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Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 

"Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно 
развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ 

Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 
"Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“.  

ЗАПОВЕД НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА МИГ 

№ 04-ВОМР/ 10.01.2019г. 

Гр. Лясковец 

Уважаеми дами и господа, членове на ОБЩО СЪБРАНИЕ на МИГ “Лясковец-

Стражица“, 

На основание  РЕШЕНИЕ №4/Протокол 01-ВОМР/ 08.01.2019г. от проведено заседание на 

УС на СНЦ  МИГ “Лясковец-Стражица” , основание Чл. 34. (1)., във връзка с Чл. 35. (1).от 

Устава на МИГ: 

СВИКВАМ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ 

НА СДРУЖЕНИЕ“МИГ-ЛЯСКОВЕЦ-СТРАЖИЦА“ 

 дата: 30 януари  2019г., сряда

 начален час: 15.00ч.

 място: заседателна зала в Зала в бивш Младежки дом ( до офис на МИГ)

 Дневен ред:

Час: Точка от Дневния ред: Докладва: 

15.00- 

15.15ч. 

1.Регистрация на участниците в Общото събрание и проверка на

Кворум. Избор на Председател и секретар на ОС; 

УС на 

МИГ 

15.15- 

15.30ч. 

2.Обсъждане и приемане на Годишен доклад за 2018г. за

извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за ВОМР“ 

КС на 

МИГ 

15.30- 

16.00ч. 

3.Обсъждане и приемане на Годишен доклад за 2018г. за

извършените дейности по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в 

рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие". 

УС  на 

МИГ 

16.00- 

16.30ч. 

4. Обсъждане и вземане на Решение за одобрение на Годишен отчет

на МИГ за 2018г. 

УС  на 

МИГ 

16.30ч.- 

16.45 

5. Обсъждане и вземане на Решение за одобрение на Годишен план

за дейност на МИГ за 2019г. 

УС  на 

МИГ 

16.45- 6. Обсъждане и вземане на Решение за одобрение на УС  на 

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА”
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17.00ч. Комуникационен план за информиране и публичност на Стратегията 

на МИГ за 2019г. 

МИГ 

17.00- 

17.30ч. 

7.Обсъждане и вземане на Решение за одобрение на следните 

процедури за 2019 година: 

- Процедура за ефективна счетоводна политика на МИГ; 

-Процедура и правила за документооборота и съхранението на 

информация на МИГ; 

- Процедура  за наблюдение и оценка на напредъка на стратегията; 

УС  на 

МИГ 

17.30- 

18.00ч. 

8.Обсъждане и вземане на Решение за одобрение на Документи по 

ЗЗЛД. 

УС  на 

МИГ 

18.00- 

18.15ч. 

9.Обсъждане и вземане на Решение за одобрение на Годишен План за 

информационни и консултационни дейности на МИГ за 2019г. 

УС  на 

МИГ 

18.15ч. 10.Други УС  на 

МИГ 

 

 

Общото събрание на МИГ да се свика по реда, предвиден в Устава на сдружението на дата 

и с Дневен ред, определен в РЕШЕНИЕ №4/Протокол 01-ВОМР/ 08.01.2019г. от заседание 

на УС. 

 

 

 

 

Под  

 

(д-р Ивелина Гецова) 

Председател на УС на МИГ 

 




