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     П Р О Т О К О Л 
 
     от проведено Общо събрание на  
    „МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа“ 
 
 

Днес 28.11.2018 г. от 15.00 ч. в заседателната зала на Община Главиница, на ул.                 
„Витоша“ №44 се проведе Общо събрание на СНЦ „МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска 
Добруджа“, на което присъстваха 23 действителни членове от общо 35 към датата на 
провеждане на събранието, съгласно приложения списък, който да се счита за единна и 
неразделна част от настоящия протокол. Налице е предвидения в Устава кворум за провеждане 
на Общо събрание на Сдружението. 

За председателстващ на заседанието бе предложен Сезгин Алиибрям, а за протоколист 
Ертан Рафи. Предложението бе подложено на гласуване. 

При 23 членове с право на глас, с 23 гласа  „за”, 0 гласа „против” и  0 гласа „въздържали 
се”, Общото събрание на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ реши  
председателстващ на заседанието да е Сезгин Алиибрям, а  протоколист Ертан Рафи. 
 
Председателят на събранието представи предварително обявения дневен ред.  
Други предложения не бяха направени и същият беше подложен на гласуване. 
При 23 членове с право на глас, с 23 гласа  „за”, 0 гласа „против” и  0 гласа „въздържали 
се”,  дневният ред беше приет. 

Дневен ред 

      1. Обсъждане и приемане на изменения в Устава на СНЦ „МИГ Главиница-          
 Ситово Крайдунавска Добруджа“. 
 
       2. Предоставяне на информация за напредъка по изпълнение на СВОМР и 
 Индикативна годишна работна програма за 2019 г. 
 
       3. Организационни въпроси. 

 
По т.1 от дневния ред:  Обсъждане и приемане на изменения в Устава на СНЦ „МИГ 

Главиница- Ситово Крайдунавска Добруджа“ думата бе дадена на г-жа Данка Милчева – 
Изпълнителен директор на МИГ, която запозна присъстващите с необходимостта от промяна 
и допълнение на Устава, което се налага във връзка със спазване на чл. 57 от Регламента (ЕО, 
Евратом) 966/2012 г., относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на 
Европейската общност и съблюдаване на Минималните изисквания към реда за оценка на 
проектни предложения към СВОМР и ПМС 162 / 05.07.2016 г. за Определяне на детайлни 
правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани 
от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. Съгласно тях 
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Комисията по подбор на проектни предложения се назначава със заповед на Председателя на 
Управителния съвет на МИГ. Това налага промяна в текста на чл. 50.  

Сегашен текст на чл. 50 
Чл. 50. При отсъствие на Председателя, функциите посочени в чл. 49 от Устава се 

изпълняват от упълномощено от него лице, което е член на Управителния съвет. 
Предлагаме на членовете на Общото събрание във връзка със спазване на нормативната 

уредба чл.50 да се измени по следния начин: „При отсъствие на Председателя или в случаите, 
когато се намира в конфликт на интереси при осъществяване на дейността и 
задълженията си, функциите посочени в чл. 49 от Устава се изпълняват от избрано и 
упълномощено от Управителния съвет лице, което е негов член.” 
  

Председателстващия на събранието подложи на гласуване така направеното предложение 
за допълнение на Устава на МИГ. 

 
При 23 членове с право на глас, с 23 гласа  „за”, 0 гласа „против” и  0 гласа „въздържали 
се”, Общото събрание на СНЦ МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа прие следното 

   
Р Е Ш Е Н И Е: 

 
1. Чл. 50. При отсъствие на Председателя или в случаите, когато се намира в конфликт на 
интереси при осъществяване на дейността и задълженията си, функциите посочени в чл. 49 от 
Устава се изпълняват от избрано и упълномощено от Управителния съвет лице, което е негов 
член. 

По т.2  Предоставяне на информация за напредъка по изпълнение на СВОМР и 
Индикативна годишна работна програма за 2019 г.  г-жа Данка Милчева запозна членовете 
на Общото събрание с извършената работа от екипа на МИГ до настоящия момент и представи 
Индикативна годишна работна програма за 2019 г. 

По т.3 от дневния ред: Нямаше въпроси и разисквания. 
 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя  закри заседанието на Общото събрание . 
 
Приложения: 
1. Списък на присъстващите членове на Общото събрание. 
2. Отчет за дейността на екипа на МИГ до настоящия момент. 
3. Индикативна годишна работна програма за 2019 г. 
 

                                                           Председател: /п/ 
                                                                   /Сезгин Алиибрям/ 
 
        Протоколист: /п/                                        
              /Ертан Рафи/ 


