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Препис! 

 

ПРОТОКОЛ 

от заседание на Общото събрание на сдружение МИГ ДОБРИЧКА,  

проведено на 27.01.2017 г. 

 

На 27.01.2017 г. от 13:30 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.  

В обявения час, в залата на Община Добричка се явиха 35 души от общ състав 

от 52 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. Той предложи за председател на заседанието да бъде избран г-н Иван Колев - 

член на УС, а за протоколчик – г-жа Добринка Петрова. Предложението беше 

гласувано и прието единодушно от присъстващите членове. 

 

Общото събрание протече по предварително обявения 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Освобождаване на настоящи и приемане на нови членове. 

2. Вземане на решение на Общото събрание на МИГ Добричка за одобрение на 

стратегията за ВОМР. 

3. Организационни. 

 

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ: 

 

1. Прекратява членството в Общото събрание на СНЦ МИГ Добричка, поради 

отпадане по чл. 19, ал.3, предложение второ, на следните членове: 

- Ивилина Иванова Маринова, с. Росеново; 

- Венцислав Иванов Недков, с. Стожер; 

- „Триптолем” ООД, с. Паскалево, представлявано от Димо Кирилов Димов. 

 

2. Приемат се за членове на Общото събрание на СНЦ „МИГ Добричка”: 

- „АБВ ТУРС” ООД, с. Златия, като представител на стопанския сектор; 

- НЧ „ПРОБУЖДАНЕ – 1898 г.”, с. Ломница, като представител на 

нестопанския сектор. 



 

3. Общото събрание на МИГ Добричка одобрява проект на Стратегията за ВОМР 

на територията на МИГ Добричка.  

4. Възлага на председателя на УС при обявяване на прием по под-мярка 19.2 да 

актуализира съгласно нормативните изисквания и да внесе окончателен вариант на 

Стратегия за ВОМР на МИГ Добричка, ведно с изискуемите приложения в 

Министерството на земеделието и храните. 

5. В срок до 15.02.2017 г. всички физически лица, членове на Общото събрание на 

СНЦ МИГ Добричка да представят актуални удостоверения за постоянен адрес, а 

физическите лица, които са земеделски производители да представят и копие на 

регистрационната карта на земеделския стопанин, заверена за 2017 г. в ОДЗ - Добрич. 

6. В срок до 31.03.2017 г. всички досегашни и новоприети членове да заплатят 

годишния си членски внос за 2017 г. 

 

 

 

 

Сдружение МИГ Добричка 


