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„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“ 

Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“  

Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 

Споразумение № РД50-29/16.04.2018 г. 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG06RDNP001-19.001-0040 „Стратегия за Водено от общностите местно 

развитие на територията на МИГ Бяла Слатина“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на 

селските райони 2014-2020 г. и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., съфинансирани от 

Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от СНЦ „Местна инициативна група Бяла Слатина“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, 

че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващите органи на ПРСР 2014 – 2020 г. и 

ОПИК 2014-2020 г. 

 

 

 

 

ЗАПОВЕД № К-03/30.07.2018 г. 
 

 На основание чл. 46, ал. 1, т. 19 и чл. 48 от Устава на Сдружение „Местна 

инициативна група Бяла Слатина“ и във връзка с необходимостта от удължаване срока 

за прием на Заявления за участие в Конкурс за избор на външни експерт-оценители на 

проекти по мерки, включени в Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина, одобрена 

със Споразумение №РД50-29/16.04.2018 г. 

 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

Изменям Заповед №К-01/29.06.2018 г. относно провеждане на Конкурс за избор на 

външни експерт-оценители на проекти към СВОМР на Сдружение „Местна 

инициативна група Бяла Слатина“, съгласно утвърдените вътрешни правила и ПМС № 

162 от 15.07.2016 г,  както следва:  
 

1. Точка 3 се изменя така: 

Определям срок за представяне на заявления и документи от участници в 

конкурса от 02.07.2018 г. до 31.08.2018 г.; 

2. Информацията за удължаване срока на Конкурса да се публикува на интернет 

страницата на Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“ – 

www.mig-bsl.com  

3. Всички други условия по Заповед №К-01/29.06.2018 г. остават непроменени. 

 

Копие от настоящата заповед да се връчи на изпълнителния директор за 

сведение и изпълнение. 

 

 

 

 

ИНЖ. ИВО ЦВЕТКОВ: /ПП/ 
 

Председател на УСна МИГ Бяла Слатина 

http://www.mig-bsl.com/

