
 

 

 

 

Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на 

селските райони - Европа инвестира в селските райони 

Сдружение Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат - Сърница 

4831 гр. Доспат, ул. „Орфей“ № 12, Тел: +359893406173, E-mail: mig_vzr@abv.bg, web: www.borino-dospat.com 
Споразумение № РД50-156/21.10.2016г. за изпълнение на СВОМР 

 

П О К А Н А 
 

На основание чл. 26, ал. 1 от Устава на Сдружението и решение 71.1/14.04.2021г. на УС, 

Управителния съвет свиква редовно общо събрание на Сдружение „Местна инициативна група 

Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“, което ще се проведе на 14.05.2021 г. /петък/ 

от 17:30 часа в заседателната зала или лятната градина на хотел-ресторант „Диамант“, гр. Доспат, 

ул. „Тракия“ № 10, при следния  

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Приемане на доклада на УС за изпълнените на годишната програма за предвидените дейности на 

Сдружение „Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“ за 

2020 г.; 

2. Приемане на финансовия отчет на УС за направените разходи и изпълнението на бюджета за 2020 

г. на Сдружение „Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – 

Сърница“; 

3. Приемане на доклада на Контролния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Високи 

Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“ за 2020 г.; 

4. Приемане на годишен доклад за отчитане на изпълнението на СВОМР на Сдружение „Местна 

инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“ за 2020 г.; 

5. Приемане на годишната програма за предвидените дейности на Сдружение „Местна инициативна 

група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“ за 2021 г.; 

6. Приемане бюджет на Сдружение „Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино 

– Доспат – Сърница“ за 2021 г.; 

7. Обсъждане и приемане на изменения в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на 

Сдружение „Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“ във 

връзка с изменение на ПРСР 2014-2020г. за допълнително финансиране на подхода ВОМР за 

преходния период 2021-2022г. 

8. Обсъждане и одобряване за заявления за приемане на нови членове, заявления за прекратяване на 

членство и прекратяване на членство, съгласно чл.19, т.3 и т.4 от устава на  Сдружение Местна 

инициативна група Високи Западни Родопи - Борино - Доспат – Сърница“; 

9. Обсъждане и одобряване за заявления промяна на представляващия ЮЛНЦ, член на Контролния 

съвет на Сдружение Местна инициативна група Високи Западни Родопи - Борино - Доспат – 

Сърница“. 

Екипът на МИГ Високи Западни Родопи - Борино - Доспат – Сърница да изпрати покани с 

дневния ред до членовете на сдружението, в срокове и ред съгласно чл. 26, ал. 3 от Устава на 

Сдружението. 

 

Допълнителни материали свързани с дневния ред са на разположение на членовете на 

Сдружението в офиса на МИГ Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница – гр. Доспат, 

ул. „Орфей“ № 12. 

 

Председател на Управителния съвет: 

                                                                     …………………………….. 

                                                                        /Адалберт Ферев/ 

http://www.borino-dospat.com/

