
ПРЕПИС - ПРОТОКОЛ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

СНЦ „МИГ ДОБРИЧКА” 

 

Заседанието е проведено на 10.01.2020г., присъствено, с участието на всички членове 

на УС на МИГ Добричка при следния  

                                               

ДНЕВЕН РЕД 

 

1.Приемане на годишния доклад за 2019 г. за извършените дейности по подмярка 19.4 

„Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за ВОМР“ на МИГ Добричка . 

2.Одобряване на индикативен график за прием на проектни предложения по 

подмерките от Стратегията за ВОМР през 2020 година. 

3.Запознаване на УС с решението на Общинския съвет за избор на нов представляващ 

на община Добричка в УС на МИГ. 

4.Други 

 

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

Добричка” взе следните 

 

РЕШЕНИЯ: 

1. Прима  годишния доклад за 2019 г. за извършените дейности по подмярка 19.4 

„Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за ВОМР“ на МИГ Добричка . 

2. Одобрява  индикативния график  за прием на проектни предложения от Стратегията 

за ВОМР за 2020г. 

3.Управителният съвет на СНЦ „МИГ Добричка” се запозна с решението на Добрички 

общински съвет за нов представляващ община Добричка в УС на МИГ - госпожа Соня 

Георгиева. 

 

 

Във връзка с обявяване на приеми на проектни предложения по подмерките от 

Стратегията за ВОМР за 2020г., УС на МИГ Добричка взе следните 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

I. По подмярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ 

 

1. Управителният съвет на СНЦ МИГ Добричка определя период на прием на проектни 

предложения по подмярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, 

както следва: от 17.03.2020г.  до 17:00 часа на 11.05.2020г. с разполагаем бюджет от 492 

000,00 лв. 

2. Втори прием на проектни предложения по подмярката, в рамките на същата 

процедура, да бъде обявен само при наличие на неусвоен  финансов  ресурс след 

приключване на първия прием. В този случай, вторият прием за подаване на проектни 

предложения по същата процедура да стартира на 01.11.2020г. с краен срок за 

кандидатстване 17:00 часа на 02.12.2020г. 



 

3. Одобрява окончателните документи по приема, а именно: Обява за прием на 

проектни предложения, насоки и образци на документи за кандидатстване по  подмярката, 

условия за изпълнение на одобрените проекти по подмярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа 

на неземеделски дейности“ от СВОМР. 

4. Възлага на изпълнителния директор да предприеме необходимите действия за 

въвеждане на информацията и документите по подмярката в административния панел на 

ИСУН 2020, Модул “Процедури“ и в нормативно определените срокове и начини да уведоми 

УО на ПРСР 2014-2020 и ЦКЗ с цел проверка и активиране на процедурата за прием.  

5. Одобрява Правилата за работа на КППП във връзка с оценката на подадените по 

процедурата проектни предложения. 

 

II. По подмярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за 

отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа 

инфраструктура” 

 

6. Управителният съвет на СНЦ МИГ Добричка определя период на прием на проектни 

предложения по подмярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за 

отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура”, както 

следва: от 07.05.2020г.  до 17:00 часа на 08.06.2020г. с разполагаем бюджет от 200 000,00 лв. 

7. Втори прием на проектни предложения по подмярката, в рамките на същата 

процедура, да бъде обявен само при наличие на неусвоен  финансов  ресурс след 

приключване на първия прием. В този случай, вторият прием за подаване на проектни 

предложения по същата процедура да стартира на 01.11.2020г. с краен срок за 

кандидатстване 17:00 часа на 02.12.2020г. 

8. Одобрява окончателните документи по приема, а именно: Обява за прием на 

проектни предложения, насоки и образци на документи, условия за кандидатстване и 

условия за изпълнение на одобрените проекти по подмярката. 

9. Възлага на изпълнителния директор да предприеме необходимите действия за 

въвеждане на информацията и документите по подмярката в административния панел на 

ИСУН 2020, Модул “Процедури“ и в нормативно определените срокове и начини да уведоми 

УО на ПРСР 2014-2020 и ЦКЗ с цел проверка и активиране на процедурата за прием.  

10. Одобрява Правилата за работа на КППП във връзка с оценката на подадените по 

процедурата проектни предложения. 

 

 
 


