
 

      
„Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” 

 

  

Р Е Ш Е Н И Е   № 159 

От  29.01.2019 г. 

Към протокол № 29/29.01.2019 г. от заседание на ОС 

 

              

ОТНОСНО: 

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

2. Приемане на дневен ред; 

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

инициативна група Сандански – МИГ Сандански” за 2018 г.; 

4. 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.;  

5. 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“; 

6. Одобрение на проекта за бюджет за 2019 г. на СНЦ „Местна инициативна група 

Сандански – МИГ Сандански”. 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

ПО ТОЧКА ЕДНО: Единодушно, от всички присъстващи на Общо събрание, се взе 

решение секретар-протоколист на събранието да бъде г-жа Гергана Дудова, 

преброители – г-н Атанас Ангелов и г-жа Маргарита Манолева. 

ПО ТОЧКА ДВЕ: Приема се следния дневен ред: 

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 за бюджет за 2019 г. на СНЦ „Местна инициативна група 

Сандански – МИГ Сандански”. 

ПО ТОЧКА ТРИ: Одобрява се Годишният счетоводен отчет и доклад за дейността на 

СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” за 2018 г. 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИ: Одобрява се годишният 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. от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от 

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

ПО ТОЧКА ПЕТ: Одобрява се годишният 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“ от мярка 19 „Водено 

от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-

2020 г. 

ПО ТОЧКА ШЕСТ: Одобрява се бюджета за 2019 г. на  СНЦ „Местна инициативна 

група Сандански – МИГ Сандански”. 

 

       

Град Сандански                 Председател на Управителен Съвет:  

      …………………П* 

        Кирил Котев 

 

 

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


