
 

                       
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 ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

СНЦ „МИГ ДОБРИЧКА”, ЕИК: 124701217 

 

 

Посочените решения са взети на 01.03.2022 г., присъствено, със съгласието на 

всички членове на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Добричка” и на основание чл. 37, 

ал. (1) 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. Приемане на годишния доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за 

ВОМР по подмярка 19.2  на СНЦ „МИГ Добричка” за 2021 г.; 

2. Приемане на доклад по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 

Стратегия за ВОМР“  на СНЦ „МИГ Добричка“; 

3. Определяне на периоди за приеми на проектни предложения по подмерки от 

СВОМР на СНЦ „МИГ Добричка”; 

4. Вземане на решение за кандидатстване на СНЦ „МИГ Добричка“ по подмярка 

19.1 “Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 на ПРСР 2014-2020; 

5. Вземане на решение за кандидатстване за кредит овърдрафт пред Общинска 

банка; 

6. Вземане на решение за свикване на Общо събрание на СНЦ „МИГ Добричка“; 



 

7. Други. 

 

   По първа точка от дневния ред, Управителният съвет на СНЦ „МИГ Добричка” 

взе следното 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 1: 

• УС приема годишния доклад за изпълнение на Стратегията по подмярка 19.2  

„Прилагане на операция в рамките на  Стратегии за  водено от  общностите  

местно развитие “ на МИГ Добричка за 2021г. 

   По втора точка от дневния ред, Управителният съвет на СНЦ „МИГ Добричка” 

взе следното 

РЕШЕНИЕ 2: 

 

• УС приема доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи 

и популяризиране на Стратегия за ВОМР“  на СНЦ „МИГ Добричка“ за 2021г.. 

 

По трета точка от дневния ред УС взе следното: 

РЕШЕНИЕ 3: 

• Управителният съвет определя периоди на прием на проектни предложения по 

подмерки от Стратегията за ВОМР, както следва: 

➢ По подмярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства” в рамките на 

една процедура за подбор, 4 периода за прием: 

2022г.     2023г.   

Първи прием: май – юни   Трети прием: януари - февруари 

Втори прием: септември-октомври  Четвърти прием: май - юни 

 

➢ По подмярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти” в рамките на една процедура за подбор, 2 

периода за прием: 

2022г.      2023г. 

Първи прием: август - септември  Втори прием: март – април 

 

➢ По подмярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”: в 

рамките на една процедура за подбор, 2 периода за прием: 

2022г.      2023г.  

Първи прием: август - септември  Втори прием: март – април 

 

➢ По подмярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” в 

рамките на една процедура за подбор, 2 периода за прием: 



 

2022г.      2023г. 

Първи прием: септември - октомври Втори прием: март - април 

 

 

По четвърта точка от дневния ред Управителният съвет на СНЦ „МИГ Добричка” 

взе следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 4: 

 

• СНЦ „МИГ Добричка“ да кандидатства по подмярка 19.1 „Помощ за 

подготвителни дейности“ от мярка 19 на ПРСР 2014-2020г. 

По пета точка от дневния ред Управителният съвет на СНЦ „МИГ Добричка” взе 

следното 

РЕШЕНИЕ 5: 

• СНЦ „МИГ Добричка” да кандидатства за кредит - овърдрафт пред Общинска 

банка за оборотни средства. 

 

По шеста точка от дневния ред Управителният съвет на СНЦ „МИГ Добричка” взе 

следното 

РЕШЕНИЕ 6: 

• УС свиква годишно Общо събрание на Сдружение МИГ Добричка, с 

индикативна дата  12.04.2022 г.. Заседанието да се проведе неприсъствено, при 

следния  

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Вземане на решение за кандидатстване на СНЦ „МИГ Добричка“ по 

подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 на ПРСР 

2014-2020г.; 

2. Други. 

 

 

 

Настоящите решения са взети с единодушие от всички членове на Управителния 

съвет на СНЦ „МИГ Добричка” 

 

 

МИГ Добричка 


