
 

 

ПРОТОКОЛ 

ОТ НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

СНЦ „МИГ ДОБРИЧКА” 

 

 

Днес, 25 юни 2018 г., на основание чл. 38, ал. (6) от устава на Сдружението се проведе 

неприсъствено заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „МИГ 

Добричка”.  

 

В заседанието участваха следните членове на УС: 

1. За община Добричка – инж.Тошко Димов Петков; 

2. За ЗК „Сплотеност“ – Минко Атанасов Желязков; 

3. За „Ризови 64-65“ ООД –Шенол Хайрединов Ризов;  

4. За СНЦ „Читалища Добричка – огнища на духовността“ – Желка Русева 

Банкова; 

5. За ТПП – клон Добричка – Герман Димитров Германов. 

6. ЗК „Орлова могила“ – Иван Колев 

7. НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1900“ – Асибе Хълми Зия 

 

Заседанието имаше необходимия кворум, за да взема решения. 

 

Изпълнителният директор на МИГ Добричка Надежда Василева уведоми всички 

членове на УС за получено искане от страна на МЗХГ за представяне в срок до 30 юни 2018 

г. на индикативен график за прием на проектни предложения по мерките, включени в 

СВОМР. На предишно свое заседание УС взе решение през 2018 година да бъде обявен 

прием на проектни предложения само по две от подмерките, включени в Стратегията – 19.2-

7.2 и 19.2-4.2. Като беше взето предвид: необходимото време за изготвяне на съпътстващата 

приемите документация; времето за създаване на процедура за кандидатстване в средата на 

ИСУН; времето за одобрение на процедурата от УО, както и сроковете за оценка на 

постъпилите проектни предложения, на членовете на УС беше предложено периодът на 

прием по тези две подмерки от Стратегията да бъде определен за месеците септември и 

октомври. Председателят на УС, г-н Тошко Петков сподели, че Общината като бенефициент 

има нужда от повече технологично време за изготвяне на проектната документация и 

предвид ангажираността на експертите от отдела в Общината предложи периодът на прием 

по подмярка 19.2-7.2 да стартира на 10.09 със срок за кандидатстване до 31.10.2018 г. Изказа 

се мнение, че предстои първа оценка на проектни предложения в ИСУН, който процес би 

бил усложнен, ако се правят две оценки наведнъж, поради което е добре сроковете на 

приемите да бъдат съобразени и с това обстоятелство. По тази причина беше предложено по 

частната мярка приемът да стартира на 01.09, със срок за кандидатстване 14.10.2018г.. 

 

Със 7 гласа „за”, против „0”, въздържали се „0”, Управителният съвет на СНЦ „МИГ 

Добричка” взе следното 

 

 

  



 

РЕШЕНИЕ: 

 

Управителният съвет на СНЦ „МИГ Добричка” определя период на прием на проектни 

предложения по попдмерките, включени в СВОМР за 2018 г., както следва: 

* по подмярка19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти“ с 

бюджет 491000 лв. – период на прием на проектни предложения от 01.09  до 14.10.2018г.; 

* по подмярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с бюджет 850000 лв. – период на прием 

на проектни предложения от 10.09 до 31.10.2018 г.. 

 

 

Посочените решения са взети неприсъствено със съгласието и без възражения от страна на 

всички членове на УС на МИГ Добричка. 

 

 

 


