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ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2014 – 2020 г. 

 

Препис! 

ПРОТОКОЛ 

от заседание на Общото събрание на сдружение МИГ ДОБРИЧКА,  

проведено на 08.08.2017 г. 

 

 

На 08.08.2017 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 38 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.  

 

Общото събрание протече по предварително обявения 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Освобождаване и отпадане на членове от СНЦ МИГ Добричка 

2. Приемане на нови членове в Сдружението. 

3. Одобряване на Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка за периода 2017-2020 

година. 

4. Други. 

 

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ: 

1.  А) На основание чл. 19 ал. 1 т. 1 от Устава и чл. 22 ал. 1 т. 1 от ЗЮЛНЦ, Общото 

събрание на СНЦ „МИГ Добричка” прекратява членството на ЕТ „Даниела Йорданова – 

ИППМП“, с. Победа, представляван от д-р Даниела Атанасова Йорданова-Георгиева в 

Сдружението. 

Б) На основание чл. 23, ал. 1, т. 4, предложение „ІІ-ро“ вр. с чл. 19, ал. 1, т. 5 от 

Устава и чл. 25, ал. 1, т. 4, предложение „ІІ-ро“ вр. с чл. 22, ал. 1, т. 5 от ЗЮЛНЦ, Общото 

събрание на СНЦ „МИГ Добричка” прекратява членството на адвокат Димчо Маринов 

Димов, поради противоречие с т. 11 от Насоките за определяне на условията за 

кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените стратегии за водено от 

общностите местно развитие за прием 2017 г. и чл. 12, ал. 1, т. 1, буква „а“ от Наредба № 

22/ 14.12.2015 г. като не е изпълнил друго свое задължение в срок, определен от УС – 



 

 

представяне на доказателства за практикуване на адвокатска практика със седалище и 

адрес на управление община Добричка. 

2. На основание чл. 23, ал. 1 т. 4, предложение „І-во“ вр. с чл. 16, ал. 2 от Устава и чл. 25, 

ал. 1, т. 4, предложение „І-во“ от ЗЮЛНЦ, Общото събрание на СНЦ „МИГ 

Добричка”приема за членове на Сдружението: 

• „Елиса 0381” ЕООД с ЕИК: 202735082 адрес на управление в с. Пчелино ул. 

„Първа” No 13 и представлявана от Асен Маринов Миланов ; 

• ЕТ „Недялка Михова-Медена къща Михови“, ЕИК: 202421854 с адресна 

регистрация в с. Прилеп, общ.Добричка, представляван от Недялка Тодорова Михова. 

3. Общото събрание одобрява Стратегията за Водено от общностите местно развитие за 

периода 2017-2020 на МИГ Добричка.  

 

 

 

 

 

Сдружение МИГ Добричка 


