ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

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

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ОБЩИНА МАРИЦА“

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МИГ
-РЕДОВНО СВИКАНО
На основание чл.41, ал.1 и ал.2 от Устава на СНЦ ”МИГ - Община
Марица”, във връзка със Заповед № ВОМР-06 / 30.03.2017г. на
Председателя на УС на МИГ
Уважаеми дами и господа, членове на МИГ, с настоящото писмо Ви
приканваме да вземете участие в Общо събрание на СНЦ ”МИГОбщина Марица”, което ще се проведе както следва:
 Дата: 07 април 2017г., петък;
 Място: Офис на СНЦ „МИГ – Община Марица“ в с. Калековец, ул. Иван Вазов
№ 5;
 Начален час за регистрация на кворум: 10.00ч.;
 Дневен ред:
Т.1. Регистрация на участниците в Общото събрание и проверка на Кворум;
Т.2. Приемане на Счетоводна политика, Правила за инвентаризациите, Правила за
документооборота и съхранението на счетоводната информация и Индивидуален
сметкоплан за 2017г. на СНЦ „МИГ – Община Марица“.
Т.3. Приемане на Правилник за вътрешния трудов ред на СНЦ „МИГ – Община
Марица“.
Т.4. Приемане на Вътрешни правила за работа на изпълнителния екип и
взаимодействието му с УС, КС и ОС на СНЦ „МИГ – Община Марица“.
Т.5. Приемане на Вътрешни правила за работната заплата на наетите по трудово
правоотношение в СНЦ „МИГ – Община Марица“.
Т.6. Приемане на Правилник за дейността на Контролния съвет на СНЦ „МИГ –
Община Марица“.
Т.7. Приемане на Вътрешни правила на СНЦ „МИГ – Община Марица” за контрол и
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предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма при юридическите
лица с нестопанска цел.
Т.8. Събиране на членски внос и обсъждане на мерки, спрямо членове неплатили
членски внос 2 поредни години.
Т.9. Други.

Присъствието Ви като редовен член на Общото събрание на
СНЦ ”МИГ-Община Марица” и като жител на територията на МИГ е
НАЛОЖИТЕЛНО!

Забележка: Материали по обявения Дневен ред можете да получите при заявка в офиса
на МИГ: с. Калековец , ул.“Иван Вазов“ №5, в часовете от 10.00ч.-16.00ч.

Утвърдил:
Председател на УС:
Гергана Титюкова

………………………………..
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