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ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ  

НА  

РЕДОВНО СВИКАНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ“МИГ-ЛЯСКОВЕЦ-

СТРАЖИЦА“ 

 
УВАЖАЕМА Г-ЖО/Г-НЕ, ЧЛЕН НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СНЦ“МИГ-

ЛЯСКОВЕЦ-СТРАЖИЦА“, 

 

На основание Заповед на Председателя на УС на СНЦ  МИГ “Лясковец-Стражица” с  № 

13-ВОМР/ 26.03.2018г. и във връзка с Решение №02/Протокол 06-ВОМР/ 26.03.2018г. от 

заседание на УС на СНЦ  МИГ “Лясковец-Стражица”, 

 

Ви каним за участие в провеждането на Общо събрание на СНЦ  МИГ “Лясковец-

Стражица” както следва: 

 

 дата: 10 април  2018г., вторник 

 начален час: 16.00ч. 

 място: заседателна зала в Община Лясковец  

 Дневен ред: 

 

Час: Точка от Дневния ред: Докладва: 

16.00- 

16.15ч. 

1. Регистрация на участниците в Общото събрание и проверка на 

Кворум. Избор на Председател и секретар на ОС; 

УС на 

МИГ 

16.15- 

16.45ч. 

2. Обсъждане и вземане на Решение за Промяна в Стратегия за 

ВОМР; 

УС на 

МИГ 

16.45- 

17.00ч. 

3. Обсъждане и вземане  на Решение за промени в УС на МИГ; УС  на 

МИГ 

17.00- 

17.20ч. 

4. Представяне на напредъка по прилагане на Стратегия за 

ВОМР; 

УС на 

МИГ 

17.20- 

17.40ч. 

5. Обсъждане и вземане на Решение за одобрение Информация 

за дейността  на МИГ за 2017г., необходима за Централен 

регистър, съгласно ЗЮЛНЦ ; 

УС на 

МИГ 

17.40- 

18.00ч. 

6. Обсъждане и вземане на Решение за одобрение на Годишен 

отчет за 2017 година на Управителен съвет на МИГ и 

Екип на 

МИГ 

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА” 
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Годишен отчет за 2017 година на Контролен съвет на МИГ 

18.00ч. 7. Други  

 

 

 

Забележка: Материали  по Дневния ред на Общото събрание можете да получите при 

заявка в офиса на МИГ: гр.Лясковец, бул.»Бузлуджа»№1, ет., в часовете от 10.00ч.-16.00ч., 

както и на ел.поща: mig_zaedno@abv.bg. 

 

Забележка: Материалите по Дневния ред ще получите също така в деня на провеждане на 

хартия, както и ще бъдат презентирани за обсъждане. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

С уважение: ………п/п…… 

 

Председател на УС на СНЦ“ МИГ- Лясковец-

Стражица“ 

/Д-р Ивелина Гецова/ 

* заличена информация на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД 
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