
Важна информация за бъдещите кандидати по мерките от Стратегия за Водено от 

общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград 

 

Уведомяваме всички заинтересовани страни и бъдещи бенефициенти по мерките от 

Стратегията за Водено от общностите местно развитие, че поради независещи от МИГ 

„Белово, Септември, Велинград“ причини има забавяне в процеса на прилагане на 

одобрената СВОМР. Забавянето се дължи на невъзможността на МИГ „Белово, 

Септември, Велинград“ да обяви процедури за прием на проектни предложения. Това 

се дължи на промените на нормативната уредба на национално ниво, с което се очаква 

промяна в изискванията за кандидатстване. 

По отношения на забавянето на приема на проектни предложения по Програма за 

развитие на селските райони 2014 - 2020, не е възможно публикуването на Насоки за 

кандидатстване, тъй като текат процедури за промяна на нормативната база, 

разработват се указания от Управляващия орган на ПРСР - Министерство на 

земеделието и горите, по отношение на приложимите режими за държавни помощи  по 

мерки, финансирани от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони, 

както и текат процедури по създаване на условия за електронно подаване на проектните 

предложения в Информационна система за управление и наблюдение на средствата от 

ЕС в България 2020. Също така, при изготвяне на Насоките за кандидатстване МИГ 

трябва да се съобрази с нормативната база по отделените мерки, а такава по подмярка 

6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“  и подмярка 7.5 „Инвестиции 

за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ все 

още няма разработена и публикувана. Очаква се наредбите по горепосочените 

подмерки да бъдат приети и публикувани до края на 2017 година. Очакват се 

изменения и по действащите към момента наредби по подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаване, подобряване или разширяване на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура”, както и по подмерки 4.1.”Инвестиции в земеделски стопанства” и 

4.2.”Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, с които МИГ 

трябва да се съобрази. 

По отношение на забавянето на приема на проектни предложения по ОП „Развитие на 

човешките ресурси 2014 -2020“ и ОП „Иновации и конкурентоспособност“ в настоящия 

момент МИГ разработва процедури на Насоки за кандидатстване с Управляващите 

органи на двете програми. Очаква се приемите по мерки от двете програмите да 

стартират в края на 2017 година. В тази връзка препоръчваме бъдещите кандидати по 

тези програми да започнат подготовка на проектните си идеи. Екипът на МИГ е на 

разположение за консултации. 

Молим за вашето разбиране и подкрепа! 

 

(Екип на МИГ Белово, Септември, Велинград) 


