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ЗАПОВЕД НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС 

№ 27-ВОМР/ 30.08.2019г. 

Гр. Лясковец 

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: 09  септември 2019 година

 Час: 17.00ч.

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

 Дневен ред:

1. Вземане на решение за одобрение на Оценителен доклад от работата на Комисия

за подбор на проектни предложения по процедура на подбор на проекти за 

безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-1.068 МЯРКА МИГ02 

„МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ЗАЕТОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНИТЕ ЛЯСКОВЕЦ И СТРАЖИЦА“,  

- докладва: Мария Петкова – експерт СВОМР; 

2. Промяна на ИГРП за 2020 г.

- докладва: Мария Петкова – експерт СВОМР 

3. Вземане на решение за упълномощаване на член на УС за подписване на всички

необходими документи, свързани с оценка на проектни предложения по процедура 

№BG05M9OP001-1.068 Мярка 02 „Местни инициативи за заетост на територията на 

общините Лясковец и Стражица“. 

-докладва: И. Гецова  

4. Вземане на Решение за свикване на Годишно Общо събрание на СНЦ „МИг-

Лясковец-Стражица“. 

-докладва: И. Гецова  

5. Други

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

 




