
            
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“.  

 

                                                                                                                                            
 

До 

Членовете на УС  

на МИГ 

 

ЗАПОВЕД НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС 

№ 14-ВОМР/ 23.04.2018г. 

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: 30  април 2018г. 

 Час: 10.00ч. 

 Място: временен офис на МИГ в град Лясковец, Читалището 

 Дневен ред: 

 

1.Вземане на Решение за определяне на критерии, които да се вземат в 

предвид при оценка на проектите от ПРСР, получили равен брой точки. 

-докладва : М. Петкова 

 

2.Вземане на Решение за Свикване на Общо събрание. 

-докладва: И.Гецова 

 

3.Вземане на Решение за упълномощаване на член на УС на МИГ относно 

свикване на Комисия за подбор на проектни предложения. 

-докладва: И.Гецова 

 

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА” 



            
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“.  

4.Вземане на Решение относно вида квалификация на оценителите –членове 

на Общо събрание на МИГ, които да се включат в КППП по мерките от 

ПРСР. 

-докладва: М.Маринова 

 

5. 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! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Подпис….п…..(заличена информация по ЗЗЛД) 

 

 

(д-р Ивелина Гецова) 

Председател на УС на МИГ 
 


