"Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ВЪЗХОДВЕТРИНО,ВЪЛЧИ ДОЛ,ПРОВАДИЯ“
ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО
СЪБРАНИЕ НА СНЦ ”МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЪЗХОД- ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ,
ПРОВАДИЯ ”
На вниманието на всички членове на СНЦ «МИГ Възход - Ветрино, Вълчи Дол,
Провадия»,
На вниманието на заинтересованите лица, желаещи да бъдат приети за нови
членове на СНЦ «МИГ Възход - Ветрино, Вълчи Дол, Провадия»,
На вниманието на всички представители на местната общност на територията на
общините Провадия, Ветрино и Вълчи дол,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Управителният съвет на СНЦ «МИГ Възход - ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ » с.
Ветрино, въз основа на свое Решение от 13.06.2017 г., на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и
чл. 44 от Устава на Сдружението свиква Общо събрание на 14.07.2017 г. от 9.00 ч., в
Пленарна зала на Община Ветрино, при следния

ДНЕВЕН РЕД:
•

Първа точка: Регистрация и получаване на материали по Дневния ред.

•

Втора точка: Проверка на Кворум от квесторите и избор на Председател и
протоколчик на Общото събрание.

•

Трета точка: Вземане на Решение за промяна на устава на СНЦ „МИГ ВЪЗХОД
– ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ“.
- докладва: представител на УС на МИГ

Настоящият документ е изготвен във връзка с проект №19-19-1-01-53/04.09.2015г. за предоставяне на финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за
подготвителни дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. и Договор №РД50-200/07.12.2015г. , сключен между
СНЦ“МИГ-Възход“, МЗХ-УО и ДФЗ-РА.

"Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ВЪЗХОДВЕТРИНО,ВЪЛЧИ ДОЛ,ПРОВАДИЯ“
•

•

Четвърта точка: Промяна в състава на членовете на УС на МИГ във връзка с
промените на Устава на СНЦ „МИГ ВЪЗХОД – ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ,
ПРОВАДИЯ“
докладва: представител на УС на МИГ
Пета точка: Обсъждане и приемане на Стратегия за местно развитие (СМР) на
СНЦ „МИГ ВЪЗХОД – ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ“.
-

•

докладва: външен експерт по СМР

Шеста точка: Представяне и приемане на Годишен отчет за дейността на МИГ
за 2016.
- докладва: счетоводител на МИГ

ОЧАКВАМЕ АКТИВНОТО УЧАСТИЕ НА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА
СНЦ“МИГ ВЪЗХОД – ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ “,
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ
НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ!

С уважение, ………….пп…………………….
Д-р Димитър Димитров
Председател на УС на МИГ “Възход – Ветрино, Вълчи Дол, Провадия “
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