
          
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –  

Европа инвестира в селските райони 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2014 – 2020 г. 

Препис! 

ПРОТОКОЛ 

ОТ ПРОВЕДЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СДРУЖЕНИЕ „МИГ ДОБРИЧКА” 

 

 

Съгласно чл.25 ал. 1 с Решение на УС от заседание на 30.01.2012 г е свикано Общо 

събрание на Сдружение с нестопанска цел “МИГ ДОБРИЧКА” на 13 февруари 2012 г. от 

16:00 ч.  

В обявения час на 13.02.2012 г. в залата на Община Добричка се явиха 28 човека от 

общ състав от 46 членове на сдружението и Общото събрание се проведе при наличието на 

кворум. 

Събранието се председателства от Председателя на УС г-н Петко Петков,  секретар 

– г-жа Надежда Василева. 

Общото събрание протече по предварително обявения  

Дневен ред: 

1. Разглеждане на внесения от УС Годишен доклад за отчитане изпълнението на 

Стратегията за местно развитие за периода 13.10.2011 г. – 31.12.2011 г.  

2. Разглеждане на молби за приемане на нови членове в Сдружението. 

3. Запознаване на членовете на Общото събрание с одобрените процедури за 

кандидатстване с проекти към Стратегията за местно развитие за 2012 година.  

 

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ: 

1. Общото събрание приема Годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията 

за местно развитие за периода 13.10.2011 г. – 31.12.2011 г. и упълномощава  

Изпълнителния директор Надежда Василева да го представи в срок до 15 февруари 

пред управляващия орган на ПРСР в МЗХ. 

 

2. Приема за членове на Общото събрание:  

1.Ремзи Февзи Кямил-кмет на Енево 

2.Иванчо Георгиев Енчев-км.нам. с.Дебрене 

3.Атанас Димитров Пенев-кмет на с.Плачи дол /стар член като ЮЛ/ 

3. Одобрява определения от УС минимален брой точки за принос към СМР по критерии 

за избор, който един проект трябва да получи, за да подлежи на класиране: 

• По Мярка 41 121 – 40 т. 



• По Мярка 41 123 -  50 т. 

• По Мярка 41 311 – 30 т. 

• По Мярка 41 312 – 30 т. 

• По Мярка 41 321 – 30 т. 

• По Мярка 41 322 – 45 т. 

• По Мярка 41 323 – 40 т. 

Заявленията, които не са събрали изискуемия минимум точки за класиране на текущите 

сесии за избор на проекти, остават за разглеждане на последната за годината сесия (при 

приключване срока за прием на заявления  - към 30 септември 2012 г.), в която няма да има 

изискване за минимален брой точки. 

 

 

         Сдружение МИГ Добричка  


