
Препис! 

ПРОТОКОЛ 

ОТ НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

СНЦ „МИГ ДОБРИЧКА”, ЕИК: 124701217 

 

Посочените решения са взети на 21.01.2019 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/ 15.10.2012 г. 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. Управителният съвет на СНЦ „МИГ Добричка” се запозна с годишния доклад за 2018 

г. за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия 

за ВОМР“ на МИГ Добричка и ще го предложи за одобрение от Общото събрание; 

2. Управителният съвет на СНЦ „МИГ Добричка” одобрява процедура за прием на 

проектни предложения по подмярка 19.2–4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от 

Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Добричка“, финансирана по ПРСР 2014-2020 г., която да 

бъде публикувана на сайта на Сдружението за обществено обсъждане; 

3. Управителният съвет на СНЦ „МИГ Добричка” определя период за прием по подмярка 

19.2–4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от СВОМР; 

4. Свиква Общо събрание на СНЦ „МИГ Добричка“ на 11.02.2019 г. от 16:00 часа, в зала 

108 в сградата на Община Добричка, с адрес гр. Добрич, ул. „Независимост” 20, при следния 

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 

Да се изпратят покани до всеки от членовете на Сдружението, които да съдържат 

реквизитите по чл. 25, ал. 4 от Устава. Да се постави покана на мястото за обявления в сградата 

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

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

всички членове на УС на МИГ Добричка. 

 

 

МИГ ДОБРИЧКА 


