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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. 

 

 

 

Обществено обсъждане на Насоки за кандидатстване, определящи условията за 

кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти по мярка 4.1. 

„Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” от Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие на МИГ Бяла Слатина с един краен срок за 

кандидатстване. 

 

Във връзка с чл. 6, т.4 от Споразумение №РД50-2/16.04.2018 г. и предвид последващото 

съгласуване на насоките по мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски 

стопанства” с Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г., МИГ Бяла Слатина обявява 

обществено обсъждане преди утвърждаване на пакета с документи и публикуването им 

в ИСУН 2020. 

 

Отправяме молба към потенциалните кандидати и всички заинтересовани лиза за  

представяне на писмени възражения и предложения по Насоките за кандидатстване, 

определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените 

проекти по мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” от 

Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Бяла Слатина. 

 

Общественото обсъждане се провежда в периода 11-18.05.2020 г., като коментари по 

документите може да изпращате до 23:59 часа на 18 Май 2020 г. на електронната поща 

на МИГ Бяла Слатина: mig_bslatina@abv.bg 

 

- Обява 

- Условия за кандидатстване 

- Условия за изпълнение 

- Документи за попълване към условия за кандидатстване  

- Документи за информация към условия за кандидатстване 

- Документи към условия за изпълнение 
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