
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЕНИ 

В СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 

СНЦ „Местна инициативна група – Исперих“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в стратегия за Водено от общностите 

местно развитие (ВОМР) на територията на община Исперих, изпълнявана съгласно Споразумение № РД 50-186/29.11.2016г. по подмярка 19.2 

„Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” 

от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., сключено  с  Управляващия орган на Програмата за развитие на селските 

райони 2014 – 2020 г., Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. и Управляващия орган 

на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020 г. 

Промените са допустими на  основание чл. 18, ал. 1 от Споразумение № РД 50-186/29.11.2016г.  и са както следва: 

1. Промени в Стратегията за ВОМР на МИГ Исперих в  раздел 5 „Описание на мерките“,  за мерки 4.1, 4.2 и 6.4,  поради изменение на Закона за 

подпомагане на земеделските производители и отпадане на правното основание (чл.9а от ЗПЗП) за издаване на наредби по мерките от ПРСР 

2014-2020г.  

2. Промяна в Стратегията за ВОМР на МИГ Исперих, поради очевидна грешка в описание на мярка 7.4 от мярка 7 на Регламент 1305/2013г. и на 

мярка 4.1 от ПРСР. (допълнение м. Август 2018г.) 

3. Промени в Стратегията за ВОМР на МИГ Исперих по отношение на интензитета на помощта на мярка 6.4.  

4. Промени в Стратегията за ВОМР на МИГ Исперих по отношение на критериите за оценка на проектите, както и във връзка с необходимостта 

от определяне на ред за допълнително приоритизиране на проекти по мерките, финансирани от ПРСР 2014 – 2020г. и  ЕЗФРСР. (редакция м. 

Август 2018г.) 

С предложението за промени, допустимостта и мотивите за всяка конкретна промяна може да се запознаете в приложения документ. 

Предложения и коментари по публикувания проект на промени в Стратегията за водено общностите местно развитие могат да се изпращат в 

срок до 17:00 ч. на  26.08.2018г. (включително) на следната електронна поща: mig_isperih@abv.bg. 

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат 

приложени в отделен файл във формат „word“, а не да бъдат сканирани. 

Предложенията и коментарите ще бъдат представени пред общото събрание на Сдружението, при вземане на решение за одобрение на 

представения проект на промени в одобрената стратегия за ВОМР. 
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