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Стратегия за местно развитие на територията на общините 
Белово, Септември и Велинград

Код на мяр. 
322

Наименование на мярката 
Обновяване и развитие на селата

Описание 
на целите

Да се подобри привлекателността на средата за живот в населените места на територията на МИГ.

Обхват 
на мярката 

Мярката предоставя подкрепа за инвестиции в паркове, зелени площи, улици, площади, тротоари и улично осветление и 
обновяване на сгради в населените места от територията на МИГ. Тя се прилага на цялата територия на МИГ.

Допустими 
кандидати

- Общините Белово, Септември, Велинград по т. 1, 2, 3, 5 и 6 от допустимите дейности;
- Юридически лица с нестопанска цел и читалища, чието седалище е на територията на МИГ по т. 1 и 2 от допустимите дейности;
- Граждански сдружения на юридически и физически лица, основани с цел обновяване на фасадите на частни сгради и прилежащите 
им пространства по т. 4 от допустимите дейности;
- Местни поделения на вероизповедания, които могат да кандидатстват за обновяване и ремонт на сгради с религиозно значение 
и имат регистрация в община от територията на МИГ по т.3 от допустимите дейности.

Допустими 
дейности

Съгласно чл. 4 от Наредба № 24/29.07.2008 г. на МЗХ, допустими са само проекти, чиито дейности се осъществяват на територията 
на МИГ и са за:
- Рехабилитация на обществени зелени площи – паркове и градини, детски площадки и съоръженията към тях;
- Реконструкция и ремонт на обществени сгради с историческо и културно значение и подобряване на прилежащите пространства, 
включително вертикална планировка; 
- Реконструкция и ремонт на сгради с местно религиозно значение и подобряване на прилежащите пространства, включително 
вертикална планировка; 
- Ремонт на фасади на частни сгради и прилежащи пространства, както и вертикална планировка (ако са включени в интегриран 
план за обновяване на населеното място); 
- Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади, осветление на територията на населеното място;
- Изготвяне на планове за обновяване на населеното място, ако планът включва някоя от инвестиционните дейности, изброени 
по-горе.

Допустими 
разходи

Съгласно чл. 21 от Наредба № 24/29.07.2008г. на МЗХ: 
1. Реконструкция/рехабилитация или ремонт на сгради и/или помещения и друга недвижима собственост, в т. ч. паркове и градини, 
детски площадки и съоръженията към тях; изграждане, реконструкция или ремонт на тротоари, площади и улично осветление:
а) разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-ремонтните и строително-монтажните дейности;
б) непредвидени разходи в размер до 5 на сто от стойността на одобрените разходи по буква „а”.
2. Закупуване на съоръжения, до пазарната им стойност.
3. Общи разходи, свързани с консултации, разходи за архитекти и инженери, включващи разходите за предпроектни проучвания, 
подготовка на идеен и/или работен/технически проект, по смисъла на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието 
на инвестиционните проекти, разходите за изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със 
съществените изисквания към строежите, строителен надзор, такси, анализ на икономическите и социални ползи, необходими за 
подготовката, изпълнението и отчитането на дейностите по проекта.

ИнфОрМацИОнен 
БюлетИн

Издание на Сдружение „Център за обучение и услуги”

Програма за развитие на селските райони 
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Недопустими 
разходи

Недопустими са всички разходи по чл. 12 и чл. 12.а от Наредба № 23/ 18.12.2009 г. на МЗХ и по чл. 20 ал. 7 от Наредба № 32/12.09.2008 
г. на МЗХ. Разходи за изграждане и/или обновяване на инфраструктура или закупуване на оборудване за голф, скално катерене и 
лов; закупуване на оборудване, машини и съоръжения втора употреба; закупуване или наем на земя и сгради; текуща поддръжка 
на активи, обект на инвестиционна подкрепа; инвестиции, отнасящи се до обикновена замяна; данък добавена стойност (ДДС), 
с изключение на невъзстановим ДДС; лизинг; оперативни разходи, включително разходи за поддръжка (текущ ремонт), наеми, 
застраховки; банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви; разходи, направени преди датата на 
подписване на договора за финансово подпомагане, с изключение на общи разходи; разходи за дейности, подпомагани по друг 
проект или програми на Европейския съюз (ЕС); принос в натура; мита, акцизи, такси; разходи, свързани с консултации и  разходи 
за архитекти и инженери, направени по-рано от една година от датата на кандидатстване; доставка или услуга, чиято стойност 
възлиза на повече от левовата равностойност на 15 000 евро, или тя е част от доставки/услуги на обща стойност по-голяма от 
левовата равностойност на 15 000 евро, договорирани с един доставчик/изпълнител, за която кандидатът не е представил 
най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал; плащания в брой; обезщетения за отчуждаване на имоти, както и 
обезщетения по чл. 209 и 210 ЗУТ; глоби и неустойки

Финансови 
параметри за 
проектите 

Минималният размер на общите допустими разходи за проект е 30 000 лева 
Максималният размер на общите допустими разходи за проект е 200 000 лева

Размера на 
финансовата 
помощ (в % ) 

Финансовата помощ е в размер на 100% от одобрените разходи за проекти на общини и за проекти, представени от юридически 
лица с нестопанска цел или читалища, които  не генерират приходи и са в обществен интерес. 

Критерии 
за избор 
на проекти

Приложение № 14.7 от СМР      

Държавни 
помощи 

Помощта ще се отпуска в съответствие с условията и правилата на Регламент на Комисията (ЕС) 1998/2006 за минимална помощ 
(De minimis), с изключение на проекти на общини. 
Общата публична помощ (европейски и/или бюджетни средства) за ползвател, юридическо лице с нестопанска цел или читалище,  
не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро, за период от три последователни данъчни години (годината на 
плащане и две предходни години).

Код на мяр. 
323

Наименование на мярката 
Опазване и подобряване на селското наследство 

Описание
 на целите

Съхраняване, опазване и подобряване на достъпа до природното, културното наследство и  селските традиции с оглед 
подобряване на туристическия продукт на територията на МИГ.
Да се популяризира селското наследство за повишаване туристическия интерес сред местната общност и гостите на територията 
на МИГ.

Обхват 
на мярката 

Подпомагат се проекти, които развиват туристическия продукт на територията на МИГ като допринасят за подобряване на  
материалното и нематериално културно наследство, както и проекти, допринасящи за съхраняване  на природното наследство 
и селския пейзаж в населените места. 

Допустими 
кандидати

- Общините Белово, Велинград и Септември;
- Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел; 
- Читалища, регистрирани по Закона за читалищата;
- Бенефициентите по проекти да имат седалище  на територията на МИГ.

Допустими 
дейности

Допустими са само проекти, чийто дейности се осъществяват на територията на МИГ и са свързани с: 
- Инвестиции по поддръжка, възстановяване и подобряване на природното наследство на селата и опазване и възстановяване 
на традиционния селски пейзаж;
- Проучвания и инвестиции, свързани с поддръжка, възстановяване и възобновяване на материалното културното наследство - 
създаване, съхраняване или обогатяване на сбирки - исторически, етнографски и др.; съхраняване, възстановяване, почистване 
и поддържане на  значими обекти от културно-историческото наследство на района (в т.ч. археологически), както и на терените 
около тях; информационни дейности, свързани с популяризиране на материалното културно наследство;
- Проучвания и инвестиции, свързани с поддръжка, възстановяване и възобновяване на нематериалното културното наследство; 
- Проучвания и изработване на материали във връзка с документиране и/или изследване, и/или съхраняване на елементи от 
нематериалното културно наследство; 
- Дейности, свързани със съхранение и популяризиране на местния фолклор. 

Допустими 
разходи

- Разходи за опазване на материалното културно наследство - реставриране и обогатяване на обекти и експозиции, свързани с 
културно-историческото наследство и подобряване на достъпа до него / ремонти, осигуряване на достъп за хора с увреждания, 
закупуване и реставрация на експонати и оборудване за етнографски, исторически и други експозиции, разходи за финансиране 
на археологически разкопки и др./, включително общи разходи, свързани с инвестицията. 
- Разходи за опазване на нематериалното културно наследство - разходи за организация и  провеждане на различни мероприятия 
във връзка с местни културни обичаи и традиции  (фестивали, събори, празници, обичаи) и други събития, свързани с местното 
културно наследство. 
- Разходи за опазване на природното наследство - разходи за ликвидиране на съществуващи замърсявания в защитени 
местности и около природни обекти, възстановяване и благоустрояване на дерета и канавки в селата;
- Разходи за популяризиране на културното и природно наследство – разходи за подготовка и провеждане на информационни 
кампании, свързани с природното и културното наследство (брошури, дипляни, публикации, филми, семинари, изследвания за 
биоразнообразието и др.), 
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Недопустими 
разходи

Всички разходи по чл. 12, ал. 2 и ал. 3 на Наредба 23 от 18.12.2009. 
Финансова помощ не се предоставя за:
- реконструкция/рехабилитация на паметници на културата от национално значение, обявени за такива от Националния институт 
за паметниците на културата (НИПК);
- инфраструктура за широколентов достъп до интернет;
- инвестиции в сгради за обучение и здравеопазване;
- текущ ремонт на сградите/инфраструктурата;
- оперативни разходи, свързани с предоставянето на услугите.

Финансови 
параметри за 
проектите 

Минималният размер на общите допустими разходи за проект е 5 000 лева. 
Максималният размер на общите допустими разходи за проект е 50 000 лева.

Размера на 
ф и н а н с о в а т а 
помощ (в % ) 

Финансовата помощ е в размер на 100% от одобрените разходи за проекти на общини и за проекти, представени от юридически 
лица с нестопанска цел или читалища, които  не генерират приходи и са в обществен интерес. 

Критерии 
за избор на 
проекти

Приложение № 14.7 от СМР      

Държавни 
помощи 

Помощта ще се отпуска в съответствие с условията и правилата на Регламент на Комисията (ЕС) 1998/2006 за минимална помощ 
(De minimis), с изключение на проекти на общини. 
Общата публична помощ (европейски и/или бюджетни средства) за ползвател юридическо лице с нестопанска цел или читалище 
не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро, за период от три последователни данъчни години (годината на 
плащане и две предходни години).
Помощта ще се отпуска в съответствие с условията и правилата на Регламент на Комисията (ЕС) 1998/2006 за минимална помощ 
(De minimis). 
Общата публична помощ (европейски и/или бюджетни средства) за ползвател, юридическо лице с нестопанска цел или читалище,  
не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период от три последователни данъчни години (годината на 
плащане и две предходни години).

Код на мяр. 
431-1

„Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на 
съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие”

Описание 
на целите

- Да насърчи развитието на МИГ “Белово, Септември, Велинград” като силна и ефикасно действаща структура;
- Да осигури  ресурси – човешки, технически и финансови, необходими за цялостното обезпечаване на дейностите на МИГ Белово, 
Септември, Велинград и за прилагане на стратегията за местно развитие;
- Да повиши информираността и уменията на местните жители относно подхода ЛИДЕР и  насърчи тяхното активно участие в 
процеса на прилагане на стратегията за местно развитие.

Обхват 
на мярката 

Територията на МИГ “Белово, Септември, Велинград”.

Допустими
кандидати

МИГ “Белово, Септември, Велинград”

Допустими 
дейности

1. Проучвания на съответната територия (териториални, икономически и социални анализи и други анализи и проучвания).
2. Осигуряване на информация за територията и за стратегията за местно развитие (изследвания, наблюдения и др.).
3. Обучение на екипа, ангажиран в прилагането на Стратегията за местно развитие.
4. Популяризиране, информиране и публичност:
а) създаване и поддръжка на интернет страница;
б) създаване и поддръжка на актуални новини;
в) публикации, печат, в т.ч. издаване на списание, публикации на резултати от дейността, на реклами за дейността, на покани за 
организирани събития;
г) отпечатване на брошури, рекламни материали, формуляри за кандидатстване, материали за обучение и други, свързани с 
популяризиране дейността на МИГ;
д) реализиране на радио- и телевизионни предавания и реклами;
е) преводи;
ж) изработка и монтаж на табели и билбордове за популяризиране на проекта;
з) други разходи за популяризиране, информиране и публичност;
5. организиране на обучение на местни лидери

Допустими 
разходи

1. Разходи за заплати и други възнаграждения за персонала (изпълнителен директор, експерт/и по прилагане на дейностите по 
Стратегията за местно развитие, счетоводител, асистент и др.), в т. ч. социални и здравни осигуровки за персонала.
2. Разходи за експерти и други платени услуги, свързани с прилагането на стратегията, възнаграждения на експерти (възнаграждения 
на консултанти, външни експерти, одитори и др.).
3. Разходи за командировки на персонала, съгласно Наредбата за командировките в страната, приета с ПМС № 72 от 1986 г. (обн., 
ДВ, бр. 11 от 1987 г.; изм., бр. 21 от 1991 г., бр. 2 от 1994 г., бр. 62 от 1995 г., бр. 34 от 1997 г., бр. 40 от 1999 г. и бр. 2 от 2008 г.) и 
Наредбата за служебните командировки и специализациите в чужбина, приета с ПМС № 115 от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 2004 г.; 
изм., бр. 80 и 86 от 2004 г., бр. 36 и 96 от 2005 г., бр. 2 от 2006 г., бр. 23 и 98 от 2007 г., бр. 64 от 2008 г. и бр. 10 от 2009 г.).
4. Разходи за наем на един офис.
5. (доп. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) Разходи за наем и/или закупуване на офис техника, в т. ч. правен и счетоводен софтуер и офис 
оборудване и обзавеждане.
6. Закупуване на офис консумативи и канцеларски материали.
7. Разходи за наем и/или закупуване на лек автомобил с под 150 к. с. и с над 5+1 места.
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Допустими 
разходи

8. Разходи за закупуване горива за лек автомобил.
9. Разходи за организиране срещи на МИГ.
10. Разходи за комуникация (телефон, интернет, пощенски услуги, куриерски услуги), транспорт, топло- и електроенергия и други 
разходи, необходими за оперативното функциониране на офиса.
11. Разходи за участие на МИГ в дейности на Националната и Европейската селска мрежа за развитие на селските райони.

Финансови 
параметри за 
проектите

780 000 лв.

Размера на 
финансовата 
помощ (в % ) 

100 %

Критерии за 
избор на 
проекти

Не се попълва 

Код на мяр. 
421

Вътрешно териториално и транснационално сътрудничество

Описание 
на целите

Да се подпомогне постигането на общата цел на СМР чрез развитие на партньорства на национално и международно ниво и 
реализирането на съвместни дейности и проекти. 

Обхват на
 мярката 

В СМР ще се прилагат само дейности по подготвителната техническа помощ, целящи установяването на партньорства за 
сътрудничество и подготовката на съвместни проекти с територии от селски райони, обхванати от МИГ - Лидер в България и 
селски райони, обхванати от МИГ в други страни-членки на ЕС. МИГ „Белово, Септември, Велинград” ще кандидатства с проекти 
за прилагане на общи действия и дейности с територии от селски райони, обхванати от МИГ - Лидер в България и селски райони, 
обхванати от МИГ в други страни-членки на ЕС отделно от стратегията.

Допустими 
кандидати

МИГ „Белово, Септември, Велинград”

Допустими 
дейности

Предпроектни проучвания, маркетингови проучвания, изследвания. Техническо планиране (технически заседания, разработване 
на съвместни планове за действие и др.) Провеждане на партньорски срещи.

Допустими 
разходи

- Разходи за командировки на персонала, съгласно Наредбата за командировките в страната и Наредбата за служебните 
командировки и специализациите в чужбина; 
- Разходи, свързани със срещи с потенциални партньори (пътни разходи, разходи за нощувки и хонорари за експерти, пълен 
пансион и настаняване на потенциални партньори, разходи за преводи, хонорари за преводачи, разходи за комуникация, разходи 
за участия в семинари, форуми и събития);
- Разходи, свързани с организиране на заседания и планиране на мероприятия (наем зали, техника, материали и др.);
- Разходи, свързани с разработването на проекта/предварителни проучвания, консултации по специфични въпроси, хонорари на 
експерти, работещи по плана за действие и др., разходи за превод, разходи за допълнителен персонал за проекта).

Финансови 
параметри 
за проектите 

Съгласно т. 6. от СМР „Подробен финансов план” 

Размера на 
финансовата 
помощ (в % ) 

100 %

Критерии за 
избор на 
проекти

Неприложимо

2. Процедури за изпълнение на стратегията
В Приложение 14.3 – Вътрешни правила за прилагане на СМР са описани всички процедури за изпълнение на стратегията, ролите и 
отговорностите на отделните органи на МИГ и техните партньори, начина за кандидатстване и други процедури по мерките на ПРСР.

3. Осигуряване на балансирано прилагане на стратегията

ПО ПРИОРИТЕТИ лева % от публичното 
финансиране

Приоритет 1: Разширена туристическа зона с интегриран селски туризъм 2 340 500 59,84
Приоритет 2: Благоприятстваща базисна и социална инфраструктура в подкрепа на интегрирания селски 
туризъм 770 000 19,69
По мярка 421 20 500 0,53
По мярка 431-1 780 000 19,94
Общо 3 911 000 100
ПО БЕНЕФИЦИЕНТИ
ПУБЛИЧНИ /вкл. мярка 431-1 и 421/ 1 285 500 32,87
ЧАСТНИ 2 625 500 67,13
Общо 3 911 000 100
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VI. Подробен финансов план

1. Индикативно разпределение на средствата  по оси, по мерки и по години

Код на 
мярката Име на мярката

ИНДИКАТИВНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ОСИ, МЕРКИ И 
ГОДИНИ 

Общ 
публичен 
принос за

Общ 
публичен 
принос за 

Общ 
публичен 
принос за 

Общ 
публичен 
принос за 

Общо за периода на 
Стратегията 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
лева лева лева лева лева %

4.1.1. Мерки насочени към конкурентоспособността (в това 
число мерките от ос 1 на ПРСР) 0.0 200000.0 200000.0 200000.0 600000.0 15.34%
121 Модернизиране на земеделските стопанства  100000.0 100000.0 100000.0 300000.0 7.67%
123 Добавяне на стойност към земеделски и горски 

продукти  100000.0 100000.0 100000.0 300000.0 7.67%
4.1.2. Мерки насочени към околната среда/стопанисване на земята 
(в това число мерките от ос 2 на ПРСР) 0.0 0.0 30000.0 60000.0 90000.0 2.30%
226 Възстановяване на горския потенциал и 

въвеждане на превантивни мерки  30000.0 60000.0 90000.0 2.30%
4.1.3. Мерки насочени към качеството на живота/ разнообразяване 
(в това число мерките от ос 3 на ПРСР) 0.0 550500.0 935000.0 935000.0 2420500.0 61.89%
311 Разнообразяване към неземеделски дейности  90000.0 150000.0 150000.0 390000.0 9.97%
312 Подкрепа за създаване и развитие на микро-

предприятия  150000.0 300000.0 300000.0 750000.0 19.18%
313 Насърчаване на туристическите дейности  110500.0 200000.0 200000.0 510500.0 13.05%
321 Основни услуги за икономиката и населението на 

селските райони  100000.0 100000.0 100000.0 300000.0 7.67%
322 Обновяване и развитие на селата  100000.0 100000.0 100000.0 300000.0 7.67%
323 Опазване и подобряване на селското наследство   85000.0 85000.0 170000.0 4.35%
4.2.1. Междутериториално и трансгранично сътрудничество  4800.0 5700.0 10000.0 20500.0 0.52%
4.3.1.   Управление на МИГ, придобиване на умения и 
постигане на обществена активност на съответната 
територия

218600.0 140350.0 140350.0 280700.0 780000.0 19.94%

1. Административни разходи (управление на МИГ) – до 60 
% от разходите по М431

131160.0 84210.0 84210.0 168420.0 468000.0 11.97%

2.  
Придобиване на умения и постигане на обществена 
активност на територията – минимум 40%  от разходите 
по М431

87440.0 56140.0 56140.0 112280.0 312000.0 7.98%

ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯТА: 218600.0 895650.0 1311050.0 1485700.0 3911000.0 100.00%

2. Финансова обосновка на бюджета и разпределението на средствата по оси, по  мерки и по години
Разпределението на средствата за реализация на СМР е пряко свързано със заложената цел на СМР и нейните два основни приоритета. 
Обсъждането на бюджетната рамка на СМР бе осъществено по време на форум сесиите и на работните срещи между тях. Допълнително бяха 
проведени консултации между експертите от списъка на МЗХ, които подпомагаха реализацията на стратегията. Най-общо разпределението 
на средствата е направено по следния начин:
- По оси:
 ОС 3. Най-много средства са заложени по тази ОС - 2 420 500 лв. Това логично се определя от формирането по време на разработването 
на СМР приоритети, а именно основния приоритет 1 -  „Разширена туристическа зона с интегриран селски туризъм”, както и Приоритет 2 
-  „Благоприятстваща базисна и социална инфраструктура в подкрепа на интегрирания селски туризъм”. Разпределението на средствата по 
тази ос беше направено по време на две от форум сесиите.
ОС 1. По тази ос са заложени 600 000 лева, които отново логично произтичат от изведените приоритети.
ОС 2. Има заложени само 90 000 лева. Единодушно по време на форум сесиите бе изведено, че по тази ос ще се извършва само превенция 
на горските пожари.
- По мерки:  
Разпределянето на средствата за СМР по мерки бе направено по време на форум сесиите и е, както следва:
 Мярка 121 – 300 000 лв.
 Мярка 123 – 300 000 лв.
 Мярка 226 – 90 000 лв.
 Мярка 311 – 390 000 лв.
 Мярка 312 – 750 000 лв.
 Мярка 313 – 510 500 лв. 
 Мярка 321 – 300 000 лв.
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 Мярка 322 – 300 000 лв.
 Мярка 323 – 170 000 лв.
 - По години:
Средствата са разпределени по години с оглед очакваните срокове за одобрение на МИГ. В първата година на СМР - 2011, са заложени 
по-малко средства заради логичното очакване за организационно изграждане на МИГ и развитие на капацитет. През следващите години 
сумите се увеличават. Разпределението е, както следва:
 2011 г.  - 1 114 250 
 2012 г.   - 1 311 050
 2013/14/15 г. - 1 485 700 

 VII. Мониторинг и оценка

1. Рамка за мониторинг и оценка
в т. ч. въпроси, на които да отговаря оценката, индикатори за мониторинг и оценка, основни показатели, нива, които се преследват.

ИНДИКАТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЦЯЛОСТНОТО ПРИЛАГАНЕ НА СМР

ВИД 
ИНДИКАТОР  ИНДИКАТОР МЕРНА 

ЕД-ЦА

ЦЕЛ ДО 
КРАЯ НА 

СМР
ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ

Изх оден Брой проекти, финансирани по СМР Брой 62 База данни и отчети МИГ
Брой консултации, предоставени на потенциални кандидати за 
финансиране в рамките на Стратегията

Брой 100 База данни и отчети МИГ

Брой бенефициенти, подпомогнати по СМР Брой 68 База данни и отчети МИГ
Брой икономически единици, подпомогнати през периода Брой 43 База данни и отчети МИГ
Общ обем на инвестициите (публичен принос) Евро 1 590 

000
База данни и отчети МИГ

Създадени микропредприятия Брой 5 База данни и отчети МИГ
Проекти, свързани ИКТ услуги Брой 4 База данни и отчети МИГ
Проекти, свързани с подобряване/изграждане на сгради, свързани с 
предоставяне на услуги

Брой 20 База данни и отчети МИГ

Проекти с инвестиция в туризъм Брой 20 База данни и отчети МИГ

Резултат

Създадени работни места Брой 70 Отчети на бенефициенти и 
проучване на територията

Участници, завършили успешно обучение % 90 База данни и отчети МИГ; 
издадени сертификати

Жени, завършили успешно обучение Брой 43 База данни и отчети МИГ; 
издадени сертификати

Млади хора до 40 г. и жени, успешно реализирали проекти по СМР % 35 База данни и отчети МИГ

Резултат

Население от територията, което се ползва от подобрени услуги Брой 50 000 База данни и отчети МИГ
Увеличено проникване на интернет в района % 20 Отчети на бенефициенти и 

проучвания
Изградени/обновени сгради и съоръжения, свързани с културни, 
спортни и социални услуги

Брой 15 Отчети на бенефициенти и 
проучвания

Успешно реализирани проекти за селски туризъм Брой 12 Отчети на бенефициенти и 
проучвания

Еднодневни посетители Брой 300 Отчети на бенефициенти и 
проучвания

Брой нощувки на територията на МИГ Брой 300 Отчети на бенефициенти и 
проучвания

Традиционни и типични местни обичаи/събития/фолклорно 
наследство-съживени, анимирани и популяризирани сред местната 
общност

Брой 7 Отчети на бенефициенти и 
проучвания

Население в района, което се ползва от подобрената жизнена среда Брой 50000 Отчети на бенефициенти и 
проучвания

Участници в проекти, подобрили екологичната си култура Брой 200 Отчети на бенефициенти и 
проучвания

Природни обекти с подобрен достъп и анимация Брой 5 Отчети на бенефициенти и 
проучвания

Публикации, описващи КИН Брой 5 Отчети на бенефициенти и 
проучвания

Брой на населените места с успешно реализирани дейности, 
финансирани от СМР

Брой 20 /20 Отчети на бенефициенти и 
проучвания

Брой икономически единици, въвели нови продукти Брой 10 Отчети на бенефициенти и 
проучвания

Брой икономически единици, въвели нови процеси и технологии Брой 20 Отчети на бенефициенти и 
проучвания

Брой модернизирани животновъдни ферми Брой 4 Отчети на бенефициенти и 
проучвания
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Резултат

Въведени добри производствени практики и сертификати за 
управление

Брой 8 Отчети на бенефициенти и 
проучвания

Произведена земеделска продукция в следствие на подкрепата 
(нарастване)

% 18 Отчети на икономически 
субекти, подкрепени по СМР

Икономически растеж % 10 Отчети на икономически 
субекти, подкрепени по СМР

Подобрена енергийна ефективност на стопанствата, вследствие на 
финансираното

% 20 Отчети на икономически 
субекти, подкрепени по СМР

Създаване на заетост (нетно създадени работни места на пълен 
работен ден)

Брой 200 Отчети на икономически 
субекти, подкрепени по СМР

Намаляване на безработицата, вследствие на реализирани проекти % 10 Данни ДБТ
Удовлетвореност от предоставяне на услуги % 80 Отчети на бенефициенти и 

проучвания
Увеличен дял на младите хора ангажирани с КИН % 15 База данни и отчети МИГ

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 121 ОТ СМР

Вид 
индикатор Индикатор Мерна 

единица
Цел до 

края на 
СМР

Източник на информация

Изходен

Брой проекти, финансирани по мярката Брой 8 База данни и отчети МИГ
Брой стопанства, подпомогнати по мярката Брой 8 База данни и отчети МИГ
Общ обем на инвестициите Евро 150 000 База данни и отчети МИГ
Брой, подпомогнати стопанства от животновъдния сектор Брой 3 База данни и отчети МИГ
Дял на инвестициите, директно свързани със земеделски 
стопанства от сектор „Мляко”

% 20 База данни и отчети МИГ

Дял на инвестициите, директно свързани с модернизиране и 
обновление на ферми

% 25 База данни и отчети МИГ

Дял на инвестициите, директно свързани със съоръжения и 
съответно оборудване за органична земеделска продукция.

% 15 База данни и отчети МИГ

Дял на инвестициите, директно свързани с производството 
на енергия от възобновяеми енергийни източници и 
производство на енергийни култури.

% 35 База данни и отчети МИГ

Резултат

Брой успешно реализирани проекти Брой 8 База данни и отчети МИГ
Брой стопанства, въвели нов продукт вследствие 
финансирането

Брой 4 База данни и отчети МИГ

Брой стопанства, въвели ново оборудване чрез подкрепата Брой 8 База данни и отчети МИГ
Брой модернизирани животновъдни ферми Брой 3 База данни и отчети МИГ
Брой стопанства, произвеждащи органични продукти 
вследствие финансирането

Брой 3 База данни и отчети МИГ

Дял на младите фермери, финансирани по мярката % 30 База данни и отчети МИГ
Въведени добри производствени практики и сертификати за 
управление

Брой 4 Отчети на икономически субекти, 
бенефициенти по мярката; 
проучвания за територията

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 123 ОТ СМР

Вид 
индикатор Индикатор Мерна 

единица
Цел до 

края на 
СМР

Източник на информация

Изходен

Брой проекти, финансирани по мярката Брой 8 База данни и отчети МИГ и 
бенефициенти

Брой предприятия, подпомогнати по мярката Брой 8 База данни и отчети МИГ и 
бенефициенти

Общ размер на инвестициите Евро 150 000 База данни и отчети МИГ и 
бенефициенти

Дял на инвестициите, пряко свързан с опазване на околната 
среда

% 40 База данни и отчети МИГ и 
бенефициенти

Резултат
Брой предприятия, въвели нови продукти Брой 6 База данни и отчети МИГ и 

бенефициенти
Брой предприятия, въвели нови процеси и технологии Брой 6 База данни и отчети МИГ и 

бенефициенти

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 226 ОТ СМР

Вид 
индикатор

Индикатор Мерна 
единица 

Цел до 
края на 

СМР 

Източник на информация 

Изходен

Брой проекти, финансирани по мярката Брой 3 База данни и отчети МИГ и бенефициенти
Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката Брой 3 База данни и отчети МИГ и бенефициенти
Брой оборудвани противопожарни депа Брой 4 Отчети на икономически субекти, бенефициенти 

по мярката; проучвания за територията
Брой построени/подобрени наблюдателни пунктове Брой 2 Отчети на икономически субекти, бенефициенти 

по мярката; проучвания за територията
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Изходен Общ обем на инвестицията Евро 45 000 Отчети на икономически субекти, бенефициенти 
по мярката; проучвания за територията

Въздействие Риск от горски пожари - намаление % 20 База данни и отчети МИГ и бенефициенти

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 311 ОТ СМР

Вид 
индикатор Индикатор Мерна 

единица
Цел до 

края на 
СМР

Източник на информация

Изходен

Брой проекти, финансирани по мярката Брой 8 База данни и отчети МИГ и бенефициенти
Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката Брой 12 База данни и отчети МИГ и бенефициенти
Общ обем на инвестициите Евро 200 000 База данни и отчети МИГ и бенефициенти
Брой подпомогнати нови туристически дейности Брой 6 База данни и отчети МИГ и бенефициенти
Обем на инвестициите в туризъм Евро 150 000 База данни и отчети МИГ и бенефициенти
Брой подпомогнати бенефициенти за нови, 
нетуристически услуги 

Брой 4 База данни и отчети МИГ и бенефициенти

Обем на инвестициите в нови, нетуристически 
услуги

Евро 50 000 База данни и отчети МИГ и бенефициенти

Резултат

Създадени работни места в туризма Брой 20 Отчети на бенефициенти и проучване на 
територията

Създадени работни места в др. нетуристически 
услуги

Брой 10 Отчети на бенефициенти и проучване на 
територията

Дял на младежите, заети чрез реализираните 
проекти

% 35 Отчети на бенефициенти и проучване на 
територията

Въздействие

Създаване на заетост (нетно създадени 
допълнителни работни места на пълен работен ден)

Брой 35 Отчети на бенефициенти и проучване на 
територията

Намаляване безработицата вследствие реализирани 
проекти

% 10 Отчети на бенефициенти и проучване на 
територията

Подобрени социални услуги вследствие 
финансирането

% 10 Анкети и отзиви на ползватели

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 312 ОТ СМР

Вид 
индикатор Индикатор Мерна 

единица
Цел до 

края на 
СМР

Източник на информация

Изходен

Брой на подпомогнати/създадени 
микропредприятия:

Брой 15 База данни и отчети МИГ и бенефициенти

-новообразувани микропредприятия Брой 5 База данни и отчети МИГ и бенефициенти
- други микропредприятия Брой 10 База данни и отчети МИГ и бенефициенти
Общ обем на инвестициите Евро 384 000 База данни и отчети МИГ и бенефициенти
Брой на проектите в туристическия сектор Брой 10 База данни и отчети МИГ и бенефициенти

Резултат

Брой създадени работни места Брой 30 Отчети на бенефициенти и проучване на 
територията

Дял на подкрепените проекти, представени от жени 
и млади хора (до 40 г. възраст)

% 35 База данни и отчети МИГ и бенефициенти

Успешно реализирани проекти за интегриран селски 
туризъм

Брой 3 Отчети на бенефициенти и проучване на 
територията

Въздействие

Създаване на заетост (нетно създадени допълнителни 
работни места на пълен работен ден)

Брой 30 Отчети на бенефициенти и проучване на 
територията

Намалена безработица вследствие създаване на 
микропредприятия

% 10 Проучване на територията, Агенция по заетост 
и Бюро по труда

Увеличен брой  на предприемачите Брой 10 Отчети на бенефициенти и проучване на 
територията

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 313 ОТ СМР

Вид 
индикатор Индикатор Мерна 

единица
Цел до 

края на 
СМР

Източник на информация

Изходен

Брой проекти, финансирани по мярката Брой 11 База данни и отчети МИГ и бенефициенти

Брой подпомогнати нови туристически дейности по 
мярката

Брой 10 База данни и отчети МИГ и бенефициенти

Общ обем на инвестициите Евро 261 000 База данни и отчети МИГ и бенефициенти

Резултат

Брой еднодневни посетители Брой 50 Отчети на бенефициенти и проучване на 
територията

Брой нощувки Брой 30 Отчети на бенефициенти и проучване на 
територията

Създадени работни места Брой 20 Отчети на бенефициенти и проучване на 
територията
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Въздействие
Създаване на заетост (нетно създадени 
допълнителни работни места на пълен работен 
ден)

Брой 25 Проучване на територията, Агенция по 
заетост и Бюро по труда

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 321 ОТ СМР

Вид 
индикатор Индикатор Мерна 

единица
Цел до 

края на 
СМР

Източник на информация

Изходен

Брой проекти, финансирани по мярката Брой 6 База данни и отчети МИГ и бенефициенти

Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката Брой 6 База данни и отчети МИГ и бенефициенти
Общ обем инвестиции Евро 150 000 База данни и отчети МИГ и бенефициенти
Брой проекти, свързани с информационни и 
телекомуникационни услуги

Брой 2 База данни и отчети МИГ и бенефициенти

Брой проекти за изграждане/подобряване на 
сгради, свързани с предоставяне на услуги

Брой 4 База данни и отчети МИГ и бенефициенти

Резултат

Население в селските райони, което се ползва от 
подобрените услуги

Брой 50 000 Отчети на бенефициенти и проучване на 
територията

Брой изградени/обновени сгради и съоръжения, 
свързани с услуги за предоставяне на културни и 
спортни услуги

Брой 4 Отчети на бенефициенти и проучване на 
територията

Брой изградени/обновени сгради и съоръжения, 
свързани с услуги за предоставяне на социални 
услуги

Брой 2 Отчети на бенефициенти и проучване на 
територията

Въздействие
Нетно създадени допълнителни работни места на 
пълен работен ден

Брой 20 Отчети на бенефициенти и проучване на 
територията

Удовлетвореност на населението от предоставяни 
основни услуги 

% 60 Анкетни карти и проучвания за качество на 
услугите

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 322 ОТ СМР

Вид 
индикатор Индикатор Мерна 

единица
Цел до 

края на 
СМР

Източник на информация

Изходен
Брой проекти, финансирани по мярката Брой 6 База данни и отчети МИГ и бенефициенти

Брой на селата, където се изпълняват дейностите Брой 9 База данни и отчети МИГ и бенефициенти
Общ обем на инвестициите Евро 150 000 База данни и отчети МИГ и бенефициенти

Резултат Население в селските райони, което се ползва от 
подобрената среда

Брой 10 000 Отчети МИГ и бенефициенти и проучвания на 
територията

Въздействие Удовлетвореност от променената жизнена среда % 70 Анкетни карти
ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 323 ОТ СМР

Вид 
индикатор Индикатор Мерна 

единица
Цел до 

края на 
СМР

Източник на информация

Изходен
Брой проекти, финансирани по мярката Брой 4 База данни и отчети МИГ и бенефициенти

Брой участници  (млади хора, деца) участват активно 
в дейностите по осъществяване на проектите)

Брой 120 База данни и отчети МИГ и бенефициенти

Резултат

Традиционни и типични местни обичаи/събития/, 
фолклорно наследство, съживени, анимирани и 
популяризирани сред местната общност;

Брой 10 Отчети МИГ и бенефициенти и проучвания на 
територията

Участници в проекти, информирани/подобрили 
екологичната си култура;

Брой 200 Отчети МИГ и бенефициенти и проучвания на 
територията

Брой природни обекта на територията на МИГ с 
подобрен достъп; предлагат интересна анимация;

Брой 4 Отчети МИГ и бенефициенти и проучвания на 
територията

Публикации, описващи културно-историческото и 
природното наследство на МИГ

Брой 30 Отчети МИГ и бенефициенти и проучвания на 
територията

Въздействие Увеличен дял на млади хора, ангажирани с КИН % 30 Отчети МИГ и бенефициенти и проучвания на 
територията

2. Оценка от външни експерти

В годината на приключване на СМР, МИГ ще възложи на външни експерти изготвянето на оценка за прилагането на стратегията. МИГ 
предвижда и междинна оценка на стратегията през 2013 г. 
МИГ ще представи на УО два броя одиторски доклади: одиторски доклад за техническо изпълнение на планираните дейности при 
реализиране на одобрената стратегия и одиторски доклад за изпълнение на финансовата политика на МИГ при реализиране на одобрената 
стратегия и извършените за отчетния период разходи.
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3. Процедури за Годишни доклади за напредък

В Приложение 14.3 – Вътрешни правила за прилагане на СМР са описани процедурите за годишни доклади за напредъка на СМР. 
МИГ представя до Управляващия орган на ПРСР до 31 януари на следващата календарна година годишен доклад за изминалата година за 
отчитане изпълнението на СМР. 
До края на всяка календарна година ИД на МИГ разработва Годишен доклад за отчитане изпълнението на СМР, въз основа на осъществената 
дейност. Докладът включва техническо описание на извършената дейност през годината и финансов доклад, както и друга информация, 
изискуема от УО на ПРСР. Годишният доклад се приема от УС и се одобрява от Общото събрание на МИГ до 31 декември на текущата година. 
Одобреният от общото събрание доклад се предоставя на МЗХ до УО на ПРСР спрямо изискванията на Наредба 23 на МЗХ до 15 февруари 
на следващата година. 

След изтичане на всяко тримесечие за първата година и полугодие на всяка следваща година, в срок от 14 дни от изтичането на периода, 
МИГ представя на управляващия орган на ПРСР заявка за одобрение на извършените дейности и разходи за съответния отчетен период, 
ведно с доклад за отчитане на изпълнените дейности за същия период (спрямо приложение № 6 от Наредба 23 на МЗХ).
(2) Докладите и заявките по този член се разработват от Изпълнителния директор и се одобряват от УС. Решението на УС се удостоверява с 
подписа на Председателя на УС.

4. Процедура за обновяване на стратегията

Процедурата за обновяване на СМР се отнася с финансовите й параметри. При  договаряне на целия бюджет на стратегията за местно 
развитие, МИГ може да подаде заявление до Управляващия орган на ПРСР за увеличаване на финансовата помощ. 
В случаите, когато се налага актуализация на съдържанието на Стратегията на МИГ - както по отношение на ревизия/актуализация на 
финансовата част, ИД на МИГ, подпомаган от офиса, изготвя/актуализира проект на СМР и я представя на редовно заседание на УС. 
Актуализацията на СМР може да се извършва ежегодно, като след одобрението на УС на МИГ, СМР задължително подлежи на одобрение 
от ОС на МИГ. След приемане на промените/актуализация по СМР, ИД на МИГ е длъжен да информира и съгласува всички извършени 
промени/актуализация с Управляващия орган съгласно Наредба 23. Актуализацията на СМР ще се извършва единствено в рамките на 
допустимите възможности и правилата, действащи по силата на Наредбите за прилагане на ПРСР и подхода ЛИДЕР. След актуализация 
на СМР, офисът на МИГ е длъжен да информира чрез своите информационни канали местната общност на територията на МИГ относно 
извършената актуализация. Цялостният процес на актуализация на СМР, както и общите правила и процедури за нейното изпълнение, ще 
се извършва, спазвайки принципите на публичност и прозрачност. 

VIII. Съобразност с хоризонталните политики на еС

Стратегията за развитие на МИГ е създадена в унисон със съвременните потребности на региона и същевременно е съобразена с целите 
на Програмата за развитие на селските райони на България 2007 – 2013 г. и политиките на Общността за икономическо и социално 
сближаване. Основните принципи, залегнали в Стратегията, са опазване на околната среда и спазване на принципите за равнопоставеност 
на половете.

1. Равенство между половете и липса на дискриминация
 
- прилагане на принципа за равенство между половете;
- допринасяне за утвърждаване принципа на равните възможности;
-създаване на условия за превенция на дискриминацията. 

В рамките на изпълнение на Стратегията както офисът на МИГ, така и мениджърът и управителните органи на МИГ, ще съблюдават и 
спазват принципа на равнопоставеност между половете. В рамките на процеса на оценка на проектите като хоризонтално правило се 
насърчава равно участие на половете и недискриминиране по този признак. В допълнение Стратегията ще съблюдава и равнопоставеност 
и недискриминация по отношение на религиозни, етнически, политически и социални признаци. Ще бъдат осигурени достатъчно 
инструменти и канали за превенция на дискриминацията, в това число чрез Интернет страницата на МИГ.

2. Устойчиво развитие (защита на околната среда)

Мерките в стратегията ще допринесат за изпълнението на нормативите, приети от България към протокола от Киото и Конвенцията 
за борба с опустиняването на земите. Възстановяването на производствения потенциал и въвеждането на превантивни мерки е в 
съответствие с приоритетите на Министерската конференция за защитата на горите в Европа, Стратегията на ЕС за горите и План за защита 
от горските пожари. Устойчивото управление на частните и общинските гори и съхраняването на горското биоразнообразие ще допринесе 
за изпълнението на Стратегията на ЕС за горите. 
Прилагането на принципа за опазване на околната среда не само се насърчава посредством цялостна промяна на нагласите и 
информираността на населението на територията на МИГ относно важността от щадящо отношение към околната среда, но и посредством 
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конкретни критерии за оценка на проектите, които ще оценяват и класират инициативите на местно ниво и съгласно този важен 
критерий. 

3. Насърчаване на заетостта и конкурентноспособността 

Насърчаването на заетостта на територията на МИГ е водещ хоризонтален принцип, който ще се спазва и насърчава в рамките на 
реализацията на СМР. Този принцип е не само политика, но и една от основните цели в рамките на стратегията. Един от основните критерии, 
според които ще се оценяват проектите на местно ниво, е свързан с това дали и доколко всяка местна инициатива, подкрепена чрез СМР, 
създава заетост в местната икономика. От друга страна, ще бъдат поощрявани проекти, които лансират иновативност и повишаване на 
конкурентоспособността на територията и произвежданите продукти.

4. Съответствие с програмите на структурните фондове 

Съдържанието на Стратегията за развитие на територията на МИГ е съобразена с плановия период на Европейския съюз и за периода 
2007 - 2013 година. В тази връзка мерките и дейностите на СМР се реализират като се вземат предвид седемте Оперативни програми и 
Програмата за развитие на селските райони.

Програма за развитие на селските райони - Мерките и дейностите по Местната стратегия за развитие на района Белово, Септември, 
Велинград изцяло съответстват и се допълват с целите и мерките по:

- ОС 1 “Развитие на конкурентноспособни и основани на иновации земеделие, горско стопанство и хранително вкусова промишленост” 
- Ос 3 “Подобряване качеството на живот и разнообразяване на възможностите за заетост в селските райони” от Програмата за 
развитие на селските райони 

ОП „Регионално развитие” – Целта на програмата е подобряване качеството на живот, с по-добър достъп до основни услуги и нови възможности 
за повишаване конкурентноспособността и устойчивото развитие. Приоритетна ос 1 на програмата ще бъде допълнена за територията на МИГ 
от мярка 321 и мярка 322 от ПРСР. По тази програма Община Велинград приоритетно ще обновява общинската инфраструктура, в т.ч. ще бъдат 
обновен градския център и парковете, докато СМР, чрез мярка 321 и мярка 322, ще допринесе за обновяването на територията на другите две 
общини - Белово и Септември. Осигурена е и допълняемост на приоритетна ос  3 от ОП “РР” и приоритет 2 на СМР. Развитието на туризма по СМР 
ще се подпомага и допълва чрез мерките 311 и 312 от ПРСР на цялата територията. Мярка 313 “Насърчаване на туристическите атракции“ ще 
допълва развитието на туризма за цялата територия на МИГ. 
Инвестиционната част на Приоритет 4 от Оперативна програма „Регионално развитие (особено операция 4.1) допълва и е тясно свързана с 
Приоритетна ос 2 на СМР „Благоприятстваща базисна и социална инфраструктура в подкрепа на интегрирания селски туризъм”. Операция 
4.1 ще се съсредоточи само върху подобряване на публична, образователната, здравната и техническа бизнес инфраструктура в община 
Велинград. Гореспоменатите видове дейности няма да се подкрепят по СМР. 
СМР, чрез мярка 421 от ПРСР, ще подпомага сътрудничеството на МИГ с други МИГ в страната и чужбина, а  ОП “Регионално развитие” дава 
възможност то да се осъществява на общинско и областно ниво. 
ОП „Транспорт” – в Южен Централен район, част от който са и трите общини Белово, Септември и Велинград, ще бъдат реконструирани и обновени 
участъците от автомагистрала “Тракия”, като част от т.нар. трансевропейска пътна мрежа – това са участъци от магистрални и първокласни 
пътища с международно значение, които осъществяват транспортни връзки със страните от ЕС. Средства по тази програма, обаче, няма да 
бъдат отпускани за пътища II и III клас, каквито са републиканските пътища на територията на трите общини. СМР ще допринесе за подобряване 
достъпа до селските райони чрез интервенции в полските пътища на територията на МИГ.
ОП „Околна среда” - постигането на основната цел на програмата  - запазване, подобряване и възстановяване на естествената среда и развитието 
на екологичната инфраструктура, ще бъде подпомогнато чрез дейностите по мерките от  Приоритет 2 на СМР – почистване и възстановяване 
на дерета и канавки в населените места, както и чрез създаването на пешеходни и екологични пътеки по мярка 323 „Опазване и развитие на 
селското наследство”, както и чрез Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”. 
За  подобряване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия ще се работи чрез  Оперативна програма “Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика”. Главната цел на тази програма е развитието на динамична икономика, конкурентоспособни 
предприятия на европейския и световен пазар. С проекти по тази програма фирмите могат да получат до 50% от средствата за свои проекти, 
целящи насърчаване на иновациите и увеличаване ефективността на предприятията. СМР ще подпомага микро, малки и средни предприятия 
на територията чрез мерките 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” и 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприятия” от ПРСР и по този начин ще  допринесе за изпълнението на тази цел.
Обхватът на помощта, предоставяна чрез мерките на СМР, няма да се припокрива с обхвата на помощта по схемите за подкрепа по 
Оперативните програми, изпълнявани в България. МИГ ще извършва  кръстосани проверки с цел предотвратяване на дублирано 
финансиране между СМР  и другите схеми за подкрепа. Всеки проект по СМР, който потенциално попада в обхвата на другите схеми за 
подкрепа, ще бъде проверяван преди одобрението му за евентуално двойно финансиране.
              
              (край)


