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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 

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА МИГ 

№ 05-ВОМР/ 15.01.2019г. 

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:28  януари 2019 година

 Час: 15.00ч.

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

 Дневен ред:

1. Обсъждане и вземане на Решение относно квалификацията и професионалния опит на

председателя, секретаря, членовете на комисията с право на глас, в т.ч. външните 

експерти, (и помощник-оценителите) , които следва да участват в КППП 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”, Процедура № BG06RDNP001-19.007 

-Докладва: М.Маринова 

2. Обсъждане и вземане на Решение относно квалификацията и професионалния опит на

председателя, секретаря, членовете на комисията с право на глас, в т.ч. външните 

експерти, (и помощник-оценителите) , които следва да участват в КППП по Мярка МИГ7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“, Процедура № BG06RDNP001-19.037 

-Докладва: М.Маринова 

3. Утвърждаване на председателя, секретаря, членовете на комисията с право на глас, в т.ч.

външните експерти в КППП, които следва да участват в КППП по Мярка МИГ01 

„Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и 

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА”
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природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната 

местна идентичност и местната култура”, Процедура № BG06RDNP001-19.007. 

-Докладва: М.Маринова 

 

4. Утвърждаване на председателя, секретаря, членовете на комисията с право на глас, в т.ч. 

външните експерти в КППП, които следва да участват в КППП по  Мярка МИГ7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“, Процедура № BG06RDNP001-19.037 

-Докладва: М.Маринова 

 

5. Утвърждаване на оценители в КППП 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”, Процедура № BG06RDNP001-19.007. 

– членове на Общо събрание на МИГ, избрани от Общото събрание на МИГ. 

-Докладва: М.Петкова 

 

6. Утвърждаване на оценители в КППП по Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, 

Процедура № BG06RDNP001-19.037 

– членове на Общо събрание на МИГ, избрани от Общото събрание на МИГ. 

-Докладва: М.Петкова 

 

7.Други. 

 

 

 

(д-р Ивелина Гецова) 

Председател на УС на МИГ 

 




