
          
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, проведено на 

03.12.2015 г. 

 

Съгласно чл.25 ал. 1 с Решение на УС от заседание на 23 ноември 2015 г. е обявено 

Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел “МИГ ДОБРИЧКА” за 03.12.2015 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 Сдружението, във вестник Нова Добруджанска трибуна и по радио Добруджа.  

В обявения час 16:00 на 03.12.2015 г. в залата на Община Добричка присъстваха 39 

от общ състав 41 членове на Сдружението. Общото събрание се проведе при наличието на 

кворум. 

 За Председател на събранието беше избран г-н Димитър Минев, за секретар – г-жа 

Йоанна Пенева. 

Дневен ред: 

       1.Вземане на решение за промяна в Устава на Сдружението; 

       2.Вземане на решение за кандидатстване и реализиране на проект по под-мярка 19.1 от 

мярка 19 на ПРСР 2014-2020 г.; 

 

       3.Коригиране на състава на ОС, избор на нов УС и КС. 

 

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ: 

I. Общото събрание приема следните промените в Устава на Сдружение с 

нестопанска цел “МИГ ДОБРИЧКА”: 

В чл.3 седалището на МИГ от “село Смолница” става  “село Бранище”. 

В чл.4 адресът на управление става “с. Бранище, ул. “Първа”  №  19 А”.  

В чл. 13 се правят следните допълнения и изменения  

- в ал. 1 в края на изречението се добавя: “представители на публичния сектор, 

представители на стопанския сектор и представители на нестопанския сектор”. 

  - в ал.2 след първото изречение се добавя “Член на сдружението може да бъде и клон 

на юридическо лице, ако клонът е регистриран на територията на действие на МИГ най-

малко 5 години”.  

В чл. 34. се правят следните изменения и допълнения  

- в ал.1 числото “9” се заменя с числото “7”  

-  ал. 4 става:  

“При избора на членове на УС трябва да се следват следните принципи:  

1. Представителите на публичния сектор, представителите на стопанския сектор и 

представителите на нестопанския сектор да не превишават 49 на сто от имащите право на 

глас, съгласно чл. 28, ал. 1 от ЗЮЛНЦ. 



2. Членовете на УС и представляващите членовете на УС на МИГ, когато същите са 

юридически лица, както и членовете на Контролния съвет, не могат да са свързани лица 

помежду си по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон. 

В чл. 35. ал. 1 се правят следните изменения:  

- В т.1 накрая се допълва «и служителите на МИГ»;  

 - в т.2 текстът „и Изпълнителен директор» отпада; 

 - създава се нова т.12 «избира Изпълнителен директор, който не може да бъде член на 

УС или на КС на МИГ или свързано лице с членовете на УС и на КС на МИГ по смисъла на 

§ 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон»; 

 - т.12 става т.13  

В Чл. 40. ал. 8 в края на изречението се поставя запетая и се допълва “като спазва 

правилото служителите на МИГ да не са членове на УС или на КС на МИГ или свързани 

лица с членовете на УС и КС на МИГ по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на 

Търговския закон”;  

В чл. 41а. в след правомощия се добавя “,произтичащи от нормативните документи, 

вътрешните правила и процедури на Сдружението“: 

В чл. 42. се създават нови алинеии:   

 (2) При избора на членове на КС трябва да се следва принципа в него да има 

представители на стопанския и на нестопанския сектори, а когато е възможно – и 

представител на публичния сектор. 

 (3) Членовете КС не могат да са свързани лица помежду си, както и с членове на УС 

по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон. 

Алинеи 2 и 3 стават съответно алинеи 4 и 5.  

В чл. 44. в ал.2 думата “освобождението” се замества с “освобождаването”.  

Чл.44а се отменя.  

В Чл. 47. текстът “ЛИДЕР на Европейския земеделски фонд за развитие на селските 

райони”  се заменя с текста “за водено от общностите местно развитие (ВОМР) от 

Програмата за развитие на селските райони“.  

В чл. 53.  текстът „края на месец» се замества с  «15»  

 

Навсякъде в устава абревиатурата „ЛИДЕР“ се замества с „ВОМР“ – Водено от общностите 

местно развитие. 

 

II. Общото събрание взе решение Сдружение с нестопанска цел “МИГ ДОБРИЧКА” 

да кандидатства и реализира проект по под-мярка 19.1 от мярка 19 на ПРСР 2014-

2020г. 

III. Приема направените предложения за нов Управителен съвет в следния състав: г-

н Петко Петков, г-н Димитър Минев, г-н Светослав Коев, г-н Румен Тодоров, г-н 

Герман Германов, г-н Венцислав Недков и г-н Тошко Петков.  

IV. Приема направените предложения за нов Контролен съвет в следния състав: г-н 

Димчо Маринов, г-н Христо Бъчваров и г-жа Маргарита Добрева.  

V. Избира Нели Янулова за координатор на проект по под-мярка 19.1 от мярка 19 на 

ПРСР 2014-2020. 

 

 

 

        

Сдружение МИГ Добричка

      


