
   

 
„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. 

 

 
О Б Я В А 

 

до заинтересованите лица и общественост 

 

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка 

на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003., изм. и 

доп. ДВ. бр. 67 от 23 август 2019 г.) 

от 

Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“ 

гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ №68 

ЕИК: 176125510 

 
 

СЪОБЩАВА 

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: 

 
„Обособяване на многофункционално културно пространство по проект „ИННРете. Полюси на иновациите 

в селските общности“, процедура №BGRDNP001-19.607 Подбор на проектни предложения за 

вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на 

дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г.“ 

Проектното предложение е насочено към развитието и популяризирането на териториалната уникалност, чрез 

използването културното наследство, обичаи, традиции с цел повишаване привлекателността на територията 

на МИГ Бяла Слатина, както и осигуряване на условия и пространство за културен обмен, общуване и за 

развитие на иновативни форми за привличане на публика в разнообразни образователни, информационни и 

творчески събития в селските общности. 

По проекта се предвижда вътрешен ремонт, изолация и измазване на стени, подмяна на настилки, подмяна на 

дограма, доставка и монтаж на климатици в 4 от помещенията в сградата на „Културен дом“ гр. Бяла латина 

с идентификатор 07702.501.1042.1, землище 07702, кадастрален район 501, поземлен имот 1042 с обща 

застроена площ 2448 кв.м. 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ-Враца, email: riosv_vr@m-real.net, както и в офиса 

на Сдружение „МИГ Бяла Слатина“, гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски”  № 68,  или на email: 

mig_bslatina@abv.bg  

 

Приложение: 1. Информация по чл.4, ал.3 от Наредбата за ОВОС. 

mailto:mig_bslatina@abv.bg

