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П О К А Н А 
 

 

На основание чл. 26, ал. 1 от Устава на Сдружението и решение 50.1/29.10.2018 г. на УС, 

Управителния съвет свиква извънредно Общо събрание на Сдружение „Местна инициативна група 

Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“, което ще се проведе на 21.12.2018 г. 

/петък/ от 12:30 часа в заседателната зала на хотел-ресторант „Диамант“, гр. Доспат, ул. 

„Тракия“ № 10, при следния  

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Обсъждане и одобряване за заявления за приемане на нови членове  и заявления за 

прекратяване на членство в Сдружение Местна инициативна група Високи Западни Родопи - 

Борино - Доспат – Сърница“; 

2. Обсъждане и одобряване за заявления за освобождаване от длъжност и отговорност на 

членове на Управителния съвет на Сдружение Местна инициативна група Високи Западни Родопи 

- Борино - Доспат – Сърница“. Избор на нови членове на УС; 

3. Обсъждане и вземане на решение за промени в устава на Сдружение Местна инициативна 

група Високи Западни Родопи - Борино - Доспат – Сърница“; 

4. Обсъждане и вземане на решение за кандидатстване на Сдружение Местна инициативна 

група Високи Западни Родопи - Борино - Доспат – Сърница“ с проектно предложение по 

процедура за подбор на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално 

сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на 

местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 

2020 г. 

 

Екипът на МИГ Високи Западни Родопи - Борино - Доспат – Сърница да изпрати покани с 

дневния ред до членовете на сдружението, в срокове и ред съгласно чл. 26, ал. 3 от Устава на 

Сдружението. 

 

 

Допълнително изпращаме и материали свързани с дневния ред, както и предложение за 

промяна на Устава на Сдружение „МИГ Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница” . 

 

 

Председател на Управителния съвет: 

                                                                              …………………………….. 

                                                                                       /Адалберт Ферев/ 


