
 

ПОКАНА 

до членовете на Сдружение  

 „Местна инициативна група Луковит – Роман“ 

Уважаеми госпожи и господа,  

Съгласно Решение от 08.01.2021 г. на Управителния съвет на Сдружение „Местна 

инициативна група Луковит-Роман“  и на основание чл. 42, ал. 1. от Устава на 

Сдружението, свиквам Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се 

проведе на 10.02.2021 г. от 18.00 ч. в гр. Луковит, заседателна зала  

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред: 

1. Представяне и приемане на Годишен доклад за изпълнение на Стратегията на 

ВОМР на Сдружение „МИГ Луковит – Роман“  за 2020 г. 

2. Представяне и приемане на Годишен доклад за извършените дейности по 

подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на 

МИГ „Луковит – Роман“ за 2020г. 

3. Представяне и приемане на Годишен финансов отчет на Сдружение „МИГ 

Луковит – Роман“ за 2020г. 

4. Представяне и приемане на Индикативен график на процедурите за прием на 

проектни предложения през 2021 г. в изпълнение на Стратегията за ВОМР  на 

Сдружение МИГ - ЛУКОВИТ-РОМАН 

При липса на кворум на основание чл.27 ЗЮЛНЦ и чл.43, ал.2 от Устава на Сдружение 

„Местна инициативна група Луковит – Роман“, Общото събрание следва да се проведе 

същия ден в 19.00 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на 

присъстващите членове. 

В изпълнение на чл. 42, ал. 3 от Устава на Сдружението поканата се обявява чрез 

залепване на сградата на управление на Сдружение „МИГ Луковит-Роман“, гр. Луковит, 

ул. „Сан Стефано“ № 1 и на сайта на Сдружение „МИГ Луковит-Роман“ - http://mig-lr.eu/ 

на дата 08.01.2021 г. 

Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на Сдружение 

„Местна инициативна група Луковит – Роман“ на адреса на управление на сдружението: 

град Луковит, ул. „Сан Стефано“ № 1, както и на сайта на Сдружение „МИГ Луковит-

Роман“ - http://mig-lr.eu/. 

 

Иван Грънчаров 

Председател на УС на Сдружение „МИГ Луковит – Роман“. 
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