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"Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно 
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ЗАПОВЕД НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА МИГ 

№ 12-ВОМР/ 20.03.2019г. 

Уважаеми дами и господа, членове на УС на МИГ “Лясковец-Стражица“, 

На основание Чл. 49. (1). и (2) от Устава на СНЦ“МИГ-Лясковец-Стражица“, 

определям дата за провеждане на редовно свикано заседание на УС на МИГ както 

следва: 

 Дата:14 март 2019 година

 Час: 16.00ч.

 Място: офис на МИГ, гр. Лясковец, ул.“Бузлуджа“№1

 Дневен ред:

1. Вземане на Решение отмяна на Решение за обявяване на предвиден Втори срок за прием

по  Процедура № BG06RDNP001-19.096 за Мярка  МИГ4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти”  от СВОМР с остатъчен ресурс от 

Първи прием.  

-докладва: М. Петкова 

2. Промяна на ИГРП за 2019г. (при необходимост)

-докладва: М. Петкова 

3.Вземане на Решение за свикване на Общо събрание на МИГ.

-докладва: М. Петкова 

4.Други

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА”
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Председател на УС на МИГ 

 




