
          
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 Общото събрание на сдружение МИГ ДОБРИЧКА,  

проведено на 16.05.2018 г. 

На 16.05.2018 г. от 16:00 часа в залата на община Добричка се проведе заседание на 

Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел МИГ ДОБРИЧКА. Заседанието беше 

свикано от Управителния съвет на основание чл. 24, ал. 2 от Устава на Сдружението.  

Съгласно чл. 25 ал. 3 от Устава и във връзка с чл. 26 от ЗЮЛНЦ, всички членове на 

сдружението бяха предварително поканени с индивидуални писмени покани. Покана беше 

публикувана и на сайта на Сдружението както и на мястото за обявления в сградата на 

управление на Сдружението – с. Бранище, ул. „Първа” 19А. 

В обявения час в залата на Община Добричка се явиха 26 души от общ състав от 49 

членове на Сдружението и заседанието на Общото събрание се проведе при наличието на 

кворум. 

Събранието беше открито от председателя на Управителния съвет г-н Тошко Петков. За 

председател на заседанието бе избран г-н Петков, а за протоколчик – Желка Русева.  

Общото събрание протече по предварително обявения 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Промяна в Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Добричка“ 

2. Промяна в Устава на СНЦ „МИГ Добричка“ 

3. Избор на изпълнителен директор на СНЦ „МИГ Добричка“ 

4. Вземане на решение за управление и представителство на Сдружението 

5. Други 

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ: 

I. Общото събрание приема промените в одобрената Стратегия за Водено от общностите 

местно развитие на МИГ Добричка. 

II. На осн. чл. 23, ал. 1, т.1 от Устава и във вр. с чл. 25, ал.1, т.1 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание 

на СНЦ МИГ ДОБРИЧКА приема следните изменения и допълнения в Устава: 

 

1. В чл. 20 се правят следните допълнения: 

1.1.Създава нова точка 4 със следния текст: 

„4. Изпълнителен директор“ 

 

2. В чл.35, ал.1 се правят следните изменения и допълнения: 

2.1.Точка 3 се изменя така: 

„3. избира измежду членовете си заместник-председател на УС, който да назначава 

комисия за подбор на проектни предложения, когато председателят е в невъзможност да 

изпълни тези си задължения или в случаи на наличие на конфликт на интереси на Председателя 

на УС и кандидата/тите по съответната процедура за избор.» 



2.2.В точка 13 изразите «или на КС» и «и на КС» се заличават. 

2.3.Точки 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,  и 13 стават съответно точки 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13 и 14. 

2.4.Създават се нови алинеи 3 и 4 със следния текст: 

«(3) По решение на УС Сдружението може да създава и други временни и постоянни 

структури съобразно интересите и потребностите на членовете на СДРУЖЕНИЕТО и за 

постигане на целите му.  

(4) Във връзка с прилагането на Стратегията за ВОМР УС избира Комисия за подбор на 

проектни предложения (КППП).“ 

 

3. В чл.36 се правят следните изменения и допълнения: 

3.1. Точка 4 се отменя. 

3.2. В т. 5 се добавя изречение второ: «Одобрява обява за прием на проектни предложения 

към стратегията за ВОМР и насоки и образци на документи за кандидатстване по всяка мярка 

от стратегията за ВОМР» 

 

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

4.1 Ал.7 се изменя така: 

«(7) Организира дейността на Сдружението“ 

4.2. Създава се нова ал. 12 със следния текст:  

„(12) Назначава Комисия за подбор на проектни предложения.“ 

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

„Чл. 40а. Председателят на УС представлява МИГ Добричка пред УО на ПРСР, Държавен 

фонд „Земеделие“, пред държавните и общински органи, други физически и юридически лица 

в страната и чужбина и подписва всички документи във връзка с прилагането на Стратегията за 

ВОМР, включително договорите за финансиране на проекти за изпълнение на Стратегията.“ 

6. В чл.41а се правят следните изменения: 

6.1.Алинея 4 се изменя така: 

«(4) Организира дейността на сдружението, осъществява оперативното му ръководство, 

осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.» 

6.2. Алинея 9 се изменя така: 

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

Общото събрание най-малко веднъж годишно.» 

 

7. Създава се нов чл.41б със следния текст: 

„Чл. 41б. Изпълнителният директор представлява МИГ Добричка пред УО на ПРСР, 

Държавен фонд „Земеделие“, пред държавните и общински органи, други физически и 

юридически лица в страната и чужбина и подписва всички документи във връзка с прилагането 

на Стратегията за ВОМР, включително договорите за финансиране на проекти за изпълнение 

на Стратегията.“ 

 

8. В чл.44б след думите „Сдружението се представлява“ се добавя „и управлява“. 

 

9. В чл.66 ал.1 след думите „проведено на 09.06.2017г.“ се добавя „изменен и допълнен на 

Общото събрание, проведено на 16.05.2018г. “ 

 

III. Общото събрание на СНЦ МИГ Добричка избира Надежда Тодорова Василева за 

позицията „изпълнителен директор“ като орган на Сдружението. 

IV. Общото събрание на СНЦ МИГ Добричка приема Сдружението да бъде представлявано 

и управлявано заедно и поотделно от следните лица: 

▪ инж. Тошко Димов Петков с ЕГН 570604****, Председател на УС   

▪ Надежда Тодорова Василева с ЕГН 590202****, Изпълнителен директор 



V. На основание чл.23, ал.1, т.10 от Устава Общото събрание на СНЦ МИГ Добричка 

приема: 

▪ Сума в размер на 30 000 лв., предоставени от община Добричка на Сдружението 

да бъдат опростени като недължими; 

▪ Размерът на годишния членски внос за община Добричка да бъде 4 000 лв., 

считано от текущата 2018 г. 

VI. Възлага на председателя на УС да внесе за разглеждане в Добрички общински съвет 

настоящото решение. 

 

 

 

Сдружение МИГ Добричка 


