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ЗАПОВЕД НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС 

№ 28-ВОМР/ 10.09.2019 г. 

Гр. Лясковец 

На основание Чл.35, ал.1-4 от Устава на МИГ и  

Решение 03/Протокол 17 – ВОМР/09.09.2019 г. от заседание на 

 УС на СНЦ  МИГ “Лясковец-Стражица” 

 

СВИКВАМ ОБЩО СЪБРАНИЕ  
НА СДРУЖЕНИЕ“МИГ-ЛЯСКОВЕЦ-СТРАЖИЦА“  

Общото събрание на МИГ да се свика по реда, предвиден в Устава на сдружението 

на дата и с Дневен ред, определен в Решение 03/Протокол 17 – ВОМР/09.09.2019 г.  от 

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

Параметри за провеждане на Общо събрание: 

 дата: 25 септември  2019 г., сряда 

 начален час: 15.00ч. 

 място: сграда на Младежки дом, гр.Лясковец  

 Дневен ред: 

 

Час: Точка от Дневния ред: Доклад

ва: 

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- 

15.45ч. 

2. Обсъждане и вземане на Решение за приемане на  

годишния бюджет на сдружението за 2020г. 

УС на 

МИГ 

15.45- 

16.00ч. 

3. Представяне на напредъка по прилагане на Стратегия за 

ВОМР 

УС  на 

МИГ 

16.00- 

16.20ч. 

4. Представяне на ИГРП за 2020 г. УС на 

МИГ 

16.20 

 

5. Други УС на 

МИГ 

 

 

 

 

 

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА” 

 

 

) 

Председател на УС на МИГ 
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