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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, проведено на 26.02.2013 г. 

 

Съгласно чл.25 ал. 1 с Решение на УС от заседание на 8 януари 2013 г. е обявено 

Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел “МИГ ДОБРИЧКА” за 26. 02. 2013 г. от 

15:00 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 Сдружението, във вестник Нова Добруджанска трибуна и по радио Добруджа.  

В обявения час 15:00 на 26.02.2013 г. в залата на Община Добричка присъстваха 29 

от общ състав 49 членове на Сдружението. Общото събрание се проведе при наличието на 

кворум. 

 За Председател на събранието беше избран г-н Петко Петков, за секретар – г-жа 

Нели Събева. 

Общото събрание протече по предварително обявения  

ДНЕВЕН РЕД: 

      1. Представяне на Годишния доклад  за дейността на Сдружението през изминалата 

2012 година; 

      2. Запознаване с Финансовия отчет за 2012 година; 

      3. Попълване на състава на Контролния съвет; 

      4. Доклад за подаване на  заявления към Стратегията на Сдружението от  страна на 

членове на Управителния съвет; 

      5. Организационни. 

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ: 

 

1. Общото събрание приема Годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията 

за местно развитие за периода 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г.  

2. Общото събрание прие Финансовия отчет за 2012 година. 

3. Приема кандидатурите на  Живко Желев и Валентин Вълчев  за попълване на 

Контролния съвет 

4. Спазвайки ЗЮЛНЦ, чл.41, ал. 3 и 4 ОС приема участието на г-н Валентин Манолов с 

проект по мярка 41123 към Стратегията на МИГ Добричка 

5. ОС приема участието на г-н Светослав Коев със заявление към Стратегията за 

местно развитие. 

6. Да се изпрати официално запитване към ДФЗ-РА, призоваващо  за ускоряване на 

процедурата по одобряване на проектите, подадени към МИГ и подписване на 

тристранните договори. 

 

Сдружение МИГ Добричка    

 


