
          
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –  

Европа инвестира в селските райони 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2014 – 2020 г. 

Препис! 

 

П Р О Т О К О Л 

от Общо събрание на сдружение МИГ-ДОБРИЧКА 

                                                    от 13.12.2011 г. 

 

Съгласно чл.25 ал. 1 с Решение на УС от заседание на 09 ноември 2011 г. е обявено 

Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел “МИГ ДОБРИЧКА” на 13 декември 2011 

г. от 16:00 ч. Всички членове на ОС са поканени с индивидуални писмени покани до всеки 

член на сдружението, съгласно чл.25 ал.3 от Устава, публикувани са обяви в сайта на 

Общината и сайта на Сдружението и по радио Добруджа.  

В обявения час 16:00 на 13.12.2011 г. в залата на Община Добричка се явиха 37 

човека от общ състав от 46 членове на сдружението и Общото събрание се проведе при 

наличието на кворум. 

Събранието се председателства от Председателя на УС г-н Петко Петков,  секретар 

– г-жа Надежда Василева. 

Общото събрание протече по предварително обявения  

Дневен ред: 

1: Промени в Устава на Сдружението.  

2: Избор на нов Управителен съвет и Контролен съвет. 

3: Запознаване с приетите от УС Вътрешни правила по чл.3 ал.2 т.17 на Закон за 

мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) 

4: Разни    .  

 

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ: 

 

I. Приема следните изменения в устава: 

В глава ІІІ се правят следните изменения и допълнения: 

1. Глава ІІІ се допълва така:  

 След думата „управление” се добавя „ и представителство” 

2. В Чл. 34 се правят следните изменения: 

в ал. 2 текста “за срок от 3 (три) години”  се замества със  “за срок от 4 (четири) години”  

3. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения: 

 ал.1, т.2 се допълва така: 

 След израза „Председател на УС” се добавя „и Изпълнителен директор.” 

4. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения: 

а/ ал.1 се изменя така: 

 “(1) Ръководи прилагането на Стратегията за местно развигие  на територията на 

МИГ ДОБРИЧКА” 

б/ отпадат ал. 3, ал. 6 и ал. 7 



5.  Създава се нов раздел ”Правомощия на Изпълнителния директор” 

6. Създава се нов чл. 40а  със следния текст: 

 “Чл. 40а. Изпълнителния директор  има следните правомощия: 

(1) Осъществява оперативното управление на МИГ ДОБРИЧКА, придобиването на 

умения и постигането на обществена активност на територията на МИГ ДОБРИЧКА;  

(2) Организира изпълнението на решенията на УС и Общото събрание  

(3) Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Сдружението; 

(4) Отговаря за разработването на планове, програми, отчети и становища за 

дейността на Сдружението  

(5) Изготвя и представя на Управителния съвет годишен доклад за отчитане 

изпълнението на Стратегията за местно развитие; 

 (6) Осъществява наблюдение върху изпълнението на проектите, финансирани по 

Стратегията за местното развитие; 

(7) За дейността си Изпълнителният директор се отчита пред Управителния съвет и 

Общото събрание.” 

7. В Чл. 34 се правят следните изменения: 

в ал. 1 текста “за срок от 3 (три) години”  се замества със  “за срок от 4 (четири) години”  

8. След чл. 44 се създава нов раздел „Представителство на Сдружението” 

9. Създава се нов чл.44а със следния текст: 

„Чл.44а. Сдружението се представлява заедно и поотделно от Председателя на УС и 

Изпълнителния директор в страната и чужбина, включително пред държавни органи, 

институции и учреждения, местни органи на власт и управление, обществени организации, 

финансови и данъчни институции, митнически органи, органи на Министерство на 

земеделието и храните, Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, Национален 

осигурителен институт, Национална здравноосигурителна каса, Национална агенция по 

приходите и трети лица.” 

 

II. Избира в Управителния съвет на Сдружението: 

1. Петко Йорданов Петков, ЕГН 461226****, л.к.123076697, изд. на 12.11.2002 г. от 

МВР Добрич, живущ в с.Смолница, ул.”18” № 3  

2. Димитър Тодоров Минев, ЕГН 510530****, л.к. 122930410, изд. на 06.02.2002 г. от 

МВР Добрич, живущ в с. Одринци, общ. Добричка, ул.”Първа” №30 

3. Даниела Атанасова Йорданова-Георгиева, ЕГН 580429****, л.к. **** изд. на 

1.12.2010 г. от МВР Добрич, , живущ в с. Победа, общ. Добричка, ул.”Тринадесета” 

№12 

4. Николай Георгиев Манев, ЕГН 531118****, л.к. 186072399, изд. на 25.11.2002 от 

МВР София, представляващ Сдружение „АРИРИ” – клон Добричка, БУЛСТАТ 

1240487980016, 

5. Надежда  Тодорова Василева, ЕГН 590202****, л.к. ****, издадена на 03.07.2009 г. 

От МВР Добрич, живуша в с.Бранище, ул.”Девета” № 13, представляваща СНЦ 

„Читалища Добричка – огнища на духовността”, БУЛСТАТ 1240487980016,  

6. Румен Николаев Тодоров, ЕГН 610513****, л.к. ****, издадена на 31.08.2010 г. от 

МВР Добрич, живущ в с.Дончево, ул.”Четвърта” № 77 – представляващ Сдружение 

„Европейска Добруджа” БУЛСТАТ 175535391 

7. Валентин Димитров Манолов, ЕГН 580606****, л.к. ****, изд.на 20.07.2010 от 

МВР Добрич – представляващ „Ротаро” ЕООД, БУЛСТАТ BG124540594 

8. Светослав Коев Коев, ЕГН 821201****, л.к. 123382887, изд.на 14.03.2005 от МВР 

Добрич, живущ в с. п. Гешаново, ул”Девета” № 35 - земеделски производител 



9. Иван Георгиев Иванов, ЕГН 540330****, представляващ по право „Яйца и птици” 

АД,  БУЛСТАТ 124031444 

 

III. Избира в Контролния съвет: 

1. Йоанна Валентинова Пенева, ЕГН 741003**** 

2. Таня Божанова Господинова – Василева, ЕГН 670411**** 

3. Димчо Маринов Димов, ЕГН 610222**** 

 

IV. Приема за сведение утвърдените от УС Вътрешни правила по чл.3 ал.2 т.17 на 

Закона за мерките срещу изпирането на пари. 

 

V. Задължава Председателят на Управителния съвет  да заяви за вписване в регистъра 

на Добричкия  окръжен съд приетите от общото събрание изменения. 

 

 

 

 

Сдружение МИГ Добричка 

 


