
      
„Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 258 

21.01.2019 г. 

 
протокол № 115/21.01.2019 г. от заседание на УС 

 

 

ОТНОСНО:  

1. Разглеждане, обсъждане и вземане на решение за внасяне на годишен счетоводен отчет и 

доклад за дейността на Сдружението за 2018 г., за одобрение от Общото събрание. 

2. Разглеждане, обсъждане и приемане на проект на годишен доклад за отчитане 

изпълнението на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) - 

подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите 

местно развитие" за одобрение от Общото събрание. 

3. Разглеждане, обсъждане и приемане на проект на годишен доклад за извършените 

дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ за 

2018 г. на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ за одобрение 

от Общото събрание.  

4. Разглеждане, обсъждане и вземане на решение за внасяне на проект на бюджет за 2019 г. 

за одобрение от Общото събрание. 

5. Изготвяне, обсъждане и приемане на Покана за свикване на Общо събрание на 

сдружението. 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

I. Годишния счетоводен отчет и доклад за дейността на СНЦ „Местна инициативна група 

Сандански – МИГ Сандански“ за 2018 г. да бъдат предложени за одобрение от Общото 

събрание на Сдружението. 

II.  Приема годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегия за Водено от общностите 

местно развитие (СВОМР) - подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии 

за Водено от общностите местно развитие" за 2018 г. и предлага за одобрение на среща на 

Общото събрание на Сдружението. 

III. Приема годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за ВОМР“ за 2018 г. на СНЦ „Местна инициативна група 

Сандански – МИГ Сандански“ и предлага за одобрение на среща на Общото събрание на 

Сдружението. 

IV. Приема бюджета за 2019 г. на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ 

Сандански” и предлага за одобрение на среща на Общото събрание на Сдружението. 

V. Общото събрание да се проведе на 29.01.2019 г. /вторник/ от 17:10 ч. в  Конферентна зала, 

находяща се на адрес: гр. Сандански, бул. „Свобода“ № 20, ет. 1. Обсъди се и се прие 

следния дневен ред за провеждане на Общото събрание: 

1. Регистрация на членовете на Общото събрание; 

2. Избор на водещ, секретар-протоколист и преброители; 

3. Приемане на дневен ред; 

 



 

4. Одобрение на годишния счетоводен отчет и доклад за дейността на СНЦ „Местна 

инициативна група Сандански – МИГ Сандански” за 2018 г.  

5. Одобрение на годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегия за Водено от 

общностите местно развитие (СВОМР) - подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките 

на стратегии за Водено от общностите местно развитие" за 2018 г. 

6. Одобрение на годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи 

разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ за 2018 г. на СНЦ „Местна 

инициативна група Сандански – МИГ Сандански“; 

7. Одобрение на проекта на бюджета за 2019 г. на СНЦ „Местна инициативна група 

Сандански – МИГ Сандански”. 

 

 

 

 

…………………П*  

Кирил Котев 

 

Председател на УС 

СНЦ „Местна инициативна група 

Сандански – МИГ Сандански“   
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

*Заличаване на информация съгласно чл. 2 от Закона за защита на личните данни 

 


