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ДОКЛАД 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СНЦ“МИГ-

ЛЯСКОВЕЦ-СТРАЖИЦА“ 

2017 година 

Гр. Лясковец 

 

 
 Период на отчитане: 01.01.2017г. – 31.12.2017г. 

 Извършени дейности: 

 
 Предвидени дейности съгласно Устава на МИГ: 

 
-представлява Сдружението и определя обема на представителната власт на отделните 

негови членове; 

- осигурява изпълнението на решенията на общото събрание; 

- разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на устава и 

закона; 

- подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет. Проектът за бюджет на 

Сдружението се изготвя от Изпълнителния директор не по-късно от един месец преди 

началото на годината за която се отнася; 

- управлява и стопанисва имуществото на Сдружението с грижата на добър стопанин; 

- организира в 7 (седем) дневен срок от пораждането на съответното основание 

подготовката и внасянето в съответния съд на необходимите документи, свързани с 

вписването в регистъра на юридическите лица с нестопанска на подлежащите на вписване 

обстоятелства, засягащи Сдружението; 

- приема организационно управленската структура, реда за назначаване и освобождаване 

на персонала, правилата за работна заплата и други вътрешни правила на Сдружението; 

- свиква общото събрание и организира цялостната му подготовка, прави предложения за 

дневен ред; 

- взема решения по всички други въпроси, съобразно правата и задълженията си, 

произтичащи от действащото законодателство и устава на Сдружението. 

 

 

 

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА” 
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 Свикани и проведени Заседания на УС : 

 

-9 на брой, съответно вписани и архивирани на хартия и в електронен регистър на МИГ; 

 

 Взети решения: 

 

-41 на брой, съответно вписани и архивирани на хартия и в електронен регистър на МИГ; 

 

 Свикани и проведени Общи събрания на МИГ: 

 

- 4 на брой, редовно свикани; 

-22 взети решения от Общо събрание на МИГ, съответно вписани и архивирани на хартия 

и в електронен регистър на МИГ; 

 

 Извършени дейности съгласно Правомощия на Управителен съвет на МИГ, 

свързани със Стратегията:  

 

- разработва управленски системи и процедури за ефективното и прозрачно 

функциониране на МИГ и за прилагане на Стратегията за местно развитие; 

- избира представители на МИГ в национални и европейски мрежи на селските региони; 

- одобрява административен екип за изпълнение на Стратегията; 

- определя щатното разписание на МИГ; 

- изготвя за одобрение от Общото събрание Графици и Планове за изпълнение на 

Стратегията за местно развитие; 

- изготвя ежегодно отчет за изпълнение на Стратегията за местно развитие; 

- осъществява мониторинг на Заседанията за избор на проекти към Стратегията; 

- одобрява Докладите от Комисията за оценка на проектите към Стратегията. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Съгласно Чл.2, ал.2 от Закон за защита на личните данни МИГ не следва да 

публикува лични данни от Списъка на участниците в заседание на УС. 

 

 

Подпис,………п…………. 

 

 

(д-р Ивелина Гецова) 

Председател на УС на МИГ 

 


