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 НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
СНЦ „МИГ ДОБРИЧКА”, ЕИК: 124701217
Посочените решения са взети на 04.11.2020г., 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.
За Община Добричка – Соня Георгиева – Председател на УС;
2.
За ЗК „Орлова могила“ – Иван Колев;
3.
За „Ризови 64-65“ ООД – Айри Ризов, упълномощен с пълномощно 11905/
15.10.2012г. от Шенол Ризов;
4.
За ЗК „Сплотеност“ – Минко Желязков;
5.
За НЧ „Груди Филипов – 1940“ – Марийка Колева;
6.
За СНЦ „Читалища Добричка – огнища на духовността“ – Желка Банкова
7.
За ТПП – клон Добричка – Герман Германов

С настоящият протокол вземаме неприсъствено, с единодушие от всички членове на
Управителния съвет на СНЦ „МИГ Добричка” следните

РЕШЕНИЯ:
1.
Определя период за прием на проектни предложения по процедура за подбор
на проектни предложения с код в ИСУН № BG06RDNP001-19.478 МИГ Добричка подмярка
19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към богатствата на територията на МИГ Добричка“
от 04 декември 2020г. до 05 януари 2021г.. 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
01.03.2021г. с краен срок за кандидатстване 17:00 часа на 07.04.2021г..
2.
Определя бюджет по процедура за подбор на проектни предложения с код в
ИСУН № BG06RDNP001-19.478 МИГ Добричка подмярка 19.2-7.6 в размер на 50000,00 лв.
3.
Одобрява Обява за прием на проектни предложения, условия за
кандидатстване, условия за изпълнение на одобрените проекти, насоки и образци на
документи за кандидатстване по процедура с код в ИСУН № BG06RDNP001-19.478

подмярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към богатствата на територията на МИГ
Добричка“ от СВОМР.
4.
Възлага на изпълнителния директор да предприеме необходимите действия
за въвеждане на информацията и документите по подмерките 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 процедурите за
прием на проектни предложения.
5.
Одобрява Правилата за работа на КППП във връзка с оценката на подадените
по процедурите проектни предложения.

МИГ Добричка

