
          
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 09.06.2017 г. 

 

На 09.06.2017 г. от 14:00 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.  

В обявения час, в залата на Община Добричка се явиха 32 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 избрана г-жа Надежда 

Василева, а за секретар – г-жа Нели Събева. Предложението беше гласувано и прието 

единодушно от присъстващите членове. 

 

Общото събрание протече по предварително обявения 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Отпадане и прекратяване на членство в Общото събрание във връзка с 

изискванията на Наредба 22. 

2. Приемане на нови членове във връзка с изискванията на Наредба 22 

3. Промяна в устава на СНЦ „МИГ Добричка”. 

4. Организационни. 

 

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ: 

 

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

отпадане по чл. 19, ал. (3), на следните членове: 

- Петко Йорданов Петков – с. Смолница,  

- ЗКПУ „Пчела” – с. Пчелник,  

- Венета Пламенова Николова – с. Царевец. 

II. Прекратява членството в Общото събрание на СНЦ МИГ Добричка, на НЧ 

„Пробуждане – 1898 г.” от с. Ломница. 

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

- „Омега Про” ЕООД, с. Полковник Свещарово, представлявано от 

Светлана Василева Колева – в стопанския сектор; 

- ЗП Симоен Желязков Ганев, с. Славеево – в стопанския сектор. 



 

IV. 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. Навсякъде думите „Стратегия за местно развитие” се заменят с думите 

„Стратегия за водено от общностите местно развитие” 

2. Чл. 20, ал (3) се отменя 

3. Навсякъде в Устава думите „контролен съвет“  и абревиатурата „КС“ се 

заличават 

4. В Чл. 23, ал. (3) се добавя изречение второ: „Поканата се връчва лично или 

изпраща по електронна  поща най-малко 14 дни преди насрочения ден за 

провеждане на събранието. Свикването може да става и по телефон.» 

5. В чл. 34, ал. (4), т. 2 отпадат думите: „както и членовете на контролния 

орган” 

6. В чл. 35, ал. (1), т. 1 отпадат думите: „и служителите на МИГ» 

7. В чл. 38 се създава нова алинея (3): Присъстващо е и лице, с което има 

двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на 

самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и взимането 

на решения. Гласуването на този член се установява с протокол от 

председателстващия заседанието. 

8. Алинеи (3), (4) и (5) към чл. 38 стават съответно алинеи (4), (5) и (6) 

9. В чл. 40, ал. (7) отпада текста: „осъществява оперативното му ръководство, 

осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество» 

10. Към чл. 41 се създават нови алинеи: 

(2): „Изпълнителният директор участва в заседанията на Управителния съвет 

на сдружението с право на съвещателен глас» 

(8) Изпълнителният директор подписва договори и анекси за финансиране 

на проекти от страна на Сдружението с бенефициенти от местни общности 

по правилата и разпоредбите на финансиращи организации, включително с 

МЗХ по Водено от общностите местно развитие основаващо се на подхода 

Лидер от Програмата за развитие на селските райони2014-2020г. 

11. Алинеи (2) до (6) към чл. 41 стават съответно алинеи (3) до (7). Алинея (8) 

става алинея (9) 

12. Раздел „Възнаграждение на членовете на Управителния съвет»  се отменя 

13. Чл. 41 се отменя 

14. Раздел „Контролен съвет” се отменя 

15. Чл. 42 и 43 се отменят. 

16. Създава се нов чл. 42: „Сдружението може да създава и други временни и 

постоянни структури съобразно интересите и потребностите на членовете на 

СДРУЖЕНИЕТО и за постигане на целите му” 

17. Създава се нов раздел „Представителство на Сдружението» 

18. Създава се нов чл. 44: Сдружението се представлява заедно и поотделно от 

Председателя на УС и Изпълнителния директор в страната и чужбина, 

включително пред държавни органи, институции и учреждения, местни 

органи на власт и управление, обществени организации, финансови и 

данъчни институции, митнически органи, органи на Министерство на 

земеделието и храните, Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна 



агенция, Национален осигурителен институт, Национална 

здравноосигурителна каса, Национална агенция по приходите и трети лица.   

19. Чл. 47 се изменя по следния начин: „Сдружението набира средства, като 

кандидатства за финансиране по програми на ЕС и други донорски програми, 

включително и на Стратегия за Водено от общностите местно развитие 

(СВОМР), основаваща се на подхода Лидера от Програмата за развитие на 

селските райони 2014-2020г.” 

 

V. На осн. чл. 23, ал.1, т.3 от Устава  и във вр. с чл.25, ал.1, т.13 от ЗЮЛНЦ прекратява 

правомощията и освобождава всички  членове на Контролния съвет. 

 

 

 

 

 

Сдружение МИГ Добричка 


