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Брой 2/2012 

 
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  
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Приключи приема на заявления за подпомагане по 

първата покана от Стратегията з местно развитие на 

МИГ Белово, Септември, Велинград.  

 

За периода 09.05.2012г. – 29.05.2012г. бяха 

подадени 17 проектни предложения по 7 от 

обявените 9 мерки. 

 

Подадените проектни предложения са на обща 

стойност 1 161 934,27 лв. 

 

По Мярка 121 „Модернизиране на земеделските 

стопанства” за посочения период е внесен 1 проект 

на стойност 98 040,00 лв. 

 

По Мярка 123 „Добавяне на стойност  към 

земеделски и горски продукти” за посочения 

период е внесен 1 проект на стойност 116 791,44 лв. 

 

По Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 

микропредприятия“ за посочения период са внесени 

4 проекта на обща стойност 370 548,28 лв. 

 

По Мярка 313 „Насърчаване на туристическите 

дейности“ за посочения период е внесен 1 проект на 

стойност 197 091,34 лв. 

 

По Мярка 321 „Основни услуги за икономиката и 

населението на селските райони“ за посочения 

период е внесен 1 проект на стойност 157 635,00 лв. 

 

По мярка 322 „Обновяване и развитие на 

населените места“ за посочения период е внесен 1 

проект на стойност 149 855,13 лв. 

 

По Мярка 323 „Опазване и подобряване на селското 

наследство“ за посочения период са внесени 8 

проекта на обща стойност 170 013,08 лв.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

  

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. 
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В периода на прием 09.05.2012г. – 29.05.2012г. в офиса на МИГ Белово, Септември, Велинград 

постъпиха 17 проектни предложения. След приемането на заявленията за подпомагане 

административното звено на МИГ извърши проверка за административно съответствие и 

допустимост на подадените проекти.  

Проектите, преминали административно съответствие и допустимост са както следва: 
 

№ Мярка /код на мярката и наименование/ Проектно предложение 

1 121 „Модернизиране на земеделските 

стопанства” 

Механизация в земеделското стопанство 

2 123 „Добавяне на стойност към 

земеделските и горски продукти“ 

„Инвестиции за технологично оборудване и стартиране на мандра в 

УПИ l-656 в землището на гр. Сърница, община Велинград“ 

3 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 

микропредприятия“ 

„Преустройство на къща за гости в УПИ ХII-402 по плана на гр. 

Сърница“ 

4 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 

микропредприятия“ 

„Реконструкция, ремонт и обзавеждане на кафе-сладкарница в УПИ 

IV -3192, кв. 141, по плана на гр. Велинград“ 

5 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 

микропредприятия“ 

Разширяване на мрежа за предоставяне на комплексни услуги 

“Интернет + Цифрова телевизия + телефон“ на  „Родопи БГ НЕТ“ 

ООД 

6 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 

микропредприятия“ 

„Инвестиции за създаване  на къща за гости в УПИ l-6645, кв. 358 в 

гр. Велинград“ 

7 313 „Насърчаване на туристическите 

дейности“ 

„Обновяване на туристическата инфраструктура в Община Белово 

чрез дейности по основен ремонт на музейната сграда и 

превръщането й в посетителски център за представяне на местно 

природно и културно наследство“ 

8 321 „Основни услуги за икономиката и 

населението на селските райони“ 

„Пoдобряване на енергийната ефективност на общинската сграда на 

Читалище „Св. Св. Кирил и Методий“ чрез основен ремонт на 

отоплителната инсталация“ 

9 322 „Обновяване и развитие на 

населените места“ 

„Рехабилитация и ремонт на Радонова женска баня в гр. Велинград, 

кв. Чепино, кв. 3976, имот 6826, парцел III“ 

10 323 „Опазване и подобряване на селското 

наследство“ 

Археологически разкопки, консервация и експониране на тракийско 

светилище на 

 вр. Острец – Велинград 

11 323 „Опазване и подобряване на селското 

наследство“ 

“Дейности, свързани с опознаването, съживяването и 

популяризирането на автентични местни традиции, фолклор и 

занаяти“ 

12 323 „Опазване и подобряване на селското 

наследство“ 

„Хайде на хорото“ 

13 323 „Опазване и подобряване на селското 

наследство“ 

„Да съхраним българското” 

14 323 „Опазване и подобряване на селското 

наследство“ 

„С възрожденския костюм на баба от миналото – в бъдещето“ 

15 323 „Опазване и подобряване на селското 

наследство“ 

Фестивали на местните културни обичаи, традиции, песни и танци  

16 323 „Опазване и подобряване на селското 

наследство“ 

„Популяризация на Община Велинград като културна туристическа 

дестинация чрез провеждането на Конкурс и Школа за млади оперни 

таланти „Николай Гяуров" 

17 323 „Опазване и подобряване на селското 

наследство“ 

„Придобиване на умения и постигане на обществена активност на 

местната самодейна фолклорна група“ 

ППЪЪРРВВАА  ППООККААННАА  ЗЗАА  ППРРИИЕЕММ  ННАА  ЗЗААЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ЗЗАА  ППООДДППООММААГГААННЕЕ  
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През месец април МИГ Белово, Септември, Велинград проведе три информационни кампании 

по населени места: 

 

                

 

 

 
 

От 09.05.2012г. до 29.05.2012г. в офиса на МИГ Белово, Септември, Велинград се приемаха 

заявления за подпомагане по първа покана от стратегията за местно развитие. В периода на прием 

постъпиха 17 проектни предложения по 7 от обявените 9 мерки. 

 
 

 

В периода от 15.05.2012г. до 18.05.2012г. Мария 

Тодорова-Митова като представител на МИГ Белово, 

Септември, Велинград взе участие в учебно посещение в 

Република Полша, което бе организирано от „Агротек” по 

поръчка на Министерството на земеделието и храните.  

На посещението в Полша присъстваха представители 

на пет български местни инициативни групи: МИГ 

Белово, Септември, Велинград, МИГ Харманли, МИГ 

Девня-Аксаково, МИГ Лясковец-Стражица и МИГ 

Преспа. 

По време на това посещение българските 

представители се запознаха с прилагането на подхода 

ЛИДЕР в Полша, структурата и прилагането на стратегиите на местните инициативни групи в 

Полша, администрирането и управлението на проекти от МИГ.  

ККААККВВОО  ССЕЕ  ССЛЛУУЧЧИИ  ВВ  ММИИГГ??  

ААППРРИИЛЛ  22001122гг..  

ММААЙЙ  22001122гг..  

17.04.2012г. – с. Момина клисура 

 
18.04.2012г. – с. Голямо Белово 21.04.2012г. – с. Дъбравитe 
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В Полша българските представители посетиха офиса на Агротек във Варшава, воеводство 

Мазовия и се запознаха с установени добри практики от всички цикли на проектите, които МИГ 

управляват. 

 

 
 

 

През месец юни се проведе конкурс за избор на външни експерт – оценители. Постъпиха заявления от 

22 кандидата и след провеждане на конкурс /първи етап – административно съответствие и допустимост и 

втори етап – интервю/ бяха одобрени 17 експерт-оценители. Същите бяха включени в база данни на МИГ и с 

тях се сключи рамков договор за бъдещото им участие в КИП. 
 

През месец юни 2012г. административното звено на МИГ Белово, Септември, Велинград проведе 

административно съответствие и допустимост на подадените проекти. 
 

 

На 27.06.2012г. представител на МИГ Белово, Септември, Велинград участва в информационна среща, 

организирана от фирма „Агротек” в София, на която присъстваха местни инициативни групи, одобрени както 

по първата покана на Министерството на земеделието и храните, така и МИГ-ове, подписали тристранни 

договори по втората покана на МЗХ. 
 

В периода 18.06. – 20.06.2012г. Николина Дечева – експерт по прилагане на Стратегията за местно 

развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград и Мария Тодорова-Митова – счетоводител на МИГ взеха 

участие в семинар в гр. София, организиран от „Кавангард”. Семинарът на тема „Процедури за контрол при 

прилагане на подхода „Лидер” в България” бе за служителите от Министерство на земеделието и храните и 

Държавен фонд земеделие, ангажирани с програмирането и прилагането на мерките от ос 4 Лидер и 

бенефициентите. В програмата беше включено представяне на същността и особеностите на процедурите за 

контрол при прилагане на подхода „Лидер”; алгоритъм на процедурите за контрол по подхода „Лидер”; 

управление на инвестиционни проекти и взаимодействие, задължения и отговорности на органите по 

програмирането и прилагането на подхода „Лидер” при осъществяване на процедурите за контрол. Акцент при 

разглеждането на тези теми бе поставен на представянето на добри практики в Австрия. По време на 

тридневния семинар, където присъстваха представители и на другите местни инициативни групи се проведоха 

трейнинги и ситуационни игри с участието на всички присъстващи: 1/ Административни проверки – работни 

процедури по подхода „Лидер”; 2/ Административните проверки на документите за подпомагане по ос 4 на 

ПРСР; 3/ Административни проверки на заявките за плащане; 4/ Посещения на място – работни процедури по 

подхода „Лидер”; беше включено решаването на казуси и дискусии. На семинара, организиран от Кавангард, 

детайлно беше представена рамката за изпълнение на проекти! 

ЮЮННИИ  22001122гг..  
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УУппррааввлляявваащщ  ооррггаанн:: на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. – Министерство на 

земеделието и храните – Дирекция „Развитие на селските райони”. 

ММеежжддиинннноо  ззввеенноо::  Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

ББееннееффииццииееннттии:: Местни инициативни групи (МИГ), физически и юридически лица, неправителствени 

организации и общини в районите, където има одобрена и действаща МИГ. 

 

    Управляващият    орган    отговаря    за  управлението  и   

    изпълнението   на   програмата   по   ефикасен,   ефективен  и 

коректен начин и по-специално: 

 Гарантира, че се отпуска финансиране за дейности съгласно критериите на програмата за развитие на 

селските райони; 

 Отговаря Разплащателната агенция да получава цялата налична информация по процедурите и 

упражнявания контрол по одобрените за финансиране дейности преди плащанията да бъдат 

оторизирани; 

 Осигурява бенефициентите и другите страни по изпълнението на програмата: 

 да са информирани за задълженията им, произтичащи от предоставянето на помощта и поддържат 

или отделна счетоводна система или подходящ код за осчетоводяване на всички транзакции 

отнасящи се до операции, свързани с програмата, и 

 да са наясно с изискванията за предоставянето на данни на управляващия орган и записването на 

всички продукти и резултати; 

 

 Подпомага МИГ в прилагане на техните стратегии; 

 Предоставя техническа помощ на МИГ за спазване на процедурите (допустимост на разходи и 

дейности, правила за предоставяне на държавна помощ, процедури за доставка и т.н.), за 

допустимостта на подадените проектопредложения, за административно управление и за наблюдение 

на договорите; 

 Взаимодейства с РА при интерпретация на специфични казуси, подготвя писмени указания за 

управление на проектите / списък на често задавани въпроси; 

 

 Извършва проверки за съответствие преди сключването 

на договорите по проектите, за да се гарантира, че проектите удовлетворяват критериите за съответствие, 

посочени в регламентите на ЕС, ПРСР и стратегиите за местно развитие; 

 Одобрява или не одобрява допустимостта на кандидатите, дейностите и разходите по предложените от 

МИГ проекти, проверява основателността на предложените разходи, както и спазването на 

процедурата за избор на проекти; 

 Приемане на заявки за плащане; Административни проверки на всички заявки преди всяко плащане; 

 Проверка на място, базирана на оценка на риска; Одобрява или отхвърля (изцяло или частично) 

заявките за плащане със заповед на изпълнителния директор; Извършване на плащане; Последваща 

проверка на ползвателите на финансовата помощ. 

 

 МИГ   е   отговорен   за  реализирането   на  стратегията  за  местно  

                                                                                                                          развитие и изпълнява тази своя  дейност при спазването на условията 

по тристранния договор и в съответствие с изискванията на ПРСР, законодателството на ЕС и 

Република България; МИГ администрира изцяло прилагането на стратегията и носи пълната 

отговорност за избора на предложения за проекти и тяхното договаряне. 

РРААММККАА  ЗЗАА  ИИЗЗППЪЪЛЛННЕЕННИИЕЕ  ННАА  ППРРООЕЕККТТИИ  

 

ООттггооввооррннооссттии  ннаа  УУппррааввлляявваащщиияя  ооррггаанн  

ФФууннккццииии  ннаа  УУппррааввлляявваащщиияя  ооррггаанн  

ООттггооввооррннооссттии  ннаа  РРааззппллаащщааттееллннаа  ааггееннцциияя  

ООттггооввооррнноосстт  ннаа  ММИИГГ  
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ВВъъппрроосс: Притежавам имот в регулация, находящ се в землището на с. Долно Вършило, общ. 

Септември (вилна зона). Събирам предварителна информация за възможностите за кандидатстване по мярка 

311 от Програмата за развитие на селските райони. Като основна цел бих посочил - изграждане и експлоатация 

(отдаване под наем) на двуетажна къща за гости. Съгласно информацията, с която разполагам към момента 

община Септември попада в списъка на общини, одобрени по Програмата. Във връзка с горе описаното бих 

желал да попитам имам ли право да кандидатствам по Мярка 311, както и за вариантите за консултация по 

възможността и изискванията, които следва да се имат предвид при подготовката за кандидатстване за 

финансиране по Мярка 311 и последващо изпълнение на проекта. 

ООттггооввоорр:: Относно възможността да подадете заявление за подпомагане на дейност, свързана с 

изпълнение на Стратегия за местно развитие на общините Белово, Септември и Велинград е необходимо 

първо да проверите допустимостта и готовността си като заявител, съответно и на проектните дейности. Това 

се регулира от Наредба 23/2009 г на Министерство на земеделието и храните и от наредба за конкретната 

мярка. В случая с мярка 311 Наредбата е 30/2008 г. на МЗХ. Като територия на която се извършва и като 

обхват на дейността, Вашият проект е допустим. Обърнете внимание на чл.13 от Наредба 30/2008г. за 

изискванията към кандидатите. Поради спецификата на всеки заявител и проект Ви препоръчвам да се 

свържете с екипа на „МИГ- Белово, Септември, Велинград”, за да уточните удобен за вас ден и час за лична 

консултация в офиса на проекта или в обявените информационни дни на територията на трите общини. 

График за консултации и информационни дни е изнесен и на сайта на сдружението http://www.migbsv.com/. 

ВВъъппрроосс::  Здравейте, бих искала да задам следния въпрос, свързан с обявената покана за приемане на 

заявления по мярка 312: В допустимите разходи за финансиране могат ли да се включат възнаграждения и 

осигуровки за лицата, заети с разработването и изпълнението на проекта - ръководител и счетоводител и 

съответно може ли да се предвидят разходи за одит? 

ООттггооввоорр:: Във връзка с Ваше запитване относно мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 

микропредприятия” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., Ви информираме както 

следва: Съгласно Чл. 23., ал. 13, т. 5 от Наредба № 29 от 11.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., оперативните разходи са недопустими за 

финансово подпомагане. Разходите за възнаграждения и осигуровки, както и тези за одит са оперативни 

разходи и не подлежат на финансово подпомагане по реда на тази наредба. Финансовата помощ за общи 

разходи, свързани с консултации, хонорари за правни услуги, архитекти, инженери, разработване на продукти, 

разработване и въвеждане на системи за управление, разработване и разпространение на рекламни и 

информационни материали, придобиване на патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение 

на дейностите по проекта е в размер до 12% от стойността на допустимите разходи по проекта, посочени в чл. 

23, ал. 1, т. 1 до 4 от наредбата. Консултациите се състоят от разработване на бизнес-план, включващ 

предпроектни изследвания и маркетингови стратегии, окомплектоване на пакета от документи и 

консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проекта до изплащане на 

помощта, като тези разходи не могат да надхвърлят 5% от стойността на допустимите разходи по чл. 23, ал.1, 

т. 1 до 4 от наредбата. 

ВВъъппрроосс: Здравейте, имам въпрос по мярка 312. В случай, че се кандидатства с новорегистрирано 

микропредприятие, трябва ли на етап кандидатстване то да има назначен персонал? Възможно ли е да се 

назначи персонал при евентуално одобрение на проекта? 

ООттггооввоорр:: В отговор на Вашето запитване относно мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 

микропредприятия” от Стратегията за местно развитие на територията на общините Белово, Септември и 

Велинград., Ви информираме както следва: Няма изискване към момента на подаване на заявлението за 

подпомагане, новорегистрираното микропредприятие да има назначен персонал.  

ССЕЕККЦЦИИЯЯ  ““ВВЪЪППРРООССИИ  ИИ  ООТТГГООВВООРРИИ””  

http://www.migbsv.com/
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 Посещения на място и попълване на съответните контролни листи  по 

внесените в МИГ Белово, Септември, Велинград проектни предложения; 

 Провеждане на заседания на Комисиите по избор на проекти (КИП); 

 Внасяне на одобрените от МИГ Белово, Септември, Велинград проекти в 

Държавен фонд земеделие – Разплащателна агенция – гр. Пазарджик; 

 Обявяване на втори прием на заявления за подпомагане по Стратегията за 

местно развитие по следните мерки: 

 Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”; 

 Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”; 

 Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на 

превантивни дейности”; 

 Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”; 

 Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”; 

 Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”.  
  

ЗЗАА  ККООННТТААККТТИИ::  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ККААККВВОО  ППРРЕЕДДССТТООИИ??  

 

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 

ЕЕККИИПП  ННАА  ММИИГГ:: 

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

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

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

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