
            
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: 

Европа инвестира в селските райони ! 

                                                                                                                                                  

www.eufunds.bg 
Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 

"Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно 
развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ 

Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 
"Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“.  

 

                                                                                                                                            
 

 

ЗАПОВЕД НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС 

№ 11-ВОМР/ 06.03.2018г. 

Гр. Лясковец 

 

 

На основание чл. 2 ал. 2 от ЗУСЕСИФ, чл. 42, ал. 3 на ПМС 161/04.07.2016 г. , 

 

и 

 

във връзка с Решение №01/Протокол 05-ВОМР/ 06.023.2018г.от Заседание на 

УС на МИГ, 

 

и 

 

в изпълнение на Чл.6, т.1 от Споразумение за изпълнение на Стратегия за 

ВОМР № РД50-196 / 29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане 

на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно 

развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма 

за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

 

УТВЪРЖДАВАМ 
 

Дата за прием по Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с 

поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на 

селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна 

идентичност и местната култура” от Стратегия за ВОМР на МИГ от  

20.03.2018г. до 15.00ч. на 21.05.2018г. 
 

В едно с документите по Процедура №BG06RDNP001-19.007 за мярка 

МИГ01: 

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА” 
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1. Обява 

2. Условия за кандидатстване 

3. Документи за информация 

4. Документи за попълване 

5. Документи за изпълнение 

 

 

 

 

Копие от настоящата Заповед да бъде изпратена до заинтересуваните 

лица за сведение и изпълнение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Съгласно Чл.2, ал.2 от Закон за защита на личните данни МИГ не следва да 

публикува лични данни от Списъка на участниците в заседание на УС. 

 

Подпис, ……….п….. 

 

(д-р Ивелина Гецова) 

Председател на УС на МИГ 

 


