
 

ПРОТОКОЛ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

СНЦ „МИГ ДОБРИЧКА” 

 

 

Днес, 25 юни 2019 г. от 17:30 ч. в зала 203 на община Добричка се проведе заседание на 

Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Добричка”. 

 

На заседанието присъстваха следните членове на УС: 

1. За община Добричка – Тошко Димов Петков – Председател на УС; 

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

3. За „Ризови 64-65“ ООД – Айри Шенолов Ризов, упълном. представител; 

4. За ЗК „Орлова могила“ – Иван Колев; 

5. За НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1900“ – Асибе Зия. 

6. За СНЦ „Читалища Добричка – огнища на духовността“ – Желка Банкова 

7. За ТПП – клон Добричка – Герман Германов 

 

Заседанието имаше необходимия кворум, за да взема решения. 

На заседанието присъстваха Надежда Василева – изпълнителен директор на 

Сдружението и Нели Събева – експерт по прилагане на Стратегия за ВОМР, и 

председател на КППП, назначена със заповед на председателя на УС № 19.2-4.2-

3/03.05.2019 г. 

 

Председателят на УС предложи заседанието да се проведе при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Одобряване на оценителния доклад от работата на Комисията за подбор на 

проектни предложения (КППП), назначена със заповед на председателя на УС № 19.2-

4.2-3/03.05.2019 г. 

2. Одобряване на списъка на одобрените проектни предложения, получени по втори 

прием на процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.087 МИГ ДОБРИЧКА 

подмярка 19.2-4.2  „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”   

3. Одобряване на размера на субсидията по одобрените проектни предложения. 

 

Дневният ред беше приет единодушно. 

 

По първа точка от дневния ред г-н Тошко Петков даде думата на Нели Събева 

да представи оценителния доклад от работата на КППП, назначена със заповед на 

председателя на УС № 19.2-4.2-3/03.05.2019 г.. Г-жа Събева обяви пред присъстващите 

членове на УС, че в рамките на втория период на прием от 01.03 до 17:00 часа на 

30.04.2019г. по процедура за подбор на проекти с № BG06RDNP001-19.087 МИГ 

ДОБРИЧКА подмярка 19.2-4.2  „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти ” са внесени 3 проектни предложения. Експертът запозна 

присъстващите с етапите на оценка, през които са преминали проектните предложения. 

Всеки един етап на оценката е надлежно описан в протокол, като обобщението на 

работата, извършена от КППП се съдържа в настоящия оценителен доклад. 

 

След обсъждане на получената информация, с явно гласуване, със 7 гласа „за”, против 

„0”, въздържали се „0”, Управителният съвет на СНЦ „МИГ Добричка” взе следното 

 



 
РЕШЕНИЕ: 

 

1. УС на МИГ Добричка одобрява оценителния доклад на КППП, назначена със 

заповед на председателя на УС № 19.2-4.2-3/03.05.2019 г. 

 

По втора точка от дневния ред г-н Тошко Петков даде думата на Нели Събева 

да представи списъка на одобрените в резултат на оценката проектни предложения. 

 

След кратко обсъждане на получената информация, с явно гласуване, със 7 гласа „за”, 

против „0”, въздържали се „0”, Управителният съвет на СНЦ „МИГ Добричка” взе 

следното 

РЕШЕНИЕ: 

 

2. УС на МИГ Добричка одобрява списъка на одобрените от КППП проектни 

предложения, подадени по втори прием на процедура за подбор на проекти с 

№ BG06RDNP001-19.087 МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2-4.2  „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти ” 

 

По трета точка от дневния ред г-н Тошко Петков даде думата на Нели Събева за 

да запознае присъстващите членове на УС с размера на субсидията, която КППП 

определя за одобрените проектни предложения. Нели Събева поясни, КППП е взела 

решение за всички проектни предложения за финансиране до размера, с който са 

подадени. Бюджетът на обявата за кандидатстване по втори прием на процедурата по 

подмярка 19.2-4.2 е 270 531,41 лв. С проектните предложения по втори прием са заявени 

193 237,41 лв.. На лице е остатъчен финансов ресурс в размер на 77 294,00 лв., за които 

би могло да се изготви нова процедура, тъй като настоящата не предвижда трети прием. 

 

След кратко обсъждане на получената информация, с явно гласуване, със 7 гласа „за”, 

против „0”, въздържали се „0”, Управителният съвет на СНЦ „МИГ Добричка” взе 

следното 

РЕШЕНИЕ: 

 

3. Одобрява размера на субсидията по одобрените проектни предложения. 

 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито от г-н Тошко Петков. 

 

 


