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До 

Членовете на УС  

на МИГ 

 

ЗАПОВЕД НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС 

№ 12-ВОМР/ 19.03.2018г. 

Гр. Лясковец 

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

 

Определям дата за провеждане на редовно свикано заседание на УС на МИГ както следва: 

 

 Дата: 26  март 2018г. 

 Час: 16.00ч. 

 Място: офис на МИГ в град Лясковец, Младежки дом 

 Дневен ред: 

 

1.Вземане на Решение за промяна в Стратегия за ВОМР във връзка с промяна в 

нормативната база за мерките от ПРСР. 

-докладва : М. Петкова 

 

2.Вземане на Решение за Свикване на Общо събрание. 

-докладва: М.Маринова 

 

3. Вземане на Решение за промяна в УС на МИГ. 

-докладва : М. Петкова 

 
4.Приемане на Правила за работа на Оценителна комисия при подбор на проекти, 

финансирани чрез ВОМР са за Процедура №BG06RDNP001-19.007,  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”. 

-докладва : М. Петкова 

 

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА” 
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5.Приемане на Вътрешен ред за оценка за оценка на проектни предложения по мерки от 

СВОМР, финансирани от Програма за развитие на селските райони и ЕЗФРСР,  в 

изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ. 

-докладва : М. Петкова 

 

6.Вземане на Решение за упълномощаване на член на УС на МИГ относно свикване на 

Комисия за подбор на проектни предложения. 

-докладва: И.Гецова 

 

7. Други. 

 

 

 

 

 

Вашето участие в заседанието на УС е задължително! 

 

 

 

Всички необходими материали ще Ви бъдат предоставени по ел. поща, 

както и на хартия в офиса на МИГ! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

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….п…. 

 

 

(д-р Ивелина Гецова) 

Председател на УС на МИГ 
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