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П О К А Н А 

до членовете на Управителния съвет  

на СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КОСТИНБРОД–СВОГЕ“ 

 

Уважаеми членове на Управителен съвет на Сдружение „Местна инициативна група 

Костинброд-Своге”, уведомяваме Ви, че на 20.02.2020 г. (четвъртък) от 18.00 часа в малък 

салон в сградата на НЧ „Иван Вазов-1947“, гр. Костинброд, пл. „Иван Вазов“ № 1, ще се 

проведе събрание на членовете на Управителния съвет на сдружение „МИГ Костинброд-

Своге” със следния дневен ред: 

1. Разглеждане на постъпила молба за членство в Сдружение „МЕСТНА 

ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  КОСТИНБРОД – СВОГЕ“ от Валентин Славов, 

управител на „Юли 2015” ЕООД. 

2. Разглеждане на постъпило уведомление за прекратяване на членство на „Искър 

2000” ЕООД, ЕИК 130450374 в Сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА 

ГРУПА  КОСТИНБРОД – СВОГЕ“. 

3. Свикване на Общо събрание на Сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА 

ГРУПА  КОСТИНБРОД – СВОГЕ“. 

4. Представяне и приемане на Годишен доклад за отчитане изпълнението на 

Стратегията за ВОМР на Сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  

КОСТИНБРОД – СВОГЕ“ за 2019 г. 

5. Приемане на Годишния финансов отчет на сдружението за 2019 г.  

6. Приемане на Годишния доклад за дейността на сдружението за 2019 г. 

7. Приемане на индикативния график за прием на проекти по Стратегията за 

ВОМР на Сдружение „МИГ Костинброд – Своге“ за 2020 г. 

8. Приемане на Оценителен доклад на Комисия за подбор на проектни 

предложение по мярка 7.2 

9. Приемане на Оценителен доклад на Комисия за подбор на проектни 

предложение по мярка 7.5 

зз 
 
 
 
 

 
 
 
 
      

 

 

 

 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 

Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Костинброд-Своге” 
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10. Утвърждаване на насоки и вземане на решение за отваряне на втори прием по 

процедура за подбор на проектни предложения мярка 7.2 „Подкрепа за 

инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от 

възобновяеми източници и спестяване на енергия”, финансирана от ПРСР 

2014-2020 г. чрез Стратегията за водено от общностите местно развитие на 

МИГ „Костинброд-Своге”. 

11. Решение на УС да се подпише Заповед за утвърждаване на насоки за 

кандидатстване и отваряне на процедура за прием на проектни предложения по 

мярка 7.2 от председателя на УС. 

12. Разни. 

 

 

 Приканваме всички членове УС да присъстват на събранието на сдружението. 

  

 От УС на МИГ „Костинброд-Своге“ 

 гр. Костинброд 

 14.02.2020 г. 

 

 
 

 

 


