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ЗАПОВЕД НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА МИГ 

№ 13-ВОМР/ 14.03.2019г. 

Гр. Лясковец 

Уважаеми дами и господа, членове на ОБЩО СЪБРАНИЕ на МИГ “Лясковец-

Стражица“, 

На основание  РЕШЕНИЕ №3/Протокол 07-ВОМР/ 14.03.2019г. от проведено заседание на 

УС на СНЦ  МИГ “Лясковец-Стражица” , основание Чл. 34. (1)., във връзка с Чл. 35. (1).от 

Устава на МИГ: 

СВИКВАМ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ 

НА СДРУЖЕНИЕ“МИГ-ЛЯСКОВЕЦ-СТРАЖИЦА“ 

 дата: 01 април  2019г., понеделник

 начален час: 15.00ч.

 място: заседателна зала в Зала в бивш Младежки дом ( до офис на МИГ)

 Дневен ред:

Час: Точка от Дневния ред: Докладва: 

15.00- 

15.15ч. 

1.Регистрация на участниците в Общото събрание и проверка на

Кворум. Избор на Председател и секретар на ОС; 

УС на 

МИГ 

15.15- 

15.30ч. 

2.Обсъждане и приемане на Решение за промяна в Стратегия за

СВОМР на МИГ в част – мерки от ОПРЧР. 

-докладва: д-р Ивелина Гецова, Председател на УС 

КС на 

МИГ 

15.30- 

16.00ч. 

3.Представяне на напредъка в прилагане на СВОМР

-докладва: Мариела Терзиева, член на УС 

УС  на 

МИГ 

16.00- 

16.30ч. 

4. Други, събиране на чл.внос … УС  на 

МИГ 

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА”
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Общото събрание на МИГ да се свика по реда, предвиден в Устава на сдружението на дата 

и с Дневен ред, определен в РЕШЕНИЕ №3/Протокол 07-ВОМР/ 14.03.2019г. от заседание 

на УС. 
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Председател на УС на МИГ 

 




