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П О К А Н А 

до членовете  

на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ 

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КОСТИНБРОД-СВОГЕ“ 

 

На основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 22, ал. 1 от Устава на сдружението и с 

Решение на Управителния съвет (Протокол № 2/21.05.2021 г.) Ви уведомяваме, че на 

26.05.2021 г. (сряда)  от 18.00 ч. в сградата на Народно читалище „Иван Вазов-1947”, гр. 

Костинброд, пл. „Иван Вазов“, ще се проведе заседание на Общото събрание на членовете 

на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Костинброд-Своге” (МИГ 

„Костинброд-Своге”) със следния дневен ред: 

1. Приемане на Годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за ВОМР 

на Сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  КОСТИНБРОД – СВОГЕ“ за 

2020 г.; 

2. Приемане на Годишен финансов отчет на сдружението за 2020 г.; 

3. Приемане на Годишен доклад за дейността на сдружението за 2020 г.; 

4. Обсъждане и гласуване на промяна в одобрената СВОМР относно допълнително 

финансиране по подхода Водено от общностите местно развитие, предоставящо 

се във връзка с изпълнение на Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския 

парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година за определяне на някои 

преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски 

фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за 

гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и 2022 г. и за изменение на 

регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по 

отношение на ресурсите и на прилагането през 2021 г. и 2022 г. и Регламент (ЕС) 

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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№ 1308/2013 по отношение на ресурсите и разпределението на това подпомагане 

за 2021 г. и 2022 г. 

5. Разни. 

 

Заседанието ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки. Молим 

всички присъстващи да носят предпазни маски. 

Каним всички членове на Общото събрание на Сдружението да присъстват на 

заседанието.  

 

От УС на МИГ „Костинброд-Своге“ 

гр. Костинброд, 21.05.2021 г. 


