСР е получено уведомително писмо за отстраняване на 

нередовности 20/19/4/0/00044/3/13/02/01 относно подадена заявка за искане за 

плащане с № 20/19/4/0/00044/3/13; 

- На Държавен фонд „Земеделие“ Разплащателна агенция, Дирекция оторизация на 

плащания ПМРСР е предоставена исканата информация във връзка с получено 

уведомително писмо за отстраняване на нередовности 20/19/4/0/00044/3/13/02/01 

относно подадена заявка за искане за плащане с № 20/19/4/0/00044/3/13; 

- Получено решение за изплащане на финансова помощ с № 

20/19/4/2/00044/3/12/03/01; 

- На Държавен фонд „Земеделие“ са предоставени изискуеми документи във връзка 

с получено уведомително писмо за отстраняване на нередовности 

20/19/4/0/00044/3/13/02/01 относно подадена заявка за искане за плащане с № 

20/19/4/0/00044/3/13; 

- От УО на ПРСР е получено уведомително писмо, адресирано до всички местни 

инициативни групи относно поддържане на база данни/ регистри на МИГ, 

необходими за проследяване на изпълнението на Стратегиите за ВОМР през 

програмния период 2014 – 2020 г.; 

- До УО на ПРСР е изпратено уведомително писмо относно обявяване на прием за 

проектни предложения по процедура с код BG06RDNP0001-19.379 „СВОМР на 

МИГ-Нова Загора, Мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземделски дейности“; 

- От УО на ПРСР е получено искане на допълнителна информация относно 

заявление за одобрение на планирани дейности и разходи за 2022 г. по подмярка 

19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегията за ВОМР“ от ПРСР 2014 

– 2020; 

- Предоставяне на допълнителна информация относно заявление за одобрение на 

планирани дейности и разходи за 2022 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегията за ВОМР“ от ПРСР 2014 – 2020 в отговор на 

уведомително писмо на УО на ПРСР; 
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- От държавен фонд „Земеделие“ е получено уведомително писмо /копие/ за 

одобрение на искане за сключване на допълнително споразумение по 

административен договор № BG06RDNP0001-19.379-0001-С01/05.11.2022 г. с 

„ГЕОВЕС 2019“ ЕООД; 

- От Община Нова Загора е получено искане за сключване на допълнително 

споразумение по административен договор с № BG06RDNP0001-19.492-0001-

С01/26.10.2021 г. „Благоустрояване на Парк „Мария Роза“, гр. Нова Загора“; 

- От УО на ПРСР е получено уведомително писмо за одобрение на годишен доклад 

за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране 

на СВОМР на СНЦ „МИГ – Нова Загора“; 

- На 24.02.2022 г. с Оценителен доклад, приключи работата на КППП по оценка на 

постъпилите проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.492-S2  

„МИГ –Нова Загора 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия 

за ВОМР на СНЦ „МИГ – Нова Загора“. 

Месец Март 

- Получено е уведомително писмо от Държавен фонд „Земеделие“ /копие/ относно 

решение изплащане на финансова помощ  № 45/19/2/4.1/2/00625/3/01 по 

административен договор № BG06RDNP0001-19.179-0011-С01 от 07.09.2021 г. 

съгласно искане за окончателно плащане, подадено от бенефициента „АГРИ 

МИЛК“ ЕООД с № 45/19/2/4.1/2/00625/3/01; 

- От отдел ВОМР е получено уведомление за искане на допълнителна информация 

по проект на процедура за прием на проекти в ИСУН BG06RDNP0001-19.379 по 

мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземделски дейности“ на сдружение 

„Местна инициативна група – Нова Загора“; 

- На основание чл. 18, ал. 1 от Административен договор № BG06RDNP001-19.492-

0001/C01/26.10.2021 г. по проект „Благоустрояване на парк „Мария Роза“, гр. 

Нова Загора“ на Община Нова Загора е предоставено одобрение на искане за 

сключване на допълнително споразумение; 

- На основание чл. 18, ал. 2 от Административен договор № BG06RDNP001-19.492-

0001/C01/26.10.2021 г. по проект „Благоустрояване на парк „Мария Роза“, гр. 

Нова Загора“ Държавен фонд „Земеделие“ е информиран за одобрено от страна 

на МИГ искане на Община Нова Загора за сключване на допълнително 

споразумение; 

- До УО на ПРСР, Министерство на Земеделието и Държавен фонд „Земеделие“ е 

предоставена информация относно приключен втори прием за проектни 

предложения на МИГ – Нова Загора по процедура с код в ИСУН 2020 

BG06RDNP001-19.492-S2; 

- До Отдел ВОМР, Дирекция „Развитие на селските райони“, МЗм е изпратено 

уведомително писмо искана допълнителна информация по проект на процедура 
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за прием на проекти с код в ИСУН BG06RDNP001-19.379 – втори прием, 

подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“; 

- От УО на ПРСР, Министерство на Земеделието е получено уведомително писмо 

за изменение на Заповед № РД 09-917/21.11.2016 г. за общ размер на финансова 

помощ по подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за 

ВОМР“; 
- До „Меридиан 26“ ООД е изпратено Възлагателно писмо за излъчване на обява 

на прием на проектни предложения по процедура за прием на проекти с код в 

ИСУН BG06RDNP001-19.379 – втори прием, подмярка 6.4.1 „Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски дейности“; 

- До Общински съвет Нова Загора е изпратено предложение от г-жа Светла 

Стоянова – зам. кмет на Община Нова Загора и Председател на УС на СНЦ „МИГ 

– Нова Загора“ за издаване на запис на заповед от Община Нова Загора в полза на 

ДФЗ, обезпечаваща авансово плащане по споразумение за изпълнение на СВОМР 

№ РД50-151/21.10.2016 г.; 

- От УО на ПРСР, Министерство на Земеделието е получена покана за участие в 

Международна конференция и изложение на продукти от териториите на МИГ от 

България и ЕС; 

- Получено е решение от Държавен фонд „Земеделие“ за пълно оттегляне на 

проектно предложение с № BG06RDNP001-19.179-0002 на кандидата „ЛИЛИЯ-

МК-МИТКО ДИНЕВ“; 

- На 28.03.2023 г. СНЦ „МИГ – Нова Загора“ стартира прием на проектни 

предложения по процедура за подбор на проектни предложения № 

BG06RDNP001-19.379 „СВОМР на МИГ – Нова Загора, Мярка 6.4.1 Инвестиции 

в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегия за Водено от общностите 

местно развитие на „МИГ-Нова Загора“, Програма за развитие на селските райони 

2014-2020. 

 Месец Април 

- От Държавен фонд „Земеделие“ е получено уведомително писмо – покана за 

сключване на административен договор с КЕП за проект BG06RDNP001-19.379-

0002 „Закупуване на оборудване необходимо за дейността на индивидуална 

практика за специализирана медицинска помощ по ушно – носно – гърлени 

болести“ на кандидата Д-р Диана Атанасова – индивидуална практика за 

специализирана медицинска помощ по ушно – носно – гърлени болести ЕООД 

- До Държавен фонд „Земеделие“ е изпратено уведомление относно сключен 

административен договор BG06RDNP001-19.379-0002-С01 по одобрена 

процедура за проектни предложения с код в ИСУН BG06RDNP001-19.379, 

„СВОМР на МИГ – Нова Загора, Мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“; 

- Получено е уведомително писмо за одобрение на годишен доклад за извършените 

дейности по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за 
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Водено от общностите местно развитие на сдружение „Местна инициативна група 

– Нова Загора“ за 2021 г.; 

- Във връзка с подаване искане за авансово плащане на „Местна инициативна група 

– Нова Загора“ до Община Нова Загора е изпратено писмо за издаване на 

удостоверения за наличие или липса на задължения на Управителния съвет и 

служителите на МИГ; 

- От Държавен фонд „Земеделие“ е получено уведомително писмо /копие/ за 

сключване на анекс към договор № BG06RDNP001-19.492-0001-C01 от 26.10.2021 

г.; 

- До „Еракс“ ЕООД е изпратено искане на оферта за организиране на обучителни и 

информационни събития за 2022 г. по споразумение РД50-151/21.10.2016 г.; 

- От Държавен фонд „Земеделие“ е получено уведомително писмо /копие/ - 

Решение за изплащане на финансова помощ № 45/19/2/4.1/2/00293/3/01/03/01 по 

проект с № BG06RDNP001-19.179-0012 на „СИК АГРО“ ЕООД; 

- От Държавен фонд „Земеделие“ е получено уведомително писмо /копие/ - за 

извършена промяна по административен договор №  BG06RDNP001-19.164-0004-

С01 от 09.06.2021 г.; 

- От „ЕРАКС“ ЕООД е получена оферта за провеждане на обучителни и 

информационни мероприятия на „МИГ – Нова Загора“ за 2022 г.; 

- Подадено е искане за Авансово плащане до Държавен фонд „Земеделие“; 

- На 04.04.2022 г. г-жа Светла Стоянова, Председател на УС на СНЦ „Местна 

инициативна група Нова Загора“ за първи път подписа електронно, с 

квалифициран електронен подпис /КЕП/ договор по процедура BG06RDNP001-

19.379 „СВОМР на МИГ – Нова Загора, Мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“. Безвъзмездното финансиране в размер на 58 847,63 лв. 

се предоставя за реализирането на одобрен проект BG06RDNP001-19.379-0002 

„Закупуване на оборудване, необходимо за дейността на индивидуална практика 

за специализирана медицинска помощ по ушно – носно – гърлени болести“ на „Д-

р Диана Атанасова – индивидуална практика за специализирана медицинска 

помощ по ушно – носно – гърлени болести“ ЕООД; 

- Заплатен е годишен данък на служебния автомобил; 

- Сключен договор с „Медигруп Бургас“ ЕООД за предоставяне на пакет услуги 

като служба по трудова медицина; 

Месец Май 

- От Община Нова Загора е получено уведомително писмо относно промяна на 

представляващия бенефициента Община Нова Загора по сключени договори; 

- До УО на ПРСР, МЗм и Държавен фонд „Земеделие“ е изпратено уведомление за 

настъпила промяна – избор на ВрИД на Община Нова Загора; 
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- От „Валей козметикс“ ЕООД е получено искане за издаване на становище за 

сключване на Анекс към административен договор № BG06RDNP001-19.379-

0003-С01; 

- На основание чл. 19, ал. 1 от договор № BG06RDNP001-19.379-0003-С01 е 

предоставено одобрение искане на „Валей козметикс“ ЕООД за сключване на 

допълнително споразумение по административен договор с № BG06RDNP001-

19.379-0003- С01/17.05.2021 г.; 

- На основание чл. 19, ал. 2 от  Административен договор № BG06RDNP001-19.379-

0003- С01/17.05.2021 г. СНЦ „МИГ – Нова Загора“ е уведомила Държавен фонд 

„Земеделие“ за одобрение искане на „Валей козметикс“ ЕООД за сключване на 

допълнително споразумение; 

- До „Кредо 3М“ ООД е изпратено Искане на оферта за изработка и доставка на 

рекламен пакет за 2022 г. на СНЦ „Местна инициативна група – Нова Загора“; 

- От „Кредо 3М“ ООД е предоставена оферта за изработка и доставка на рекламен 

пакет за 2022 г. на СНЦ „Местна инициативна група – Нова Загора“; 

- От Асоциация „Българска ЛИДЕР мрежа“ е получена Покана за членство в 

Асоциация „Българска ЛИДЕР мрежа“; 

- До УО на ПРСР, МЗм е изпратено уведомително писмо относно Преценка за 

участие на наблюдатели в комисия за подбор на проектни предложения /КППП/ 

на Сдружение  „местна инициативна група – Нова Загора“; 

- До УО на ПРСР, МЗм е изпратено уведомително писмо относно График за 

извършване на обучителни и информационни мероприятия от Сдружение 

„Местна инициативна група – Нова Загора“; 

- От УО на ПРСР, МЗм е получено уведомително писмо относно искане на 

допълнителни документи по отношение промяната на законен представител на 

член на Колективния върховен орган на МИГ; 

- Предоставяне на УО на ПРСР, МЗм допълнителни документи по заявление за 

промяна на законния представител на член на КВО на „МИГ – Нова Загора“ във 

връзка с настъпила промяна – избор на ВрИД кмет на Община Нова Загора; 

- От Държавен фонд „Земеделие“ е получено уведомително писмо /копие/ относно 

Решение № 45/19/2/7.2/1/00416/3/01/03/01 за изплащане на финансова помощ по 

административен договор № BG06RDNP001-19.164-0002-С01 от 25.08.2020 г.; 

- От Държавен фонд „Земеделие“ е получено уведомително писмо /копие/ относно 

връщане на запис на заповед от 21.04.2021 г. № 20/19/4/0/00044/3/13/10/01, 

подписана от г-н Николай Грозев в качеството му на Кмет; 

- От Държавен фонд „Земеделие“ е получено уведомително писмо – Решение № 

20/19/4/0/00044/3/13/03/01 за изплащане на финансова помощ; 

- От Държавен фонд „Земеделие“ е получено уведомително писмо – Решение № 

20/19/4/0/00044/1/06/03/01 за изплащане на авансова помощ; 
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- Сключен е договор с ЕТ „МАРТИ – МАРТИН КИРЧЕВ“ за доставка на офис 

техника и оборудване, а именно: 

✔ Лаптоп с диагонал на дисплей 15.6 inch, формат дисплей Full HD, 

капацитет памет 16 GB, капацитет хард диск SSD 512 GB – 2 бр.; 
✔ Раници за лаптоп – 2 бр.; 
✔ Външен хард диск с капацитет 2 TB – 1 бр.; 
✔ Ергономичен работен офис стол – 1 бр. 

Месец Юни 

- На Държавен фонд „Земеделие“ – РА Ямбол е предоставена застраховка за ДМА 

на СНЦ „МИГ – Нова Загора“; 

- На Държавен фонд „Земеделие“ – РА Ямбол е предоставена Предоставяне на 

застраховка „КАСКО НА МПС“ и гражданска отговорност за служебния 

автомобил на СНЦ „МИГ – Нова Загора“; 

- От Държавен фонд „Земеделие“ е получено уведомително писмо-копие за искане 

на допълнителна информация и документи във връзка с проектно предложение № 

BG06RDNP001-19.441-0001 на кандидата „Минчеви“ ЕООД; 

- От Държавен фонд „Земеделие“ е получено уведомително писмо-копие за 

сключване на анекс към административен договор № BG06RDNP001-19.379-

0003-С01 с управителя на „Валей козметикс“ ЕООД; 

Месец Юли 

- От Държавен фонд „Земеделие“ е получено уведомително писмо – копие за 

Решение № 45/19/2/4.1/2/00632/01/03/01 за изплащане на финансова помощ по 

сключен договор с № BG06RDNP001-19.179-0010-С01 от 20.09.2021 г. с кандидат 

ЗП Жельо Радев Иванов; 

- До г-жа Лилия Филипова, управител на „Л.Ф. Фото студио“ ЕООД е изпратено 

уведомително писмо относно неодобрение на подадено проектно предложение по 

процедура с № BG06RDNP001-19.379-S2; 

- До УО на ПРСР, МЗм и Държавен фонд „Земеделие“ е изпратено уведомително 

писмо за приключване преразглеждане на процедура за прием на проектни 

предложения с № BG06RDNP001-19.379-S1 и оценка на проект с № 

BG06RDNP001-19.379-0004; 

- До УО на ПРСР, МЗм и Държавен фонд „Земеделие“ е изпратено уведомително 

писмо за приключване на процедура за прием на проектни предложения с № 

BG06RDNP001-19.379-S2; 

- От Община Нова Загора е получено уведомително писмо относно промяна на 

представляващия бенефициента Община Нова Загора по сключени договори във 

връзка с проведени частични местни избори; 

- До УО на ПРСР, МЗм и Държавен фонд „Земеделие“ е изпратено уведомление за 

настъпила промяна – избор на кмет на Община Нова Загора; 
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- От Държавен фонд „Земеделие“ е получено уведомително писмо – копие – 

Решение № 45/19/2/7.2/4/00781/3/01/03/01 за изплащане на финансова помощ по 

административен договор № BG06RDNP001-19.164-0004-С01 от 09.06.2021 г.; 

- От Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, Дирекция ОППМРСР 

е получено уведомително писмо за изтичане срока на застрахователна полица; 

- Подадено е искане за плащане за шестмесечен период до Държавен фонд 

„Земеделие“; 

- На 04.07.2022 г. с Оценителен доклад, приключи работата на КППП по оценка на 

постъпило проектно предложение по процедура № BG06RDNP001-19.379-

S2  „СВОМР на МИГ – Нова Загора, Мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ от Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ – Нова Загора“. На 

заседание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, проведено 

на 08.07.2022 г., с Решение № 11, е одобрен Оценителният доклад на Комисията 

за подбор на проектни предложения по процедурата. 

- На 05.07.2022 г. с Оценителен доклад, приключи работата на КППП по 

преразглеждане и оценка на постъпило проектно предложение BG06RDNP001-

19.379-0004, подадено по процедура № BG06RDNP001-19.379-S1  „СВОМР на 

МИГ – Нова Загора, Мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“ от Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ – Нова Загора“. На заседание на 

Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, проведено на 08.07.2022 г., с 

Решение № 10, е одобрен Оценителният доклад на Комисията за подбор на 

проектни предложения по процедурата. 

Месец Август 

- До Държавен фонд „Земеделие“ по електронна поща е изпратена справка за 

планирани в процеса на провеждане и проведени обществени поръчки , 

независимо от източника на финансиране за 2022 г.; 

- От Държавен фонд „Земеделие“ е получено уведомително писмо за одобрение за 

подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.379-S1; 

- От Държавен фонд „Земеделие“ е получено уведомително писмо /копие/ за 

изготвен анекс към административен договор № BG06RDNP001-19.179-0001-С01 

от 09.09.2021 г.; 

- От Държавен фонд „Земеделие“ е получено уведомително писмо /копие/ относно 

Заповед за одобрение на проектно предложение № BG06RDNP001-19.441-0001 на 

кандидата „Минчеви“ ЕООД; 

- От Държавен фонд „Земеделие“ – разплащателна агенция, Дирекция Оторизация 

на плащанията по ПМРСР е получено уведомително писмо за отстраняване на 

нередовности във връзка с подадена заявка за плащане № 20/19/4/0/00044/3/14; 

- От Държавен фонд „Земеделие“ е получено уведомително писмо /копие/ относно 

за изготвен анекс към договор № BG06RDNP001-19.179-0001-С01 от 09.09.2021 

г.; 
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- На основание чл. 18, ал. 1 от сключен административен договор № 

BG06RDNP001-19.440-0002-С01 от 03.12.2021 г. по проект „Текущ ремонт на 

общинска сграда – Туристически информационен център“ по проведена от МИГ 

процедура BG06RDNP001-19.440-S2 от Община Нова Загора е получено 

уведомително писмо относно искане на сключване на допълнително 

споразумение като са предоставени съответните документи за разглеждане от 

страна на МИГ; 

- След проведено заседание на Колективния върховен орган на 19.08.2022 г. за 

промяна в Устава на Сдружението и Управителния му съвет, за вписване в 

Търговския регистър са внесени необходимите документи от г-жа Елена 

Арабаджиева и е заплатена изискуемата държавна такса; 

- На електронната поща на сдружението е получено съобщение от Агенция по 

вписванията за постъпило и входирано заявление в информационната система на 

Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ под номер 20220826144949; 

- На електронната поща на сдружението е получено съобщение от Агенция по 

вписванията за отказ № 20220826144949/26.08.2022 г. за списване на 

обстоятелства на основание чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра 

на ЮЛНЦ; 

- Уведомително писмо 20220826144949/29.08.2022 г. относно поставен отказ по 

заявление № 20220826144949; 

Месец Септември 

- До Държавен фонд „Земеделие“ е изпратено уведомително писмо за предоставяне 

на изискуеми документи по уведомително писмо за отстраняване на нередовности 

20/19/4/0/00044/3/14/02/01 по подадена заявка за плащане с № 

20/19/4/0/00044/3/14; 

- До Държавен фонд „Земеделие“ – гр. Ямбол е изпратено писмо за предоставяне 

на добавък, опис, копия на дебит нота, платежно нареждане и банково извлечение 

към застрахователна полица № 08702200500002916/ 01.06.2022 г. 

- От УО на ПРСР, Министерство на Земеделието е получена покана за участие в 

изложение на продукти от териториите на МИГ от България.; 

- От отдел ВОМР, Министерство на Земеделието по електронна поща са поучени 

указания за изготвяне на бюджет за 2023 г. по подмярка 19.4; 

- До Община Нова Загора е изпратено уведомително писмо относно одобрение на 

заявление за сключване на анекс по административен договор с № 

BG06RDNP001-19.440-С01/03.12.2021 г.; 

- От отдел ВОМР, Министерство на Земеделието по електронна поща е поучена 

програма за изложение на продукти от териториите на МИГ от страната, 

организирано от Министерство на земеделието Община Ямбол; 

- От Държавен фонд „Земеделие“ е получено уведомително писмо – покана – копие 

за сключване на административен договор за проектно предложение с № 

BG06RDNP001-19.441-0001 на кандидата „Минчеви“ ЕООД; 
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- До Държавен фонд „Земеделие“ на основание чл. 19, ал. 2 е изпратено 

уведомително писмо за одобрение на заявление на Община Нова Загора за 

сключване на анекс по административен договор с № BG06RDNP001-19.440-

С01/03.12.2021 г.; 

- До Министерство на земеделието е изпратено Заявление за одобрение на 

финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на 

стратегията за местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 на СНЦ „МИГ – Нова 

Загора“; 

- От Държавен фонд „Земеделие“ е получено уведомително писмо – покана за 

сключване на административен договор с КЕП за проектно предложение с № 

BG06RDNP001-19.441-0001 с кандидата „Минчеви“ ЕООД; 

Месец Октомври 

- На основание чл. 19, ал. 1 от сключен административен договор № 

BG06RDNP001-19.492-0001-С01/26.10.20221 г. от Община Нова Загора е 

получено искане за сключване на допълнително споразумение; 

- От УО на ПРСР 2014-2022 г. е получено уведомително писмо относно искане на 

допълнителна информация във връзка със заявление за одобрение на финансова 

помощ по подмярка 19.4 за одобряване на планирани разходи за 2023 г.; 

- От Дирекция „Развитие на селските райони“, Министерство на земеделието е 

получено уведомление за установени нередовности по подадено от СНЦ „МИГ – 

Нова Загора“ проектно предложение № BG06RDNP001-19.610-0028 по подмярка 

19.1 „Помощ за подготвителни дейности“; 

- От държавен фонд „земеделие“ е получено уведомително писмо – решение № 

20/19/4/0/00044/3/14/03/01 за изплащане на финансова помощ съгласно заявка за 

плащане;  

- От държавен фонд „Земеделие“ е получено уведомително писмо във връзка с 

изтичащ срок на застрахователна полица за ДМА на МИГ; 

- От държавен фонд „Земеделие“ е получено уведомително писмо относно 

извършена промяна на административен договор № BG06RDNP001-19.440-0002-

С01 на кандидата община Нова Загора; 

- От държавен фонд „Земеделие“ е получено уведомително писмо /копие/ относно 

искане на разяснения и/или информация по проектно предложение с № 

BG06RDNP001-19.379-0004 

- На основание чл. 19, ал. 1 от сключен административен договор № 

BG06RDNP001-19.492-0001-С01/26.10.20221 г. до Община Нова Загора е 

изпратено одобрение на искане за сключване на допълнително споразумение; 

- На основание чл. 19, ал. 2 от сключен административен договор № 

BG06RDNP001-19.492-0001-С01/26.10.2021 г. до Държавен фонд „Земеделие“ е 

изпратено уведомление за одобрение на искане от Община Нова Загора 

сключване на допълнително споразумение; 
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- На Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция – гр. Ямбол е 

предоставена застрахователна полица за ДМА на СНЦ „МИГ – Нова Загора“; 

- До УО на ПРСР 2014 - 2020, Министерство на земеделието е предоставено 

уведомително писмо за допълнителна информация по подадено е за одобрение на 

предложените разходи за 2023 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на СВОМР“ СНЦ „МИГ – Нова Загора“; 

- До Министерство на земеделието е изпратено писмо за предоставяне на 

допълнителни документи към подадено заявление за одобрение на финансова 

помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегията за 

местно развитие“ от ПРСР 2014-2020на СНЦ „МИГ – Нова Загора“; 

- От Държавен фонд „Земеделие“ е получено уведомително писмо относно 

изтичащ срок на застрахователна полица за Дълготрайни материални активи на 

СНЦ „МИГ – Нова Загора“; 

- На Държавен фонд „Земеделие“ – разплащателна агенция – гр. Ямбол е 

предоставена застрахователна полица за ДМА на СНЦ „МИГ – Нова Загора“; 

- Подадена е заявка за искане за плащане до Държавен фонд „Земеделие“ за 

периода 01.07.2022 г. – 30.09.2022 г.  

- Държавен фонд „Земеделие“ е предоставена информация относно заявка за 

плащане с № 20/19/4/0/00044/3/15; 

- На 13.10.2022 г. г-жа Светла Стоянова, Председател на УС на СНЦ „Местна 

инициативна група Нова Загора“ подписа електронно, с квалифициран 

електронен подпис /КЕП/ договор по процедура BG06RDNP001-19.441 „МИГ-

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

продукти““. Безвъзмездното финансиране в размер на 97 771,66 лв. се предоставя 

за реализирането на одобрен проект BG06RDNP001-19.441-0001 „Модернизация 

на производствения процес в предприятието“ на кандидата „Минчеви“ ЕООД. 

Месец Ноември 

- До г-н Максим Минчев, управител на „МИНЧЕВИ“ ЕООД е изпратено 

уведомително писмо за искане на създаване на кодове за достъп в секция 

„Договори“ в ИСУН на служители на СНЦ „МИГ – Нова Загора“; 

- До държавен фонд „Земеделие“ е изпратено уведомително писмо относно 

предоставяне на разяснения по застрахователна полица № 0870220500004025 от 

22.07.2022 г.; 

- От Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“ е получена покана за 

участие в общо събрание и работна среща на МИГ  по прилагане на подхода 

ВОМР; 

- Получено е уведомително писмо от отдел ВОМР, Дирекция „Развитие на селските 

райони“, Министерство на земеделието относно международно събитие с тема 

„Популяризиране на продуктите на територията на МИГ“, придружено от трето 

за 2022 г. изложение на продукти от МИГ в гр. Русе; 
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- Камелия Гюрова, експерт в Дирекция „Връзки с обществеността и протокол“, 

Министерство на земеделието е получена покана за участие в изложение „Sofia 

Christmas Fest 2022”; 

- От Агенция по вписванията е получено Уведомително писмо № 20221110151014-

3/17.11.2022 г. за постановен отказ по заявление с вх. № 20221110151014; 

- От Държавен фонд „Земеделие“ разплащателна агенция е получено 

Уведомително писмо – копие относно решение за изплащане на разходи за ДДС 

№ 45/19/2/7.2/4/00753/3/01/DDS/01/15/01 за договор № BG06RDNP001-19.164-

0007-С01/15.02.2021 г.; 

- Получено е уведомително писмо от отдел ВОМР, Дирекция „Развитие на селските 

райони“, Министерство на земеделието относно международно събитие с тема 

„Популяризиране на продуктите на територията на МИГ“, придружено от трето 

за 2022 г. изложение на продукти от МИГ в гр. Русе; 

- Получено е уведомително писмо от отдел ВОМР, Дирекция „Развитие на селските 

райони“, Министерство на земеделието относно допълнителна информация и 

програма на международно събитие с тема „Популяризиране на продуктите на 

територията на МИГ“, придружено от трето за 2022 г. изложение на продукти от 

МИГ в гр. Русе; 

- От Държавен фонд „Земеделие“ е получено уведомително писмо копие по 

проектно предложение с № BG06RDNP001-19.179-0003 на „Агротрейд ДД“ ООД 

по проведена процедура от МИГ с код в ИСУН BG06RDNP001-19.179; 

- От Държавен фонд „Земеделие“ е получено уведомително писмо – копие с 

Решение за изплащане на финансова помощ с № 45/19/2/7.2/4/00753/3/01/03/01; 

- Във връзка с вписаната промяна на представляващ СНЦ „Местна инициативна 

група – Нова Загора“ в Търговски регистър е сключен договор за предоставяне на 

квалифицирани удостоверителни услуги с „Инфонотари“ ЕАД; 

- Във връзка с вписаната промяна на представляващ СНЦ „Местна инициативна 

група – Нова Загора“ в Търговски регистър е сключен договор за разплащателна 

сметка и издаване на международна фирмена дебитна карта Debit masterCard 

Commercial и Visa Debit. 

Месец Декември 

- От Държавен фонд „Земеделие“ е получено уведомително писмо –копие за 

предоставяне на разяснения и/или информация по проведена процедура от СНЦ 

„МИГ- Нова Загора“с код в ИСУН BG06RDNP001-19.492 и подадено проектно 

предложение BG06RDNP001-19.492-0003 „Благоустрояване на Градски парк, гр. 

Нова Загора“; 

- До Община Нова Загора е изпратено уведомително писмо за предоставяне на 

разяснения и/или информация по проведена процедура от СНЦ „МИГ- Нова 

Загора“ с код в ИСУН BG06RDNP001-19.492 и подадено проектно предложение 

BG06RDNP001-19.492-0003 „Благоустрояване на Градски парк, гр. Нова Загора“; 
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- До Държавен фонд „Земеделие“ – РА Ямбол е изпратено уведомително писмо 

относно предоставяне на застраховка за дълготрайно материални активи на 

сдружението; 

- До Държавен фонд „Земеделие“ – ОД Плевен е изпратено уведомително писмо с 

предоставена информация от Община Нова Загора за разяснения и/или 

информация по проведена процедура от СНЦ „МИГ- Нова Загора“ с код в ИСУН 

BG06RDNP001-19.492 и подадено проектно предложение BG06RDNP001-19.492-

0003 „Благоустрояване на Градски парк, гр. Нова Загора“; 

- До Д-р Диана Атанасова е изпратено уведомително писмо с искане за създаване 

на кодове за достъп в секция „Договори“ в ИСУН на служители от МИГ; 

- От Държавен фонд „Земеделие“ е получено уведомително писмо –копие относно 

проектно предложение с идентификационенн № BG06RDNP001-19.179-0007 в 

ИСУН на кандидата Георги Желязков Баръмов; 

- От Община Нова Загора е получено уведомително писмо за предоставяне на 

разяснения и/или информация по проведена процедура от СНЦ „МИГ- Нова 

Загора“с код в ИСУН BG06RDNP001-19.492 и подадено проектно предложение 

BG06RDNP001-19.492-0003 „Благоустрояване на Градски парк, гр. Нова Загора“; 

- От Държавен фонд „Земеделие“ е получено уведомително писмо – копие с 

приложена Заповед за одобрение на проектно предложение с идентификационен 

№ BG06RDNP001-19.179-0003 на кандидата „Агротрейд ДД“ ООД по проведена 

процедура от МИГ с код в ИСУН BG06RDNP001-19.179; 

- От Станислава Костадинова експерт СВОМР е депозиран болничен лист с № Е 

20210722993 за четиридесет и пет /45/ дни преди раждане.  

3.2 Дейности за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на 

нейното изпълнение: 

Информирането на населението и популяризирането дейностите по Стратегията 

за водено от общностите местно развитие се осъществява чрез актуализиране на 

информацията на електронната страница на „МИГ – Нова Загора“ - http://www.mig-

novazagora.org. За поддръжката на сайта през м. Януари 2022 г. е сключен граждански 

договор с инж. Анелия Иванова.  

В изпълнение на сключен договор през м. Януари с „Меридиан 26“ ООД за 

изготвяне и излъчване на съобщения в радио „Нова“ /местна медия/, през отчетния 

период има осъществени две /2/ излъчвания в ефир на обява за прием на проектни 

предложения по процедура № BG06RDNP001-19.379 „СВОМР на МИГ – Нова Загора, 

Мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегия за Водено 

от общностите местно развитие на „МИГ-Нова Загора“, Програма за развитие на 

селските райони 2014-2020., както следва: 

- 28.03.2022 г. от 11:30 ч.; 
- 29.03.2022 г. от 11:30 ч. 

През м. Април е сключен договор с Диньо Господинов за извършване на 

проучване и анализ на теми: 
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- „Оценка нагласите и мненията на представителите на местната общност относно 

работата на МИГ – Нова Загора по прилагане на стратегията за ВОМР“; 

- „Проучване в сферата на конкурентоспособност на МСП и възможности за 

създаване на нови предприятия и дейности на територията на МИГ. Изследване 

на моментното състояние на МСП, възможностите за развитие, капацитет за 

растеж, развитие на икономиката, иновативни за територията дейности и 

Териториално изследване за нагласите на малките земеделски стопанства за 

развитие на бизнес и диверсификация на инвестиции и дейности“. 

През м. май е сключен договор с „КРЕДО 3 М“ ООД за изработка и доставка на 

рекламен пакет, включващ: 

✔ Раница с едно отделение, малък външен джоб с цип, подсилен гръб и 

дръжки, брандирана – 200 бр.; 
✔ USB зарядно за автомобил с два порта, материал пластмаса, размер 

70х31х29 мм., брандирано – 200 бр.; 
✔ Комплект гедоре, 1 брой тресчотка, метрични вложки, удължител за 

гедоре, вложка за свещи, върток за гедоре, ръчен върток, брандиран – 200 

бр.; 

Във връзка с изпълнението на Споразумение № РД50-151/21.10.2016 г. по 

подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите 

местно развитие“ на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., Сдружение 

„Местна инициативна група – Нова Загора“ е сключен договор през м. Април с „ЕРАКС“ 

ЕООД за провеждане на информационна кампания за 2022 г. като информационните и 

обучителни събития са проведени през, както следва: 

№ Мероприятие Населено място дата час 

1. 
Обучение на екипа и членове на 

КВО за минимум 10 човека 
гр. Нова Загора, 

Клуб на дейците на културата 
06.06.2022 г. 9:00 

2. 
Обучение на екипа и членове на 

КВО за минимум 10 човека 
гр. Нова Загора, 

Клуб на дейците на културата 
07.06.2022 г. 9:00 

3. 
Обучение на екипа и членове на 

КВО за минимум 20 човека 
гр. Нова Загора, 

Клуб на дейците на културата 
08.06.2022 г. 9:00 

4. 
Конференция за най-малко 50 

участника 
гр. Нова Загора, 

Клуб на дейците на културата 
09.06.2022 г. 9:00 
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5. 
Обучение за местни лидери за 

най-малко 20 човека 
гр. Нова Загора, 

Клуб на дейците на културата 
10.06.2022 г. 9:00 

6. 
Обучение за местни лидери за 

най-малко 20 човека 
гр. Нова Загора, 

Клуб на дейците на културата 
13.06.2022 г. 9:00 

7. 
Информационна среща за най-

малко 10 участника 
с. Кортен –  

в или пред пенсионерски клуб 
14.6.2022 г. 9:00 

8. 
Информационна среща за най-

малко 10 участника 
с. Любенова махала –  

в или пред кметството 
15.6.2022 г. 9:00 

9. 
Информационна среща за най-

малко 10 участника 
с. Новоселец – 

 в или пред пенсионерски клуб 
16.6.2022 г. 9:00 

10. 
Информационна среща за най-

малко 10 участника 
с. Радево –  

в или пред пенсионерски клуб 
17.6.2022 г. 9:00 

11. 
Информационна среща за най-

малко 10 участника 
с. Сокол –  

в или пред читалище 
20.6.2022 г. 9:00 

12. 
Обучение на екипа и членове на 

КВО за минимум 10 човека 
гр. Нова Загора –  

Клуб на дейците на културата 
21.6.2022 г. 9:00 

13. 
Обучение на екипа и членове на 

КВО за минимум 10 човека 
гр. Нова Загора –  

Клуб на дейците на културата 
22.06.2022 г. 9:00 

14. 
Обучение на екипа и членове на 

КВО за минимум 20 човека 
гр. Нова Загора –  

Клуб на дейците на културата 
23.06.2022 г. 9:00 

15. 
Обучение за най-малко 10 

човека 
с. Асеновец –  

в или пред пенсионерски клуб 
24.06.2022 г. 9:00 

16. 
Обучение за най-малко 10 

човека 
с. Баня –  

в или пред пенсионерски клуб 
27.06.2022 г. 9:00 
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17. 
Обучение за най-малко 10 

човека 
с. Богданово –  

в или пред пенсионерски клуб 
28.06.2022 г. 9:00 

18. 
Обучение за най-малко 10 

човека 
с. Езеро –  

в или пред пенсионерски клуб 
29.06.2022 г. 9:00 

19. 
Обучение за най-малко 10 

човека 
с. Загорци –  

в или пред кметството 
30.06.2022 г. 9:00 

20. 
Обучение за най-малко 10 

човека 
с. Каменово –  

в или пред пенсионерски клуб 
01.07.2022 г. 9:00 

21. 
Обучение за най-малко 10 

човека 
с. Караново –  

в или пред пенсионерски клуб 
04.07.2022 г. 9:00 

22. 
Обучение за най-малко 10 

човека 
с. Коньово –  

в или пред кметство 
05.07.2022 г. 9:00 

23. 
Обучение за най-малко 10 

човека 
с. Любенец –  

в или пред пенсионерски клуб 
06.07.2022 г. 9:00 

24. 
Обучение за най-малко 10 

човека 
с. Млекарево –  

в или пред читалище 
07.07.2022 г. 9:00 

25. 
Обучение за най-малко 10 

човека 
с. Омарчево –  

в или пред пенсионерки клуб 
08.07.2022 г. 9:00 

26. 
Обучение за най-малко 10 

човека 
с. Пет могили –  

в или пред пенсионерки клуб 
11.07.2022 г. 9:00 

27. 
Обучение за най-малко 10 

човека 
с. Полско Пъдарево –  

в или пред читалище 
12.07.2022 г. 9:00 

28. 
Обучение за най-малко 10 

човека 
с. Съдийско поле –  

в или пред пенсионерски клуб 
13.07.2022 г. 9:00 
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29. 
Обучение за най-малко 10 

човека 
с. Съдиево –  

в или пред пенсионерски клуб 
14.07.2022 г. 9:00 

30. 
Обучение за местни лидери за 

най- малко 20 човека 
гр. Нова Загора,  

Клуб на дейците на културата 
15.07.2022 г. 9:00 

31. 
Конференция за най- малко 50 

човека 
гр. Нова Загора,  

Клуб на дейците на културата 
18.07.2022 г. 9:00 

 

През отчетния период екипът на Сдружението е консултирал лица, които са 

проявили интерес по повод възможностите за финансиране на проекти по одобрените 

мерки в Стратегията за ВОМР на „МИГ – Нова Загора“. Консултациите са 

осъществявани на място в офиса на Сдружението или по време на информационната 

кампания. 

Информационните срещи за най – малко десет /10/ човека са проведени в гр. Нова 

Загора и пет /5/ от населените места на територията на „МИГ – Нова Загора“. На 

присъстващите беше представен актуализирания индикативен график за прием на 

проекти по мерките, включени в СВОМР и основните изисквания за разработване и 

одобряване на проектни предложения. На конференциите бяха поканени жители от 

всички населени места на територията на община Нова Загора. Представени бяха 

годишния отчет Сдружението, приет от Колективния върховен орган на „МИГ – Нова 

Загора“, индикативния график за прием на проекти за 2022 г., отворените приеми за 

проектни предложения, както и процедурите за оценка на подадените проекти към „МИГ 

– Нова Загора“. Хората, присъстващи за първи път на информационното събитие, бяха 

запознати с одобрената Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ – Нова Загора“. 

Проведените три /3/ обучения за местни лидери са от съществено значение за 

успешното реализиране на одобрената Стратегия за ВОМР. Изисква се инициативност 

от тяхна страна, за да се предприемат действия за оформяне на проектна идея и 

кандидатстване за нейното финансиране. При провеждане на обученията също се 

разясни ролята и ползите от функционирането на „МИГ – Нова Загора“, както и помощта, 

която може да им се окаже при желание за кандидатстване от тяхна страна. Обърнато е 

внимание на подготовката, изпълнението и отчитането на проекти по мерки по ПРСР от 

Стратегията за ВОМР. 

Предвиденото обучение на тема „Работа с ИСУН, процедури по подбор и оценка 

на проекти по Стратегията“ се проведе в различни населени места от територията на 

МИГ – Нова Загора. Насочено бе към разнороден тип физически и юридически лица, 

които са регистрирани земеделски производители или търговски дружества и проявяват 

интерес за кандидатстване към одобрените мерки на СВОМР. 

Реализираните четири /4/ еднодневни обучения за десет /10/ човека и три /3/ за 

двадесет /20/ души  на екипа и членове на Колективния върховен орган по процедурите 
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за подбор на проектни предложения към СВОМР са от изключително значение за 

правилното изпълнение на задълженията на лицата, които ще са назначавани в КППП 

през 2022 г. В процедурите за подбор и оценка на проекти са заложени срокове на 

различни етапи, които трябва да бъдат спазени и в същото време качествено да се оценят 

проектните предложения, постъпили по конкретната процедура. Участниците бяха 

детайлно запознати с изискванията и сроковете, които трябва да се спазват, съгласно 

процедурите по всички приеми. 

За отчетния период 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.  има извършен един Мониторинг 

и оценка на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ 

– Нова Загора“, като за целта е сключен граждански договор с Мария Йорданова 

Стефанова през м. Ноември. Работата е приета в определения срок. 

4. Участие на екипа на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ в срещи с други МИГ и 

информационни събития: 

През отчетния период 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. екипът на „Местна 

инициативна група – Нова Загора“ взе участие в различни мероприятия. Едно от тях беше 

Международна конференция и изложение на тема „30 години ЛИДЕР в ЕС“, 

организирано от Министерство на земеделието, съвместно с Местни инициативни групи 

от България и Румъния през м. Май. През м. Юни на Общо събрание, на което екипът на 

Сдружението присъства           

 работни срещи с представители на други МИГ. На тях бяха коментирани теми, 

касаещи работния процес, обсъдени бяха идеи за бъдещата работа по подхода ВОМР. 

Основните въпроси, които бяха разисквани по време на срещите между екипите на МИГ 

бяха: 

- териториалния обхват и характеристики на Стратегията за ВОМР на всяка МИГ, 

взела участие на срещите; 

- дейност и изпълняваните Стратегии за Водено от общностите местно развитие; 

- анализ относно напредъка по изпълнение на Стратегиите за ВОМР и влиянието, 

което оказват за подобряване на жизнения стандарт на местната общност; 

- дискусия на формулировки по отношение на пера от бюджетите за предстоящата 

2023 г.; 

- спецификите на всеки един от районите, проблемите, които са срещнали по време 

на изпълнението на Стратегиите и постигнатите цели и индикатори за 

изпълнението им; 

- обсъждане на въпроси, касаещи единадесето изменение на ПРСР и 

допълнителното финансиране за преходен период до 2025 г. след подписване на 

допълнително споразумение; 

- коментиране на казуси по отношение разпределението на средствата по мерки от 

СВОМР на всяка МИГ, финансиране на резервните проектни предложения след 

увеличаване на бюджетите на Местните инициативни групи; 
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- обсъждане на работа в ИСУН, последни промени, споделяне на опит в оценка по 

процедури, възникнали казуси и др. 

- споделяна на опит и добри практики при разработване на настоящите Стратегии. 

Предизвикателства, очаквани през преходния период, споделяне на идеи за 

разработване на СВОМР през програмен период 2021 – 2027; 

- обсъждане на възможностите по подмярка 19.3 за проекти и дейности, 

фокусирани върху идентифицирани потребности на целеви групи и 

заинтересовани страни по стратегиите 

- други. 

 

 

 

Утвърдил: …………/п/…………… 

Галя Захариева - Председател на УС на СНЦ „МИГ - Нова Загора“ 
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