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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 

№ 23-ВОМР/ 26.07.2019г. 

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 14-ВОМР/ 25.07.2019г. 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 

Насоки за кандидатстване с проектни предложения по Процедура № 

BG05M9OP001-2.079 - МИГ Лясковец – Стражица –Мярка МИГ04„Социални 

иновации за активно социално включване” от стратегията за ВОМР на МИГ 

„Лясковец – Стражица” в едно със следните приложения:  

-Условия за кандидатстване: документ 

-Документи за информация: документ 

-Документи за попълване: документ 

-Документи към Договор: документ 

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА”
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-Обява: документ 

 

 

В едно с документите по Процедура № BG05M9OP001-2.079 - МИГ Лясковец 

– Стражица –Мярка МИГ04„Социални иновации за активно социално 

включване” от стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица” в едно 

със следните приложения:  

 

-Условия за кандидатстване: документ 

-Документи за информация: документ 

-Документи за попълване: документ 

-Документи към Договор: документ 

-Обява: документ 

 

 

 

Копие от настоящата Заповед да бъде изпратена до заинтересуваните 

лица за сведение и изпълнение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

) 

Председател на УС на МИГ 

 




