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ДО 

Име…………………………… 

Фамилия:…………………… 

Адрес:……………………….. 

Член на  

Общо събрание на МИГ 

 

 

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 Чл.35, ал.1-4 от Устава на МИГ, Решение №2/Протокол 19-ВОМР/ 

10.11.2018г. от заседание на УС на СНЦ  МИГ “Лясковец-Стражица” и Заповед № 46-

ВОМР/ 12.11.2018г. на Председателя на УС на МИГ,  

 

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

Стражица” както следва: 

 

 дата: 28 ноември  2018г., сряда 

 начален час: 17.00ч. 

 място: заседателна зала в Община Лясковец  

 Дневен ред: 

 

Час: Точка от Дневния ред: Докладва: 

17.00- 

17.15ч. 

1. Регистрация на участниците в Общото събрание и проверка на 

Кворум. Избор на Председател и секретар на ОС; 

УС на 

МИГ 

17.15- 

17.45ч. 

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

ВОМР за бюджета и финансовите параметри на Мярка 

МИГ03 и Мярка МИГ04 - мерки от ОПРЧР. 

УС на 

МИГ 

17.45- 

18.00ч. 

3. Представяне на информация за напредъка в изпълнението на 

СВОМР, на предстоящи дейности и др. полезна информация. 

УС  на 

МИГ 

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА” 
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18.00- 

18.45ч. 

     4. Определяне на  представители сред членовете на Общото 

събрание, които да участват като оценители в КППП по мерки: 

Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, Процедура 

№BG06RDNP001-19.095, Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, Процедура № 

BG06RDNP001-19.096 и Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа 

на неземеделски дейности”, Процедура № BG06RDNP001-19.154 

съгласно МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ  НА 

ПРОЦЕДУРАТА НА МИГ/МИРГ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ КЪМ 

СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР. 

УС  на 

МИГ 

18.45ч.      5.   Други  

 

 

 

 

 

 

Забележка: Допълнителни 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Подпис, 

 

 

(д-р п…………..п…….) 

Председател на УС на МИГ 

 

mailto:mig_zaedno@abv.bg

