
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО 

 

 

ДО 

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 

ОТ ОБЩИНИТЕ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГЪРМЕН И  ХАДЖИДИМОВО 

 

П О К А Н А 

ЗА УЧАСТИЕ В  ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ В 

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ГЪРМЕН 

- ХАДЖИДИМОВО 

          

      УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена 

полза  „Местна  инициативна група -  Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“  

 

К А Н И 

всички заинтересовани страни за участие в обществено обсъждане на изменения в  

Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР), финансирана със 

Споразумение № РД 50-197/29.11.2016 г. по 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 Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020 г. 

 

 

 

С Писмо с Изх. № 91-232/08.04.2021 г., УО на ПРСР 2014-2020 информира МИГ 

за възможността за допълнително финансиране по подмярка 19 „Водено от общности 

местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., както 

следва:  

С изменение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР 

2014-2020г. или Програмата) са осигурени допълнителни средства по подхода Водено 

от общностите местно развитие (ВОМР), които могат да бъдат ползвани през 

преходния период на Програмата. Те са предназначени за осигуряване на финансов 

ресурс за подготовка на Стратегията за Водено от общностите местно развитие 

(СВОМР) за следващия програмен период, както и за увеличаване на бюджета на 

изпълняваната към момента Стратегия за ВОМР с над 900 хил. лв. публични средства 

и изпълнение до юни 2025 година. 



 

 

 

 

Допълнителните средства се предоставят във връзка с изпълнение на Регламент 

(ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година за 

определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за 

гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и 2022 г. и за изменение на 

регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на 

ресурсите и на прилагането през 2021 г. и 2022 г. и Регламент (ЕС) № 1308/2013 по 

отношение на ресурсите и разпределението на това подпомагане за 2021 г. и 2022 г. 

 

За всяка местна инициативна група (МИГ), сумата за която може да кандидатства 

е до 799 000 лв. за финансиране на проекти към стратегията (подмярка 19.2) и до 114 

000 лв. за дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии 

за ВОМР“ 
 

В тази връзка на всяка МИГ се дава възможност за увеличение на бюджета на 

изпълняваната Стратегия за ВОМР, за операции по подмярка 19.2, финансирани 

от ЕЗФРСР, с допълнителен размер на финансовата подкрепа до 799 000 лв. 

 

Допълнителните средства ще се използват през преходния период 2021 - 2022 г., 

като крайният срок за изпълнение на дейностите по проектите към Стратегията за 

ВОМР, в рамките на изменението, е до юни 2025 година. 

 

За всяка местна инициативна група (МИГ), сумата за която може да 

кандидатства е до 799 000 лв. за финансиране на проекти към стратегията (подмярка 

19.2) и до 114 000 лв. за дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегии за ВОМР“. 

 

Предложението за изменения, тяхната допустимост и мотивите за всяка 

конкретна промяна са публикувани на интернет страницата на МИГ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 

- ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМИВО, с адрес http://www.mig-gotsedelchev.com, в секция 

„Обществено обсъждане“. 

 

Предложения и коментари по публикувания проект на промени в Стратегията за 

водено общностите местно развитие могат да се изпращат в срок до 17:00 ч. на  

13.05.2021 г. (включително) на следната електронна поща: mig_gotsedelchev@abv.bg. 

  

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст 

в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във 

формат „word“, а не да бъдат сканирани. 

 

Предложенията и коментарите ще бъдат разгледани от УС на МИГ и 

представени пред общото събрание на Сдружението, при вземане на решение за 

одобрение на проект на промени в стратегия за ВОМР, изпълнявана на територията 

на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово. 
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