
          
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 заседание на Общото събрание на сдружение МИГ ДОБРИЧКА,  

проведено на 11.02.2019 г. 

На 11.02.2019 г. от 16:00 часа, в зала 108 в сградата на Община Добричка  се проведе 

заседание на Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел МИГ ДОБРИЧКА. Заседанието 

беше свикано от Управителния съвет на основание чл. 24, ал. 2 от Устава на Сдружението.  

Съгласно чл. 25 ал. 3 от Устава и във връзка с чл. 26 от ЗЮЛНЦ, всички членове на 

сдружението бяха предварително поканени с индивидуални писмени покани. Покана беше 

публикувана и на сайта на Сдружението както и на мястото за обявления в сградата на 

управление на Сдружението – с. Бранище, ул. „Първа” 19А. 

В обявения час в залата на Община Добричка се явиха 26 души от общ състав от 49 

членове на Сдружението и заседанието на Общото събрание се проведе при наличието на 

кворум. 

Събранието беше открито от председателя на Управителния съвет г-н Тошко Петков. За 

председател на заседанието бе избран г-н Петков, а за протоколчик – Нели Събева.  

Общото събрание протече по предварително обявения 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Приемане на Годишен доклад за отчитане изпълнението на стратегията за ВОМР на 

МИГ Добричка по подмярка 19.2 за 2018г.; 

2. Приемане на годишен финансов отчет за 2018 г. на СНЦ “МИГ Добричка“. 

3. Вземане на решение за предоставяне на приоритет по критериите при кандидатстване 

с проектни предложения по подмярка 19.2-6.4 от Стратегията за ВОМР на СНЦ МИГ 

Добричка 

4. Други 

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ: 

РЕШЕНИЕ 1: 

ОС приема годишен доклад за отчитане изпълнението на стратегията за ВОМР на МИГ 

Добричка по подмярка 19.2 за 2018г. 

РЕШЕНИЕ 2: 

 ОС приема годишния финансов отчет за 2018 г. на СНЦ “МИГ Добричка“. 

РЕШЕНИЕ 3: 

I. В случай, че две или повече проектни предложения получат еднакъв общ брой 

точки по критериите за оценка и не е наличен финансов ресурс за финансирането им, тези 

проекти да бъдат допълнително приоритизирани/класирани, по критерия:  „Проектът предлага 

нови/ иновативни за населеното място производство,  услуга или продукт, или е за развитие на 

занаяти“.  



II. Допълнителни точки по критерии няма да бъдат присъждани на проектното 

предложение. Същите ще се прилагат само за допълнително класиране, в случай на получен 

равен общ брой точки по критериите за оценка и недостигащ финансов ресурс. 

III. В случай, че две или повече проектни предложения получават точки по критерия: 

„Проектът предлага нови/ иновативни за населеното място производство,  услуга или продукт, 

или е за развитие на занаяти“ ще бъде дадена възможност, те да бъдат финансирани с по – нисък 

интензитет на финансовата помощ (намален пропорционално спрямо общата стойност на 

проектното предложение), след писмено съгласие на кандидат/ите. Ако кандидат откаже да 

бъде финансиран с по – нисък интензитет на финансовата помощ, това не пречи на другия/те 

кандидати да бъдат финансирани с вече определения по – нисък интензитет на финансовата 

помощ, а средствата от отказалия се кандидат се предоставят на следващия по ред на 

класирането кандидат или се прехвърлят за следваща процедура за прием на проекти. 

          

МИГ Добричка 


