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 17.03.2020 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. Соня Георгиева - председател на УС, представляващ Община Добричка
2. Иван Колев, представляващ ЗК „Орлова могила“ – член на УС
3. Желка Банкова, представляващ СНЦ „Читалища Добричка – огнища на
духовността“ – член на УС,
4. Марийка Димитрова, представляващ НЧ „Груди Филипов – 1940 година”–
член на УС
5. Герман Германов, представляващ ТПП – клон Добричка – член на УС – заместник
председател на УС на МИГ Добричка,
6. Минко Желязков, представляващ ЗК „Сплотеност“ – член на УС,
7. Айри Ризов, упълномощен с пълномощно 11905/ 15.10.2012г. от Шенол Ризов,
представляващ „Ризови 64-65“ ООД – член на УС
ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО
1. Вземане на решение за свикване на Общо събрание на СНЦ „МИГ Добричка“.
2. Организационни

По първа точка от дневния ред г-жа Георгиева предлага УС да вземе решение за
свикване на неприсъствено годишно Общо събрание на Сдружение МИГ Добричка.
Това се налага във връзка с указания на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г. и на
ДФЗ във връзка с обявеното извънредно положение.
В тази връзка Управителният съвет на СНЦ „МИГ Добричка” взе следното:

РЕШЕНИЕ 1:
УС свиква годишно Общо събрание на Сдружение МИГ Добричка, с индикативна
дата 12.04.2021г.. Заседанието да се проведе неприсъствено при следния дневен ред:
Точка първа: Приемане на годишния доклад за извършените дейности по подмярка
19.2 „Прилагане на операции в рамките на Стратегии за водено от общностите местно
развитие “ на МИГ Добричка за 2020 г.
Проект за решение: ОС приема годишен доклад за извършените дейности по
подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на Стратегии за водено от
общностите местно развитие “ на МИГ Добричка за 2020 г.
Точка втора: Приемане на годишен финансов отчет за 2020 г. на СНЦ “МИГ
Добричка“.
Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет за 2020 г. на СНЦ
“МИГ Добричка“
Точка трета: Промяна в Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Добричка“.
Проект за решение: ОС приема промените в Стратегията за ВОМР на СНЦ
„МИГ Добричка“.

Настоящите решения са взети с единодушие от всички членове на Управителния съвет
на СНЦ „МИГ Добричка”

МИГ Добричка

