
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

С дружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  
Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

 

ОБЯВА 

За насрочена среща за провеждане на обществено обсъждане 

 

С изменение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. (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 2021-2022 г. Те 

са предназначени за осигуряване на финансов ресурс за подготовка на Стратегията за ВОМР 

с над 900 хил. лв. публични средства и изпълнение до юни 2025 година. 

Допълнителните средства се предоставят във връзка с изпълненние 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 на Европейския земеделски фонд за 

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

(ЕФГЗ) през 2021г. и 2021г. и за измененение на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (EC) 

№1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането през 2021г. и 

2022г. и Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и разпределението на това 

подпомагане за 2021г. и 2022г. 

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“. 

За целта е необходимо да бъде направена промяна на Стратегията, след провеждане на 

обществено обсъждане и Решение на Общото събрание на МИГ, касаещи разпределението на 

средствата по мерки и свързани с това промени. 

Във връзка с планирано провеждане на обществено обсъждане за допълнително 

финансиране и разпределяне на финансов ресурс и промяна в Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие на територията на МИГ Белово, Септември, Велинград и 

промяна в Устава на МИГ. 

 

Ви информираме за планирано провеждане на обществено обсъждане на 

предвидените промени с всички заинтересовани страни от територията, както следва: 

Дата на провеждане: 20.05.2021 г. 

Начален час: 15.00 часа 

Място на провеждане: Платформа „ZOOM“  

Линк за срещата: 

https://us05web.zoom.us/j/86191396800?pwd=UFdwTGV6aU9pUGpKankvVXBPZ2Fndz09 

Meeting ID: 861 9139 6800 

Passcode: z92unb 

 

 
 


