
 

                             
 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - СТРАЛДЖА 2016" 

 

Настоящият документ е изготвен във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно 
развитие № РД 50-42/27.04.2018 г.за прилагане на 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 Програма за развитие на селските 

райони за периода 2014 - 2020. 
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ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО 

ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ (СВОМР) НА 

МИГ - СТРАЛДЖА 2016г. 

 
Измененията, които се планират са във връзка със:  

1. Отстраняване на допусната очевидна грешка 

 

Планирани са следните промени в СВОМР: 

 

1.Искане за промяна: 

1.1. Съществуващ текст в Стратегията за ВОМР: 
Стр.48 

Допустими кандидати 

 Община Стралджа; 

 Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ, регистрирани по Закона по ЮЛНЦ); 

 Частни лица, в т.ч. ЗП, предприятия, регистрирани по ТЗ и Закона за кооперациите; 

 Получателите на финансова помощ трябва да имат седалище и адрес на управление на 

територията на „МИГ - СТРАЛДЖА 2016 г.“ 

1.2. Предложение за промяна в Стратегията за ВОМР 

Допустими кандидати 

 Община Стралджа; 

 Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ, регистрирани по Закона за ЮЛНЦ, 

Читалища); 

 Частни лица, в т.ч. ЗП, предприятия, регистрирани по ТЗ и Закона за кооперациите; 

 Получателите на финансова помощ трябва да имат седалище и адрес на управление на 

територията на „МИГ - СТРАЛДЖА 2016 г.“ 

1.3. Обосновка на исканата промяна:  
Промяната се налага от допусната очевидна грешка относно конкретизиране на всички категории 

юридически лица с нестопанска цел, а именно пропуснати са Читалищата. Случаят се третира като 

допусната очевидна грешка имайки в предвид, че Читалищата са споменати като получатели на до 100% 

безвъзмездна финансова помощ, а също и в критериите за избор на проекти кандидати читалища 

получават максимален брой точки, на основание чл.18, ал.1, т.2 от Споразумението за изпълнение на 

СВОМР 

1.4.  Допустимост на промяната:  
Основание за промяната - чл. 18, ал. 1, т. 2 от споразумението за изпълнение на стратегията за 

ВОМР – при допусната очевидна грешка 

 

  Горепосочените промени са в съответствие с разпоредбата на чл. 39 от Наредба № 22 от 2015 г. 

и чл.18, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Споразумение за изпълнение на стратегията за ВОМР № РД 50-

42/27.04.2018 г.  
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Същите предстои да бъдат приети на заседание на колективния върховен орган на Сдружение 

„Местна инициативна група – Стралджа 2016 г.”, след което ще бъде внесено в МЗХГ заявление 

за промяна на Споразумението, в частта на одобрената СВОМР. 

 

 

 

 

 

Председател на Управителния съвет …………П………………. 

                                                                Николай Николов 
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