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Брой 1/2012 

 
ПРОЕКТ 41-03-43 

„ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ” 

„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”  

ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013 Г.  

 

Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”, 

Договор № РД 50-142/13.10.2011г., 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 4А, тел/факс 03581/ 37-31 и  0879 812 852, 

E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/
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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 

Издание на СНЦ „МИГ Белово, Септември, Велинград” 

Настоящето издание се реализира в рамките на проект  

„Предоставяне на финансова помощ по мярка  

„ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ” и по мярка 

„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”  

по договор № РД 50 – 142/13.10.2011г. 
 

 

СНЦ „МИГ Белово, Септември, Велинград” 

гр. Белово, ул. „Орфей” №4А, ет. 3, Община Белово 

Тел./факс 03581/ 37-31, e-mail: migbsv@abv.bg 

www.migvsb.com  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯ::  

Сдружение „Местна Инициативна Група Белово, Септември, Велинград” 
 

ФФИИННААННССИИРРААННЕЕ::  

Програма за развитие на селските райони 2007-2013 година, подкрепена от Европейски 

земеделски фонд за развитие на селските райони 
 

ООББЩЩАА  ЦЦЕЕЛЛ  ННАА  ППРРООЕЕККТТАА::  

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

Велинград 

Срок на реализация: 30.09.2015г. 
 

  

УУППРРААВВИИТТЕЕЛЛЕЕНН  ССЪЪВВЕЕТТ  ННАА  ММИИГГ::            

Председател: Цветан Котев, тел: 0897/ 81 28 55    

Представител на Община Белово: Анета Кечева 

Представител на Община Септември: Петър Бошев 

Представител на Община Велинград: Валентина Цветанова-Игнатова 

Членове: Вера Савова          

                Пламен Ветренски          ЕЕККИИПП  ННАА  ММИИГГ:: 

               Радослав Захариев  Счетоводител: Мария Тодорова-Митова тел: 0879/ 81 28 50 

   Георги Мартинов  Технически асистент: Мария Пенина, тел: 0879/ 81 28 51 

   Даниел Борисов  Експерт по ОС 1: Николина Дечева, тел: 0879/ 81 28 53 

     Експерт по ОС 2, 3: инж. Даниела Салкина, тел: 0879/ 81 28 54 

 

mailto:migbsv@abv.bg
http://www.migvsb.com/
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На 11.01.2012 г. в гр.Белово от 14:00 ч. се проведе първото за тази година заседание на 

Управителния съвет на сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общополезна дейност 

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД”.  

На това заседание се извърши промяна на УС на МИГ. Мястото на г-н 

Томи Стойчев, представител на Община Септември бе заето от новия кмет на 

общината – г-н Петър Бошев. 

Членовете на УС бяха запознати с проекто-бюджета за 2012 г. по мярка 

„Управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена 

активност в териториите на избрани и одобрени МИГ. Бяха приети нови 11 

членове на Общото събрание.  

 
 

Второто заседание на УС на МИГ се проведе на  14.02.2012 г., на което членовете взеха 

решение за отваряне на прием на заявления за финансиране на мерки по Стратегия за местно 

развитие. 

На 06.03.2012 г. в гр. Белово от 13:00 ч. се проведе заседание на УС. По време на заседанието 

членовете взеха решение да обяви открит конкурс за избор на външни експерти – оценители, които 

да бъдат включени в техническата оценка  на проектни предложения по мерките 121, 123, 226, 311, 

312, 313, 321, 322, 323, залегнали в СМР на МИГ. Отново бяха приети нови членове на ОС. От УС 

на МИГ бе приета Процедура за избор на външни експерти – оценители за участие в техническа 

оценка на проектни предложения на МИГ. 

 
 

На 27.03.2012 г. бе проведено заседание на Общото събрание на „МИГ Белово, Септември, 

Велинград” в сесийната зала на Община Белово. На членовете на Общото събрание бе представена 

информация за дейността на МИГ . 
Заседанието се проведе при следния дневен ред: 

1. Отчет за дейността на СНЦ “МИГ – Белово, Септември, Велинград” за 2011 г. 

2. Финансов отчет на СНЦ “МИГ – Белово, Септември, Велинград” за 2011 г. 

3. Приемане на бюджет за 2012 г. 

4. Разни 

ККААККВВОО  ССЕЕ  ССЛЛУУЧЧВВАА  ВВ  ММИИГГ??  
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На 01.03.2012 г. „МИГ Белово, Септември, Велинград” обяви първия прием на Заявления за 

подпомагане по Стратегията за местно развитие в периода 2011-2013 г. 

Мерките от Стратегията за местно развитие, одобрени за финансиране през 2012 г. са както 

следва: 

мярка Фиксирана обща сума, налична за 

подкрепа за периода на поканата 

Мярка 121 „Модернизиране на земеделските 

стопанства” 
150 000 лв. 

Мярка 123 „Добавяне на стойност  към земеделски 

и горски продукти” 
150 000 лв. 

Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал  

и въвеждане на превантивни  дейности” 90 000 лв. 

Мярка 311 „Разнообразяване    към  неземеделски 

дейности” 
200 000 лв. 

Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 

микропредприятия” 
500 000 лв. 

Мярка 313 „Насърчаване на туристическите 

дейности” 
300 000 лв. 

Мярка 321 „Основни услуги за населението и 

икономиката” 
150 000 лв. 

Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените 

места” 
150 000 лв. 

Мярка 323 „Опазване и развитие на селското 

наследство” 
170 000 лв. 

 
 

 

Консултиране при подготовка на Заявленията за кандидатстване ще се осъществява от 

01.03.2012г. до 29.05.2012г. в офиса на МИГ и по населени места по график изготвен от 

Изпълнителния директор на „МИГ Белово, Септември, Велинград”. 

 
 

Период  на приемане на Заявленията за кандидатстване - от 09.05.2012г. до 29.05.2012г.  до 

16.00 часа включително. Приемане и Регистриране на Заявления за кандидатстване ще се 

извършва на адрес: гр. Белово, ул .”Орфей” № 4А, ет. 3 в офиса на МИГ (сградата на Община 

Белово). 

ППЪЪРРВВИИ  ППРРИИЕЕММ  ННАА  ЗЗААЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ЗЗАА  ППООДДППООММААГГААННЕЕ  

По подробна информация за допустими бенефициенти, дейности, разходи и необходимата 

за кандидатстване документация по съответните мерки  от Стратегията за местно развитие, както 

и графика за извършване на консултации са публикувани на адрес: http://www.migbsv.com.  

 

http://www.migbsv.com/
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През месец януари (18-19.01.2012г.) бе организирано обучение, в което участва целият екип на 

„МИГ Белово, Септември, Велинград”. Обучението бе проведено от фирма „Агротек” в гр. 

Велинград в хотел „Астра” на тема „Прилагане на стратегия за местно развитие”. Основни акценти 

по време на двудневното обучение бяха поставени върху: Договора за финансиране изпълнението 

на СМР, правата и задълженията на МИГ и възможностите за промяна; Пакета от документи за 

кандидатстване по СМР; Другите документи от вътрешно-административен характер; Набирането 

на проектни предложения, в частност: информиране, консултиране и подпомагане на 

потенциалните кандидати за подготовка на проекти; консултиране на бенефициентите на етапа на 

подготовка на заявленията за подпомагане; ред за приемане на заявленията за подпомагане. 
 

 

 

През месец февруари 2012 г. бяха проведени няколко срещи с кметовете на трите общини за 

информиране и консултиране за предстоящия прием и възможността на общините да кандидатстват 

с проекти по публичните мерки, заложени в стратегията за местно развитие.  

Бяха проведени редица срещи с представители на читалища и кметове на кметства от 

територията на МИГ с цел популяризиране на мерките по открития прием и разясняване на 

възможностите на публичният сектор за участие. 
 

 

 

През месец март се организира и проведе информационна кампания по населените места на 

територията на МИГ. Информационни срещи се проведоха в гр. Ветрен, с. Сестримо и гр. Сърница, 

като бяха обхванати още с. Момина Клисура, с. Габровица, с. Медени поляни и с. Побит камък. На 

срещите бе представена презентация, която имаше за цел да даде повече информация на жителите 

на населените места за мерките, по които могат да кандидатстват с проекти за отпускане на 

финансова помощ по „Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.  Също така бяха 

раздадени пакети с информационни материали. По време на информационната кампания бяха 

обхванати 63-ма участника от които 37 са потенциални бенефициенти.  
 

 

 

На 29 и 30 март 2012 г. представители на МИГ участваха в семинар на тема „Прилагане на 

Стратегии за местно развитие, Обмяна на опит между българските бенефициенти и Добри практики 

от Европейските страни”., който се проведе в гр. Хисаря. Обучението беше за всички МИГ-ове в 

страната и представители на Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд земеделие. 

По време на семинара всяка местна инициативна група направи кратко представяне. 

 

ИИЗЗППЪЪЛЛННЕЕННИИ  ДДЕЕЙЙННООССТТИИ  
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На 12.03.2012г. от 17:30 до 19:00 часа се проведе информационната среща в гр. Ветрен. 

Срещата се състоя в „Клуб на пенсионера”. На срещата присъстваха 26 души. Като цяло, 

резултатите от провеждането на информационната кампания са много добри, тъй като 

присъстващите бяха запознати с: Програмата за развитие на селските райони 2007-2013; Подхода 

„Лидер“; СНЦ „МИГ Белово, Септември, Велинград“ и неговите функции; Стратегията за местно 

развитие на общините Белово, Септември, Велинград като стратегически документ. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
На 24.03.2012 г. бе проведена 

информационна среща в с. Сестримо в „Народно 

читалище Искра-1981” от 11 ч., като бяха 

обхванати с. Сестримо, с. Момина клисура и с. 

Габровица. На срещата присъстваха 14 души. 

 

 

 

По време на информационната среща в с. 

Сестримо бе представена презентация на МИГ 

Белово, Септември, Велинград, бяха раздадени 

информационни материали и включени достатъчно 

дискусии.  

ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННАА  ККААММППААННИИЯЯ  ППОО  ННААССЕЕЛЛЕЕННИИТТЕЕ  ММЕЕССТТАА  ННАА  

ТТЕЕРРИИТТООРРИИЯЯТТАА  ННАА  ММИИГГ  

гр. Ветрен, община Септември 

с. Сестримо, община Белово 
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На 30.03.2012 г. от 11 ч.  се състоя информационна среща в залата на Младежкия дом в 

гр. Сърница. Срещата обхвана селата Побит камък и Медени поляни. Присъстваха 23 души, 

от които не малък процент са потенциални бенефициенти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96% или 22 души от участниците в информационната среща в гр. Сърница заявяват, че 

биха кандидатствали с проект по някоя от представените мерки, като посочените от 

потенциалните бенефициенти мерки са: 121 „Модернизиране на селските стопанства“, 123 

„Добавяне на стойност към земеделските и горските продукти“, 311 „Разнообразяване към 

неземеделски дейности“, 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“, 322 

„Обновяване и развитие на селата“, и 323 „Опазване и подобряване на селското наследство“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гр. Сърница, община Велинград 

Проведената информационна кампания се оказва изключително полезна за участниците по 

отношение на тяхното участие в прилагането на мерките от Стратегията за местно развитие и за 

вземането на решение за участие с проект в „МИГ Белово, Септември, Велинград“. 

 

По време на информационните срещи в трите населени места от територията на МИГ Белово, 

Септември, Велинград бе привлечено вниманието и интереса на общността относно 

възможността за кандидатстване с проекти по мерките: 121 „Модернизиране на селските 

стопанства“; 123 „Добавяне на стойност към земеделските и горските продукти“; 226 

„Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни мерки“; 311 

„Разнообразяване към неземеделски дейности“; 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 

микропредприятия“; 313 „Насърчаване на туристическите дейности“, 321 „Основни услуги за 

икономиката и населението на селските райони“; 322 „Обновяване и развитие на селата“ и 323 

„Опазване и подобряване на селското наследство“. 
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 Провеждане на информационни срещи по селата на територията на МИГ 

Белово, Септември, Велинград; 

 

 Прием на проекти по всички мерки от Стратегията за местно развитие на 

МИГ Белово, Септември, Велинград от 09.05.2012г. до 29.05.2012г.: 

- Мярка 121 „Модернизиране на селските стопанства“;  

- Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделските и горските продукти“;  

- Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни 

мерки“;  

- Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“;  

- Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“;  

- Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“,  

- Мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението на селските райони“;  

- Мярка 322 „Обновяване и развитие на селата“; 

- Мярка 323 „Опазване и подобряване на селското наследство“. 
 

 Обявяване на конкурс за избор на външни експерти – оценители, които да 

бъдат включени в техническата оценка  на проектни предложения по 

мерките 121, 123, 226, 311, 312, 313, 321, 322, 323, залегнали в СМР на МИГ. 

 

 

 

ДДааттаа  ННаассееллеенноо  ммяяссттоо  ЧЧаасс    

17.04.2012 с. Момина клисура 17.30 ч. Клуб на пенсионера 

18.04.2012 кв. Малко Белово 17.30 ч. Народно читалище „Благой Захариев” 

23.04.2012 с. Дъбравите 17.30 ч. Народно читалище „А. Пипонков – Чапай 1938” 

25.04.2012 с. Ветрен дол 17.30 ч. Читалищен клуб 

28.04.2012 с. Голямо Белово 13.00 ч. „Младежки клуб” 

ККААККВВОО  ППРРЕЕДДССТТООИИ??  


