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ПРОТОКОЛ  

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА, 

ПРОВЕДЕНО НА 12.04.2021г. 

 

На 12.04.2021г. 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 Устав на сдружението и във връзка с чл. 26 от ЗЮЛНЦ, всички 

членове на сдружението бяха предварително уведомени с индивидуални писмени покани. 

Покана беше публикувана и на сайта на Сдружението, както и на мястото за обявления в 

сградата на управление на Сдружението – с. Бранище, ул. „Първа” 19А. 

В събранието взеха участие 32 души, с което е осигурена изискуемата 

представителност на 2/3 от членовете на ОС и могат да се вземат решения (съгл. чл. 31 ал. (2) 

от Устава).   

Общото събрание е с предварително обявен 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Приемане на годишния доклад за извършените дейности по подмярка 19.2 

„Прилагане на операции в рамките на Стратегии за водено от  общностите  местно 

развитие “ на МИГ Добричка за 2020 г. 

2. Приемане на годишен финансов отчет за 2020 г. на СНЦ “МИГ Добричка“ 

3. Промяна в Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Добричка” 

 

По така представения дневен ред, Общото събрание на МИГ Добричка взе следните 

РЕШЕНИЯ: 

 

По първа точка от дневния ред Общото събрание взе 

 

РЕШЕНИЕ 1: 

ОС приема годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.2  „Прилагане на 

операции в рамките на Стратегии за  водено от  общностите  местно развитие “ на МИГ 

Добричка за 2020 г.  

 



 

 

По втора точка от дневния ред Общото събрание взе 

РЕШЕНИЕ 2: 

ОС приема годишния финансов отчет за 2020 г. на СНЦ „МИГ Добричка“. 

 

По трета точка от дневния ред: 

 

Във връзка с Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета от 23 

декември 2020 година за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с 

подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и 

от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и 2022 г. и за 

изменение на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по 

отношение на ресурсите и на прилагането през 2021 г. и 2022 г. и Регламент (ЕС) № 1308/2013 

по отношение на ресурсите и разпределението на това подпомагане за 2021 г. и 2022 г.,  

в изпълнение на чл. 23, ал.1, т.8 от Устава на Сдружението,   

в съответствие с чл. 25, ал.1, т.8 от ЗЮЛНЦ и  

на основание чл. 39 от Наредба №22 на МЗХГ,   

 

Общото събрание взе 

РЕШЕНИЕ 3: 

 Общото събрание приема промените в одобрената Стратегия за Водено от общностите 

местно развитие на МИГ Добричка. 

 

Всички решения са взети със съгласието и без възражения от страна на 32 члена на 

Общото събрание на Сдружение МИГ Добричка, които удостоверяват горепосоченото със 

собственоръчно положен подпис. 

Документите, свързани със свикването и провеждането на Общото събрание на 

Сдружение с нестопанска цел МИГ ДОБРИЧКА са приложени към настоящия протокол и 

представляват неразделна част от него. 

 

 

 

 

МИГ ДОБРИЧКА 

 

 

 

 


