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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 от 26.02.2014 г. 

 

Съгласно чл.25 ал. 1 от Устава и с Решение на УС от заседание на 12.02.2014 г. е 

обявено Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел “МИГ ДОБРИЧКА”. Събранието 

се проведе на 26 февруари 2014 г. от 15:00 часа. Всички членове на ОС бяха предварително 

поканени с индивидуални писмени покани, съгласно чл. 25 ал. 3 от Устава, публикувана  в 

сайта на Сдружението, по радио Добруджа и вестник Нова добруджанска трибуна.  

В обявения час в залата на Община Добричка се явиха 28 души от общ състав от 49 

членове и Общото събрание се проведе при наличието на кворум. 

Събранието се председателстваше от Изпълнителния директор на Сдружение МИГ 

Добричка г-жа Надежда Василева поради отсъствието на председателя на УС г-н Петко 

Петков. За секретар беше избрана  г-жа Нели Събева. 

Общото събрание протече по предварително обявения  

 

ДНЕВЕН РЕД: 

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

изминалата 2013 година 

2. Представяне на Годишния финансов отчет за 2013 година 

3. Предложение за увеличение на членския внос на Сдружението 

4. Приемане на възможността за участие на Сдружение МИГ Добричка с бъдещи 

проекти по програми, финансирани от Европейския съюз през новия програмен 

период 2014-2020г. 

5. Организационни – предложение за актуализиране състава на Сдружението. 

 

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ: 

1. Приема Годишния доклад за отчитане на СМР на Сдружение МИГ Добричка за 

периода 01.01.2013г. - 31.12.2013г.  

2. Приема Годишния финансов отчет за 2013 година. 

3. Взема решение МИГ Добричка да кандидатства за кредитна линия пред банкова 

институция за покриване на финансовия дефицит в бюджета на 2014- 2015 година. 

4. Членският внос на Община Добричка да бъде увеличен;  

5. Членският внос за юридически лица от бизнес сектора да бъде увеличен. 



6. Приема внесеното предложение за участие на Сдружение МИГ Добричка по 

програми, финансирани от Европейския съюз през новия програмен период 2014-

2020г и делегира права на УС за вземане на конкретни решения. 

7. По силата на чл. 19, ал. 3 от Устава на МИГ Добричка се прекратява членството на: 

▪ Курбан Ахмед Исмет 

▪ Младежка организация „Младежта и напредъка на Добруджа” 

▪ Ахмед Али Юсеин 

▪ Петър Събев Петров 

▪ Зелиха Ахмет Караали 

▪ Калинка Георгиева Райчева  

 

Сдружение МИГ Добричка 


