Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони !

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА”

До
Членовете на УС
на МИГ
ЗАПОВЕД НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС
№ 01-ВОМР/ 2.01.2018г.
Гр. Лясковец
Уважаеми дами и господа, членове на УС на МИГ “Лясковец-Стражица“,
Определям дата за провеждане на редовно свикано заседание на УС на МИГ
както следва:





Дата: 9 януари 2017г.
Час: 16.00ч.
Място: офис на МИГ в град Лясковец, Младежки дом
Дневен ред:

1.Докладване на информация относно напредъка –проблеми
предизвикателства в работата на МИГ и прилагането на СВОМР.
-докладва: М.Маринова

и

2.Обсъждане и приемане на Годишен доклад за 2017г. за извършените
дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на
стратегия за ВОМР“
-докладва: М.Маринова
3. Вземане на Решение за свикване на извънредно Общо събрание на МИГ
за гласуване на промени в КС и ОС на МИГ.
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-докладва: М.Маринова
4.Преглед на Заявка за одобрение на извършени разходи от МИГ за 2017г.
-докладва: А.Иванова, счетоводител на гр. договор
5.Обсъждане и вземане на Решение за Искане на промяна в Стратегия за
ВОМР.
-докладва: М.Маринова
6.Обсъждане и вземане на Решение за одобрение на Годишен отчет на
МИГ за 2017г.
-докладва: М.Петкова
7.Обсъждане и вземане на Решение за одобрение на Годишен план за
дейност на МИГ за 2018г.
-докладва: М.Петкова
8.Обсъждане и вземане на Решение за одобрение на Комуникационен план
за информиране и публичност на Стратегията на МИГ за 2018г.
-докладва: М.Петкова
9. Обсъждане и вземане на Решение за одобрение на Годишен финансов
планов на МИГ за 2018г.
-докладва: М.Маринова
10. Обсъждане и вземане на Решение за одобрение на Процедура за
ефективна счетоводна политика на МИГ за 2018г.
-докладва: А.Иванова, счетоводител на гр. Договор
11.Процедура и правила за документооборота и съхранението на
информация на МИГ за 2018г.
-докладва: М.Маринова
12. Обсъждане и вземане на Решение за одобрение на Годишен План за
информационни и консултационни дейности на МИГ за 2018г.
-докладва: М.Маринова
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13. Други
Вашето участие в заседанието на УС е задължително!

Всички необходими материали ще Ви бъдат предоставени по ел. поща,
както и на хартия в офиса на МИГ!

Подпис,
Съгласно Чл.2, ал.2 от Закон за защита на
личните данни МИГ не следва да публикува
данни на лицата от Списъка на участниците в
заседание на УС.

(д-р Ивелина Гецова)
Председател на УС на МИГ
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