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ПОКАНА 

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ  

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  

„ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – АЙТОС“ 

Уважаеми дами и господа, 

На основание чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ, съгласно свое протоколно Решение и в изпълнение на 

изискванията на чл.28, ал.1 , във връзка с чл.27, ал.1 от Устава на СНЦ „МИГ – Айтос”, 

Управителният съвет на сдружението  кани членовете му на Общо събрание на СНЦ „МИГ 

–  Айтос”, както следва: 

 Дата – 23.03.2019г./събота/;  

 Начален час: 10:00ч.; 

 Място : Заседателната зала на Общински съвет на гр.Айтос, намираща се на адрес: 

гр.Айтос – 8500, ул. ”Цар Освободител” № 3; 

ПРИ СЛЕДНИЯТ ДНЕВЕН РЕД: 

1. Обсъждане и вземане на решение за Промяна на Стратегия за Водено от общностите 

местно развитие на СНЦ „МИГ – Айтос”; 

2. Обсъждане и приемане на Доклада/отчета за дейността  на Управителния съвет на 

СНЦ „МИГ – Айтос” за 2018г.; 

3. Обсъждане и приемане на Годишен доклад по чл.40, ал.2  за дейността на СНЦ „МИГ – 

Айтос” за 2018г.; 

4. Обсъждане и приемане на Годишния финансов отчет за 2018. на СНЦ „МИГ – Айтос”  

5. Вземане на решение за утвърждаване на Бюджет за 2019г.; 

6. Вземане на решение за oпределяне на критерии, които да приоритезират проекти с равен 

брой точки при Техническа и финансова  оценка на проектни предложения по мерки от 

Стратегията за ВОМР на МИГ-Айтос в условията на недостатъчен финансов ресурс; 

7. Вземане на решение по чл.27, ал.1, т.11 от Устава на СНЦ „МИГ – Айтос”- относно 

членския внос; 

8. Разни; 

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.30 от Устава на сдружението, 

събранието ще се проведе на същия ден, от 11:00 часа, на същото място, при същия дневен 

ред, независимо от броя на присъстващите членове. 
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Забележка: 

Материали по Дневния ред на Общото събрание 

можете да получите при 

заявка в офиса на МИГ: гр.Айтос, ул.» Васил Левски» No2,  

 в часовете от 10.00ч. до 16.00ч., както и на ел.поща: 

mig_aytos@abv.bg 

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА СНЦ „ МИГ-АЙТОС: 

               /СТОЯН СТОЯНОВ/ ………./П/………………… 

  

 


