
 

ПРОТОКОЛ 

ОТ НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

СНЦ „МИГ ДОБРИЧКА”, ЕИК: 124701217 

 

Посочените решения са взети на 26.09.2018 г., неприсъствено, със съгласието на 

всички членове на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Добричка” и на основание чл. 38, ал. 

(6) от Устава на Сдружението. 

 

 

ПОДПИСАНИТЕ: 

 

1. инж. Тошко Петков, представляващ Община Добричка – председател на УС 

2. Иван Колев, представляващ ЗК „Орлова могила“ – член на УС 

3. Желка Банкова, представляващ СНЦ „Читалища Добричка – огнища на 

духовността“ – член на УС, 

4. Асибе Зия, представляващ  НЧ „Св.Св. Кирил и Методий – 1900“ – член на УС, 

5. Герман Германов, представляващ ТПП – клон Добричка – член на УС, 

6. Минко Желязков, представляващ  ЗК „Сплотеност“ – член на УС, 

7. Айри Ризов, упълномощен с пълномощно 11905/15.10.2012г. от Шенол Ризов, 

представляващ „Ризови 64-65“ ООД – член на УС 

 

С настоящият протокол вземаме неприсъствено, с единодушие от всички членове 

на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Добричка” следните 

 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

1. Във връзка с обявяване на процедура за прием на проектни предложения по 

подмярка 19.2-7.2 от Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка, и като взе предвид 

препоръките и констатациите по отношение на документацията, съпътстваща 

процедурата за подбор от страна на УО на ПРСР 2014-2020 – МЗХГ, ЦКЗ при МС 

и МФ, Управителният съвет на СНЦ „МИГ Добричка” одобрява окончателните 

варианти на Обява за прием на проектни предложения, насоки и образци на 

документи за кандидатстване, условията за изпълнение на одобрените проекти по 

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

на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от СВОМР. 

2. Приема бюджет за управление и популяризиране на Стратегията на Сдружението 

за 2019 г. и възлага на изпълнителния директор да внесе заявление за одобрение на 

планирани дейности и разходи по подмярка 19.4 за 2019г. в УО на ПРСР 2014-2020г. 

– МЗХГ в нормативно определения за това срок. 

3. Одобрява индикативен график за обявяване на процедури за прием на проектни 

предложения за 2019 година и възлага на изпълнителния директор да публикува 



 

същия на електронната страница на МИГ и при необходимост да уведоми УО на 

ПРСР 2014-2020г. – МЗХГ. 

 

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

всички членове на УС на МИГ Добричка. 

 

 


