
 

Между 03.07.2019 и 
09.07.2019 г. екипът на 
МИГ Бяла Слатина планира 
да проведе обществено об-
съждане на насоките за кан-
дидатстване, определяща ус-
ловията за кандидатстване и 

изпълнение на одобрените проекти по Мярка 
1.1 „Професионално обучение и придобива-
не на умения“ на ПРСР 2014-2020 г. от Стра-
тегията за ВОМР. Всички заинтересовани ли-
ца могат да изпращат коментари по проекта 
на Насоки за кандидатстване и документите 
към тях в срок до 17:00 ч. на 09.07.2019 г. на 
електронната поща на МИГ - 
mig_bslatina@abv.bg, както и чрез профила си 
в ИСУН 2020 на адрес https://
eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/
PublicDiscussion. 

В средата на м. август 2019 г. екипът на Сдру-
жението планира да отвори процедурата за 
прием на проектни предложения по мярка 1.1. 
Кандидатите ще могат да подават своите про-
екти онлайн чрез електронната система 
ИСУН 2020. Допустими кандидати по схема-
та са висши училища, професионални гимна-
зии и центрове за професионално обучение от 
територията на действие на МИГ Бяла Слати-
на.  

За повече информация относно допустимите 
дейности и разходи, следете интернет страни-
цата на MИГ Бяла Слатина, където съвсем 
скоро ще бъде налична цялата необходима 
информация, касаеща процедурата - www.mig
-bsl.com, раздел „Прием проекти“. 
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Предстоящи дейности 

——————— 4 

Информационният бюлетин се издава в изпълнение на Споразумение №РД50-29/16.04.2018 г. за изпълнение на Стратегия за ВОМР 
на Сдружение „МИГ Бяла Слатина“, финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 и ОП „Иновации и 

конкурентоспособност 2014-2020“, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове 

В периода 25.06.2019 - 
01.07.2019 г. ще се проведе об-
ществено обсъждане на насоки-
те за кандидатстване, определя-
щи условията за кандидатстване 
и изпълнение на одобрените 
проекти по Мярка 4.2 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на сел-
скостопански продукти” на ПРСР 2014-2020 г. 
от Стратегията за ВОМР. Всички заинтересова-
ни лица могат да изпращат коментари по проек-
та на Насоки за кандидатстване и документите 
към тях в срок до 17:00 ч. на 01.07.2019 г. на 
електронната поща на МИГ - 
mig_bslatina@abv.bg, както и чрез профила си в 
ИСУН 2020 на адрес https://
eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/
PublicDiscussion. 

В началото на м. август 2019 г. екипът на МИГ 
Бяла Слатина ще отвори за втори път процедура-
та за прием на проекти по мярка 4.2. 

Припомняме, че допустими по схемата са канди-
дати земеделски стопани, признати групи или 
организации на производители или такива, одоб-
рени за финансова помощ по Мярка 9 
„Учредяване на групи и организации на произво-
дители“ от ПРСР 2014-2020 г., както и еднолич-
ни търговци и юридически лица, различни от 
горепосочените.  

Цялата информация, касаеща допустимите по 
процедурата дейности, разходи, критериите за 
избор на проектни предложения, както и изиску-
емите документи можете да намерите на интер-
нет страницата на Сдружение „МИГ Бяла Слати-
на“ - www.mig-bsl.com, раздел „Прием проекти“. 

ПРЕЗ ЛЯТОТО НА 2019 Г. 
МИГ БЯЛА СЛАТИНА ПРЕДВИЖДА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ  

За допълнителна информация, включително прием на проекти, работни срещи, обучения,  
индикативна работна програма и новини, свързани с прилагането на подхода ЛИДЕР  

можете да намерите на интернет страницата ни: www.mig-bsl.com  

 

телно чрез диверсификация и алтер-
нативни дейности, подобряване ниво-
то на оцеляване на МСП, насърчава-
не, развитие и стимулиране на предп-
риемачество и заетост.  

Изпълнението на проектите по проце-
дурата ще развие и стимулира предп-
риемачеството и ще спомогне за съз-
даване на условия за развитие на ус-
тойчив бизнес на територията на 
действие на МИГ Бяла Слатина. 

 

След проведеното в периода 
17.04.2019 - 23.04.2019 г. обществено 
обсъждане на насоките за кандидатст-
ване, определящи условията за канди-
датстване и условията за изпълнение 
на одобрените проекти по Мярка 2.2. 
„Подобряване на производствения 
капацитет в МСП на територията 
на община Бяла Слатина” на ОПИК 

2014-2020 г. от Стратегията за Воде-
но от общностите местно развитие, на 
21.05.2019 г. екипът на Сдружение 
„МИГ Бяла Слатина“ отвори процеду-

рата за прием на проектни предложения 
в ИСУН 2020 BG16RFOP002-2.047 
МИГ Бяла Слатина 2.2 
„Подобряване на производствения 
капацитет в МСП на територията на 
община Бяла Слатина“.  

По мярката бяха подадени общо 3 про-
екта на обща стойност 1 171 485 лв. 

Общата цел на процедурата е повиша-
ване на конкурентоспособността на 
местната икономика и възможностите 
за създаване на местен бизнес, включи-

МИГ БЯЛА СЛАТИНА  
отвори процедурата за прием на проекти по ОП „Иновации и 

конкурентоспособност“ 
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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Е Н   Б Ю Л Е Т И Н 

Брой 2, м. Юни 2019 г. Разпространява се безплатно!  
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В БРОЯ ЧЕТЕТЕ: 
 

Проектите на бизнеса  стр. 1 

ВАЖНО за мярка 6.4  стр.2   

Обучение на екипа на МИГ стр. 3 

Предстоящи дейности        стр.4   

РАВНОСМЕТКАТА ДО СЕГА 
През изминалите месеци Сдружение „МИГ Бяла Слатина“ положи огромни усилия за популяризи-
ране на подхода ЛИДЕР и приема на проекти по мерките от Стратегията. От началото на годи-
ната до сега, екипът успя да отвори процедури за прием на проекти по 4 от общо 7 от мерките 
от Стратегията за ВОМР, да сформира Комисии за подбор на подадените в рамките на тези про-
цедури проектни предложения, да организира и проведе десетки срещи с потенциални кандидати, 
да предложи и окаже съдействие на заинтересовани лица и да вземе активно участие в различни 
обучения за повишаване на административния си капацитет с цел по-висок процент на ефектив-
ност и ефикасност при работа. Повече относно предстоящите дейности на Сдружението, чете-
те в настоящия брой на изданието.  

МИГ БЯЛА СЛАТИНА ПРИЕ ПРОЕКТИТЕ НА БИЗНЕСА  

Информационният бюлетин се издава в изпълнение на Споразумение №РД50-29/16.04.2018 г. за изпълнение на Стратегия за ВОМР 
на Сдружение „МИГ Бяла Слатина“, финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 и ОП „Иновации и 

конкурентоспособност 2014-2020“, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове 
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ВАЖНО за всички, очакващи подкрепата за 
неземеделски дейности! 

В предишния брой на изданието ви информирах-
ме за намеренията на екипа на МИГ Бяла Слати-
на и съсредоточаването на усилията ни върху 
подготовката на документите и процедурата за 
прием на проекти по най-дългоочакваната и ат-
рактивна мярка от Стратегията за ВОМР, а имен-
но Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на незе-
меделски дейности“.  

Въпреки готовността на МИГ Бяла Слатина, от-
варянето на приема на проектни предложения по 
неземеделската Мярка 6.4 от Стратегията ще се 
забави. По предварителна информация от Ми-
нистерството на земеделието, храните и горите /
МЗХГ/, в момента се обмисля да се поеме иници-
атива по промяна на всички одобрени Споразу-
мения за изпълнение на Стратегиите на Местни-
те инициативни групи в страната.  В случай, че 
бъде взето решение такава да се приложи, от 
Стратегиите ще бъдат изключени като 
„допустими“ всички инвестиции и дейности, 
свързани с развитието на туризъм, включително 
за обекти с места за настаняване. За предвижда-
ната промяна ще е необходимо да се сключи 
Анекс, което ще отнеме време и в този смисъл 
процедурата за прием на проекти по Мярка 6.4 от 
Стратегията за ВОМР ще бъде отворена на по-
късен етап. Екипът на МИГ и експертите от УО 
не могат да се ангажират с времеви диапазон или 
срок, в който ще се открие приема на проектни 
предложения по Мярка 6.4 от Стратегията.  

МИГ Бяла Слатина препоръчва на всички заинте-
ресовани лица и бъдещи кандидати да следят ре-
гулярно интернет страницата на Сдружението - 
www.mig-bsl.com, където своевременно се публи-
кува допълнителна информация и подробности 
за приемите на проектни предложения, както и  
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индикативния график за приеми на проекти по 
мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла 
Слатина. 

Припомняме, че допустими  по мярка 6.4 
„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дей-
ности“ са кандидати земеделски стопани или 
микро предприятия, регистрирани като едно-
лични търговци или юридически лица по Тър-
говския закон, Закона за кооперациите или 
Закона за вероизповеданията, както и физи-
чески лица, регистрирани по Закона за заная-
тите, като те задължително следва да отгова-
рят на условието да имат седалище и адрес на 
управление на територията на действие на 
МИГ Бяла Слатина.  

Въпреки забавата, екипът на Сдружението 
има готовност за бърза реакция при подаване 
на зелена светлина от страна на МЗХГ за съг-
ласуване на документите по схемата. 

Информационният бюлетин се издава в изпълнение на Споразумение №РД50-29/16.04.2018 г. за изпълнение на Стратегия за ВОМР 
на Сдружение „МИГ Бяла Слатина“, финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 и ОП „Иновации и 

конкурентоспособност 2014-2020“, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове 

 

отворените приеми и процедури, на един по-
късен етап за МИГ Бяла Слатина ще възникнат 
задължения и задачи за осъществяване на мони-
торинг и оценка на изпълнението на Стратегия-
та, които са регламентирани и в чл. 34, параграф 
3, буква „ж“ от Регламент (ЕС) 1303/2013.  

Проследяването изпълнението на проектите и 
посещенията на място ще се осъществява от ек-
спертите на МИГ Бяла Слатина, за да се избегне 
риска от възникване на проблеми или неправил-
но и неправомерно усвояване на отпуснатите 
финансови средства, както и за вземане на сво-
евременни мерки при отклонения от Бизнес пла-
на.  

В тази връзка, след сключване на Договора за 
предоставяне на БФП, бенефициентите са за-
дължени да създадат „код за достъп“, в секция 
„Договори“ в ИСУН 2020, с права за „четене“ 
на служител на МИГ Бяла Слатина.  

 

Екипът на МИГ Бяла Слатина се включи в 
обучение за осъществяване на мониторинг и 
контрол при изпълнението на проекти към 
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В периода 13-14 Май 2019 г., екипът на МИГ 
Бяла Слатина се включи в обучение на тема 
„Наблюдение и контрол на проектите по ли-
ния на подхода ВОМР“. Обучението се прове-
де като част от планираните от Министерството 
на земеделието, храните и горите събития за 
повишаване на капацитета на  заетите с прила-
гането на подхода ВОМР в страната.  

По време на двудневното събитие, експертите 
от МИГ имаха възможност да се запознаят с 
различни методи и механизми за осъществяване 
на текущо и последващо наблюдение и контрол 
на одобрените проекти към Стратегията за 
ВОМР, както и правилата за разходване на 
средствата по линия на подхода Водено от общ-
ностите местно развитие (ВОМР). Бяха разгле-
дани въпроси, свързани с финансовото управле-
ние на средствата, проверки на място, финансов 
контрол на заявките за плащане, проверки на 
одобрени лимити и допустими разходи, посоче-
ни в заявките за плащане проекти, риск-анализ.  

Въпреки, че все още няма одобрени проекти по 

Информационният бюлетин се издава в изпълнение на Споразумение №РД50-29/16.04.2018 г. за изпълнение на Стратегия за ВОМР 
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