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Проект  по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие", финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.  

Изх. № 27/ 13 април 2016 г. 

 

ДО 

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ОТ ОБЩИНИТЕ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГЪРМЕН И 
ХАДЖИДИМОВО 

 

ПОКАНА 
за провеждане на обществено обсъждане: 

 

 

 
 

 

18 април 2016 г. 
 

10:00 ч. – гр. Хаджидимово  

(сградата на общинска администрация Хаджидимово на адрес: гр. Хаджидимово, пл. “Димо 
Хаджидимов” № 46)  

 

14:00 ч. – с. Гърмен  

(сградата на общинска администрация Гърмен на адрес: с. Гърмен, ул. "Първа" № 35)  

 

16:00 ч. – гр. Гоце Делчев  

(гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна“ № 2, в залата на партера) 

 

„Обществено обсъждане на разработваната 
Стратегия за ВОМР на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово“ 

http://www.eufunds.bg/
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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

През месец декември 2015 г. Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна 
група – Гоце Делчев“ (МИГ – Гоце Делчев) подписа договор за предоставяне на  
безвъзмездна финансова помощ № РД 50-194/07.12.2015 г.  по под-мярка 19.1 „Помощ за 
подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от 
Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Партньори на МИГ – Гоце Делчев 
при реализацията на проекта са МИГ - Хаджидимово и Местно партньорство - Гърмен.  

Целта на проекта е да се разработи Стратегия за местно развитие по подхода Водено 
от общностите местно развитие на територията на общините Гоце Делчев, Гърмен и 
Хаджидимово и да се създаде нова Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – 
Хаджидимово, която да подаде за одобрение в Министерство на земеделието и храните и да 
реализира в последствие разработената Стратегия за местно развитие. 

В периода м. февруари – м. март 2016 г. бяха проведени редица информационни 
срещи и конференции с цел запознаване на заинтересованите страни и местната общност от 
трите общини с подхода Водено от общностите местно развитие и с процеса на 
разработване на Стратегия за местно развитие на МИГ - Гоце Делчев – Гърмен – 
Хаджидимово.  

През м. април 2016 г. бяха проведени работни срещи за консултиране при 
подготовка на Стратегията, на които бяха представени резултатите от проведеното 
анкетно проучване сред заинтересовани страни от трите общини и бяха обсъдени мерките, 
които да бъдат включени в Стратегията за местно развитие. 

С настоящото отправям покана до всички заинтересовани страни да вземат участие в 
предстоящото обществено обсъждане на разработваната Стратегия за ВОМР на МИГ – 
Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, което ще се проведе на 18 април 2016 г., 
понеделник в следните часове и населени места: 

 
 10:00 ч. – гр. Хаджидимово (сградата на общинска администрация Хаджидимово на 

адрес: гр. Хаджидимово, пл. “Димо Хаджидимов” № 46)  
 14:00 ч. – с. Гърмен (сградата на общинска администрация Гърмен на адрес: с. 

Гърмен, ул. "Първа" № 35)  
 16:00 ч. – гр. Гоце Делчев (гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна“ № 2, в залата на 

партера) 
  
Очакваме Вашето присъствие и активно участие във финалното обсъждане  на 

предложените мерки, техния обхват и финансово разпределение в рамките на 
бюджета на Стратегията! 

За допълнителна информация може да се обръщате към екипа на МИГ – Гоце Делчев 
на ел. адрес mig_gotsedelchev@abv.bg и тел. +359 895 890 959, тел.  + 359 893 661 767. 

С уважение,        

/п/ 

ВАЛЕРИ САРАНДЕВ - Председател на УС на МИГ – Гоце Делчев 
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