
 

Европейският земеделски фонд за  развитие на селските райони: 
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Настоящият  документ  е разработен  в изпълнение на 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“. 
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ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 

 

МИГ ПУБЛИКУВА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТИ НА 

НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРЕДСТОЯЩИ ПРОЦЕДУРИ  

НА МЕРКИ ОТ ОПРЧР НА СВОМР: 

Уважаеми бенефициенти, заинтересовани страни и представители на местната 

общност на територията на МИГ.  

В раздел „Текущи предложения“ на интернет-сайт www.mig-zaedno.eu МИГ 

публикува за Обществено обсъждане проекти на Насоки за кандидатстване по 

следните мерки: 

1.Мярка МИГ03 „По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в 

икономиката на общините Лясковец и Стражица“. 

2.Мярка МИГ04 „Социални иновации за активно социално включване” от 

ОПРЧР. 

Публичното обсъждане е в изпълнение на разпоредбите на чл. 6, точки 3-4 и чл. 

11, ал. 1, т. 10 на сключеното Споразумение за изпълнение на стратегията за 

Водено от общностите местно развитие на МИГ . МИГ задължително публикува 

изготвените документи по чл. 26, ал. 1 на ЗУСЕСИФ за обществено обсъждане в 

съответствие със сроковете, предвидени в чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ. 

В срок от 5 януари 2018г. до 17.00 ч. на 14 януари 2018 г. можете да изпращате 

писмени коментари и предложения по проекта на документация на е-мейл: 

mig_zaedno@abv.bg или на адрес: гр. Лясковец, п.к.5140, ул."Бузлуджа" №1, 

офис на МИГ. 

В срока на публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в 

документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават 

въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките. 

http://www.mig-zaedno.eu/index.php/tekushti-predlozheniya.html 

 

  

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 

ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА” 

http://www.mig-zaedno.eu/index.php/tekushti-predlozheniya.html

