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Препис! 

 

ПРОТОКОЛ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА, 

ПРОВЕДЕНО НА 12.04.2022г. 

На 12.04.2022 г. се проведе неприсъствено 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. Вземане на решение за кандидатстване и реализиране на проект по под-мярка 19.1 

„Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.; 

2. Други. 

По първа точка от дневния ред: 

Предвид предстоящ прием на проектни предложения по под-мярка 19.1 Помощ за 

подготвителни дейности” от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма 

за развитие на селските райони 2014-2020г. е необходимо вземане на решение от Колективния 

върховен орган на МИГ за кандидатстване по гореописаната мярка. 

В тази връзка по първа точка от дневния ред Общото събрание взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

1. Сдружение с нестопанска цел “МИГ Добричка” да кандидатства и реализира проект по 

под-мярка 19. 1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие“ на ПРСР 2014- 2020г. 

По втора точка от дневния ред:  

➢ Съгласно чл. 19, ал.(1), т.3 от Устава на Сдружението се прекратява членството 

на „Ромбоид” ЕООД, с. Плачи дол, тъй като управителят на дружеството Иван Николов 

Тодоров е починал и фирмата прекратява дейността си. 



Към Управителния съвет на МИГ Добричка е отправена писмена молба за членство в 

сдружението от ЗС Радослава Станчева Рогова - Стефанова с постоянен адрес: община 

Добричка, с. Котленци, ул. „Осма” №6. Кандидатурата отговаря на изискванията за членство 

по чл.13 от Устава на Сдружението. Кандидатът е представител на стопанския сектор  - като 

ЗС, направление „животновъдство“ (млечно говедовъдство) и мандра от „хранително-

преработваща промишленост“. 

В тази връзка Общото събрание взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

2. Приема за нов член на Общото събрание на СНЦ “МИГ Добричка” ЗС Радослава 

Станчева Рогова - Стефанова с постоянен адрес: община Добричка, с. Котленци, ул. 

„Осма” №6. 

 

➢ За осигуряване на оборотни средства за изпълнение на дейностите по под-мерки 

19.4 и 19.1 са направени постъпки пред Общинска банка АД – клон Добрич за отпускане на 

банков кредит.  

 

В тази връзка Общото събрание взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

 

3. Представляващият Сдружение МИГ Добричка да подпише догвор за банков кредит, 

договор за залог върху вземания и договор за залог на вземане по разплащателна 

сметка. 

 

➢ Във връзка с решение №3 е нужен и допълнителен финансов ресурс за 

обслужване на кредита, тъй като лихвите, дължимите към банката такси и комисиони са 

недопустим разход, а сдружението не осъществява стопанска дейност и не генерира приходи. 

Тези разходи ще се покриват за сметка на членския внос, чийто основен  източник е Община 

Добричка, което налага и увеличение на размера му. 

 

В тази връзка Общото събрание взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

 

4. На основание чл.23, ал.1, т.10 от Устава, Общото събрание на СНЦ “МИГ Добричка” 

размерът на годишния членски внос за община Добричка да бъде 6 000 лв., считано от 

текущата 2022 г., като възлага на Председателя на УС да внесе за разглеждане в 

Добрички общински съвет настоящото решение. 

 

Всички решения са взети неприсъствено, 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 


