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Брой 3/2012 
 

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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„МИГ Белово, Септември, Велинград”  

обявява втори прием на Заявления за подпомагане по 

Стратегията за местно развитие в периода 2011-2013 г. 

Мерките от Стратегията за местно развитие, 

одобрени за финансиране са както следва: 

мярка 

Фиксирана обща 

сума, налична за 

подкрепа за 

периода на 

поканата 

Мярка 121 „Модернизиране на 

земеделските стопанства” 
150 000,00 лв. 

Мярка 123 „Добавяне на 

стойност  към земеделски и 

горски продукти” 

33 208,56 лв. 

Мярка 226 „Възстановяване на 

горския потенциал  и въвеждане 

на превантивни  дейности” 

90 000,00 лв. 

Мярка 311 „Разнообразяване    

към  неземеделски дейности” 
200 000,00 лв. 

Мярка 312 „Подкрепа за 

създаване и развитие на 

микропредприятия” 

129 451,72 лв. 

Мярка 313 „Насърчаване на 

туристическите дейности” 
102 908,66 лв. 

 

Консултиране при подготовка на Заявленията за 

кандидатстване ще се осъществява от 29.09.2012г. до 

09.12.2012г. 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 10.12.2012г. до 27.12.2012г.  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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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. 

 

ВВТТООРРИИ  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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На 18.07.2012 г. екипът на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, 

ВЕЛИНГРАД” присъства на информационен семинар от Програмата за развитие на селските 

райони за „Представяне на добри практики за прилагането на мерките по ос 4 ЛИДЕР”. Семинарът 

се проведе в гр. Белово, заседателната зала на Община Белово. 

Енчо Иванов, експерт дирекция „Развитие на селските райони”, Министерство на земеделието 

и храните представи презентация за прилагането на подхода ЛИДЕР от ПРСР, а Даниела Салкина, 

експерт по прилагане на Стратегията за местно развитие към СНЦ „МИГ Белово, Септември, 

Велинград” представи местната инициативна група и Стратегията за местно развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

На 26 юли 2012г. с решение на Общински съвет гр.Велинград е 

определено Иван Лебанов – Кмет на Община Велинград да представлява 

Община Велинград в качеството й на публичен партньор в СНЦ „МИГ Белово, 

Септември, Велинград” вместо досегашния представител Валентина 

Цветанова – Игнатова. 

 

През месец юли бяха проведени заседания на Комисията по избор на проекти (КИП). 

Проведоха се 6 заседания на комисиите, както следва: 

 На 05.07.2012г. се състоя заседание на КИП № 1 по мярка 321; 

 На 06.07.2012г. се състоя заседание на КИП № 2 по мярка 313; 

 На 09.07.2012г. – заседание на КИП № 3 по мярка 121 и мярка 123; 

 На 10.07.2012г. – заседание на КИП № 4 по мярка 322; 

 На 12.07.2012г. – заседание на КИП № 5 по мярка 312; 

 На 13.07.2012г. – заседание на КИП № 6 по мярка 323. 

Членовете на комисиите по избор на проекти разгледаха постъпилите в „МИГ Белово, 

Септември, Велинград” проектни предложения, извършиха техническа оценка на заявленията, 

отговарящи на критериите за административно съответствие и допустимост и извършиха 

посещение на място на всеки одобрен кандидат-бенефициент. 

ККААККВВОО  ССЕЕ  ССЛЛУУЧЧВВАА  ВВ  ММИИГГ??  

ЮЮЛЛИИ  22001122гг..  
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През месец август 2012г административното звено на Местна 

инициативна група „Белово, Септември, Велинград” подготви и внесе в 

Държавен фонд земеделие – Разплащателна агенция, гр. Пазарджик 

всички постъпили и преминали административно съответствие и 

допустимост и техническа оценка проектни предложения. 

 

 

 

 
 

„МИГ БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД“ участва в 

Националната конференция по подхода „ЛИДЕР“ в България, която се 

проведе на 10 и 11 септември в столичния хотел „Родина”, зала 1, от 10:30 

часа. Акцент на събитието са предизвикателствата по изпълнението на 

подхода ЛИДЕР (Ос 4 на ПРСР) в България и възможностите за създаване 

на ефективно сътрудничество в мрежи. Бяха представени и добри практики 

от Италия, Словакия, Австрия, Чехия и Унгария 

Във форума участваха:  

 Светла Боянова – заместник министър на земеделието и храните; 

 Никола Христов – директор на Дирекция „Развитие на селските райони“; 

 Валерия Калчева – началник отдел „КППФ“, Дирекция „Развитие на селските райони“ в МЗХ, УО на 

ПРСР; 

 Стефан Спасов – главен експерт в Дирекция „Развитие на селските райони” на МЗХ; 

 представители на ДФ „Земеделие” – РА; 

 представители на български Местни инициативни групи (МИГ) и ръководители на проекти по подхода 

„Лидер”; 

 представители на Европейската селска мрежа (ELARD); 

 други ключови фигури за развитието на селските райони в България. 

На конференцията бяха поканени всички 35 Местни 

инициативни групи по Първа и Втора покана. Всеки МИГ участва със 

кратка презентация, с която сподели своя опит при изпълнение на 

СМР. Мария Тодорова-Митова представи презентацията на „МИГ- 

Белово, Септември, Велинград“, с която запозна присъстващите със 

стратегията и по-конкретно територията и  населението на МИГ, 

както и  приоритетите и етапът на изпълнение на  Стратегията за 

местно развитие. На кратко бяха представени приетите проектни 

предложения по Първа покана за 2012 г.  

Волфганг Якубец (Агромаркт, Австрия), Ана Паризан 

(преставител на Министерството на земеделието на Унгария) и Франк 

Фабец (президент на МИГ „Карстов регион“, Италия) изнесоха презентации, с които споделиха своя опит при 

изпълнението на СМР и добри практики по подхода „Лидер“. Новите предизвикателства пред развитието на 

селските райони през следващия програмен период и представяне на позициите в преговорите на Чехия и 

Словакия бяха представени от Радим Сръсен от Чехия, който е представител на Европейската селска мрежа 

(ELARD) и Петра Супакова (представител на Националната селска мрежа на Словакия). 

ААВВГГУУССТТ  22001122гг..  

ССЕЕППТТЕЕММВВРРИИ  22001122гг..  
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Председателят на УС на МИГ Белово, Септември, Велинград Цветан Котев взе участие в 

заключителен семинар на тема: „Прилагане на Стратегии за местно развитие по подхода Лидер: Обмяна 

на опит между българските бенефициенти и Добри практики от Европейските страни”, организиран от 

АГРОТЕК. Семинарът се състоя на 19, 20 и 21 септември 2012г. в хотел „Рила”, Боровец. Участниците 

бяха общо 50, от които: по 1 участник от 35-те МИГ с одобрени Стратегии за местно развитие и 15 

представители на министерство на земеделието и храните – Дирекция за развитие на селските райони, 

Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция и Регионалните разплащателни агенции, на чиято 

територия има МИГ с одобрени стратегии за местно развитие по втората покана.  

Основните цели на семинара бяха: обмяна на опит между МИГ, прилагащи СМР и представяне на 

платформа за подобряване на сътрудничеството между тях; представяне на добри практики за прилагане 

на СМР и сътрудничество между МИГ на национално и европейско равнище; обсъждане на специфични 

казуси по прилагането на СМР, свързани с приема и обработката на проектни предложения по мерките на 

СМР; представяне на предложенията на ЕК за подхода Лидер преди новия програмен период.  

 

На 28 септември 2012г. с решение на Общински съвет гр. Белово е определено 

Костадин Варев – Кмет на Община Белово да представлява Община Белово в качеството й 

на публичен партньор в СНЦ „МИГ Белово, Септември, Велинград” вместо досегашния 

представител Анета Кечева. 

 

 

 
 

 
 

 

 

Обхват на мярката: Финансовата помощ се предоставя в 

съответствие със Стратегия за местно развитие на територията на 

общините Белово, Септември, Велинград и чл. 4 от Наредба 

№8/03.04.2008 г. на МЗХ и е отворена за всички сектори, включени в 

Приложение І на Договора за създаване на ЕО с изключение на сектор 

„Тютюн”. Географски обхват – цялата територия на МИГ. 

Допустими бенефициенти: 1. Земеделски производители за 

инвестиции в техните стопанства, свързани с една или няколко от дейностите по производство, съхранение или 

преработка само на собствени земеделски продукти, както и подготовка на продукцията за продажба; 2. 

Признати организации на производители за инвестиции, които са от полза на цялата организация на 

производителите и са свързани с една или няколко от основните земеделски дейности по производство и/или 

съхранение на земеделски продукти, произведени от техните членове, както и подготовка на продукцията за 

продажба. 

 

 
 

Обхват на мярката: Финансова помощ се предоставя за извършване на 

инвестиции съгласно чл. 3 на Наредба №18/26.06.2008 г. на МЗХ. Продуктите от 

допустимите за финансова помощ сектори, за чиято преработка и/или маркетинг се 

кандидатства, трябва да са описани в приложение №1 по чл. 32 от Договора за 

създаване на ЕО. Географски обхват – цялата територия на МИГ.  

Допустими бенефициенти: Еднолични търговци или юридически лица, които 

са 1. микро-, малки или средни предприятия; 2. междинни предприятия и са 

регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите. 

ММЕЕРРККИИ,,  ООДДООББРРЕЕННИИ  ЗЗАА  ФФИИННААННССИИРРААННЕЕ  ППОО  ВВТТООРРАА  ППООККААННАА  ЗЗАА  ППРРИИЕЕММ  ННАА  ЗЗААЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ЗЗАА  

ППООДДППООММААГГААННЕЕ  ППОО  ССТТРРААТТЕЕГГИИЯЯТТАА  ЗЗАА  ММЕЕССТТННОО  РРААЗЗВВИИТТИИЕЕ  ННАА  „„ММИИГГ  ББЕЕЛЛООВВОО,,  ССЕЕППТТЕЕММВВРРИИ,,  ВВЕЕЛЛИИННГГРРААДД””  

ММЯЯРРККАА  112211  „„ММООДДЕЕРРННИИЗЗИИРРААННЕЕ  ННАА  ЗЗЕЕММЕЕДДЕЕЛЛССККИИТТЕЕ  ССТТООППААННССТТВВАА””  

ММЯЯРРККАА  112233  „„ДДООББААВВЯЯННЕЕ  ННАА  ССТТООЙЙННООССТТ  ККЪЪММ  ЗЗЕЕММЕЕДДЕЕЛЛССККИИ  ИИ  ГГООРРССККИИ  ППРРООДДУУККТТИИ””  
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Обхват на мярката: Съгласно Наредба № 20/07.07.2008 

г. на МЗХ  превантивни дейности срещу пожари в гори и земи 

от горския фонд, независимо от собствеността им, 

класифицирани като гори със среден риск от горски пожари.  

Географски обхват – цялата територия на МИГ. Цялата 

територия /и трите общини/ попадат в списъка на територии  

със среден риск от горски пожари 

Допустими бенефициенти: Съгласно чл. 13 и чл. 14 на Наредба № 20/07.07.2008 г. на МЗХ. 

1. Физически лица, еднолични търговци и юридически лица, собственици на гори и земи от горския 

фонд на територията на МИГ; 

2.  Трите общини за собствени гори и земи от горския фонд; 

3. Държавни горски стопанства (ДГС), държавни ловни стопанства (ДЛС), национални паркове и 

научноизследователски горски стопанства, управляващи гори и земи от държавния горския фонд на 

територията на МИГ;  

 

 

 
 

 

 

 

Обхват на мярката: Финансовата помощ се 

предоставя в съответствие със Стратегия за местно 

развитие на територията на общините Белово, 

Септември, Велинград и чл. 4 от Наредба № 

30/11.08.2008 г. и  е предназначена за земеделски 

производители. Мярката предоставя безвъзмездна 

помощ на земеделски производители за инвестиции в 

неземеделски дейности.  

Допустими бенефициенти: Еднолични 

търговци (ЕТ) и юридически лица (ЮЛ), които: 1. са 

регистрирани по Търговския закон или Закона за 

кооперациите и са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията; 2. са 

регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и 

поддържане на регистър на земеделските производители и/или като тютюнопроизводители по 

Закона за тютюна и тютюневите изделия; 3. имат седалище или клон със седалище на територията 

на МИГ и са микро, малко или средно предприятие по смисъла на чл. 3 от Закона за малки и 

средни предприятия и имат приход минимум 50 % през предходната година на кандидатстването 

от земеделска дейност, преработка на земеделска продукция и/или услуги директно свързани със 

земеделски дейности, включително от получена публична финансова помощ директно свързана с 

извършването на тези дейности и услуги.  

 

 

ММЯЯРРККАА  222266  „„ВВЪЪЗЗССТТААННООВВЯЯВВААННЕЕ  ННАА  ГГООРРССККИИЯЯ  ППООТТЕЕННЦЦИИААЛЛ  ИИ  

ВВЪЪВВЕЕЖЖДДААННЕЕ  ННАА  ППРРЕЕВВААННТТИИВВННИИ  ДДЕЕЙЙННООССТТИИ””  

ММЯЯРРККАА  331111  „„РРААЗЗННООООББРРААЗЗЯЯВВААННЕЕ  ККЪЪММ  ННЕЕЗЗЕЕММЕЕДДЕЕЛЛССККИИ  ДДЕЕЙЙННООССТТИИ””  
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Допустими бенефициенти: Съгласно чл. 13 от Наредба № 

29/11.08.2008 г. на МЗХ. 

Обхват на мярката: Финансовата помощ се предоставя в 

съответствие със Стратегия за местно развитие на територията на 

общините Белово, Септември, Велинград и чл. 4 от Наредба № 

29/11.08.2008г. Финансовата помощ е предназначена за ново 

регистрирани или съществуващи микропредприятия, работещи в 

неземеделски сектори. 

 

 

 

 

Обхват на мярката: Финансовата помощ се 

предоставя в съответствие със Стратегия за местно 

развитие на територията на общините Белово, 

Септември, Велинград , чл. 4 от Наредба № 32/12.09.2008 

г. и чл. 11 от Наредба № 23/18.12.2009 г. на МЗХ. 

Финансова помощ се предоставя за  дейности, 

изпълнявани само на територията на община Белово. 

Допустими бенефициенти: Съгласно чл. 13 от 

Наредба № 32/12.09.2008 г. на МЗХ. 

-  Общините Белово, Септември и Велинград 

- Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел и имащи седалище на територията на МИГ-Белово, Септември и Велинград. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ММЯЯРРККАА  331122  „„ППООДДККРРЕЕППАА  ЗЗАА  ССЪЪЗЗДДААВВААННЕЕ  ИИ  РРААЗЗВВИИТТИИЕЕ  ННАА  ММИИККРРООППРРЕЕДДППРРИИЯЯТТИИЯЯ””  

ММЯЯРРККАА  331133  „„ННААССЪЪРРЧЧААВВААННЕЕ  ННАА  ТТУУРРИИССТТИИЧЧЕЕССККИИТТЕЕ  ДДЕЕЙЙННООССТТИИ””  

ЗЗааддъъллжжииттееллнноо  ииззииссккввааннее  ссъъггллаасснноо  ССттррааттееггиияяттаа  ззаа  ммеессттнноо  ррааззввииттииее  ее  ббееннееффииццииееннттииттее  ппоо  ппррооееккттии  

ддаа  ииммаатт  ппооссттоояяннеенн  ааддрреесс  ––  ззаа  ффииззииччеессккииттее  ллииццаа,,  ии  ссееддааллиищщее  ––  ззаа  ееддннооллииччннии  ттъъррггооввцции  ии  

ююррииддииччеессккииттее  ллииццаа,,  ннаа  ттееррииттоорриияяттаа  ннаа  ММИИГГ..  

ННееооббххооддииммааттаа  ззаа  ккааннддииддааттссттввааннее  ддооккууммееннттаацциияя  ее  ппууббллииккууввааннаа  ннаа  ииннттееррннеетт  ссттррааннииццааттаа  ннаа  ММИИГГ  

„„ББееллооввоо,,  ССееппттееммввррии,,  ВВееллииннггрраадд””  --  hhttttpp::////mmiiggbbssvv..ccoomm,,  аа  ссъъщщоо  ттааккаа  ммоожжее  ддаа  ббъъддее  ппооллууччееннаа  ии  оотт  

ооффииссаа  ннаа  ММИИГГ  ввссееккии  ддеенн  оотт  0099..0000  ддоо  1177..0000  ччаассаа..  

  

ККооннссууллттииррааннее  ппррии  ппооддггооттооввккаа  ннаа  ЗЗааяяввллеенниияяттаа  ззаа  ккааннддииддааттссттввааннее  щщее  ссее  ооссъъщщеессттввяявваа  оотт  

2299..0099..22001122гг..  ддоо  0099..1122..22001122гг..  вв  ооффииссаа  ннаа  ММИИГГ  ии  ппоо  ннаассееллееннии  ммеессттаа  ппоо  ггррааффиикк  ииззггооттввеенн  оотт  

ИИззппъъллннииттееллнниияя  ддииррееккттоорр  ннаа  „„ММИИГГ  ББееллооввоо,,  ССееппттееммввррии,,  ВВееллииннггрраадд””..  

ККооннссууллттааццииииттее  щщее  ссее  ппррооввеежжддаатт::  

--  вв  ггрр..  ББееллооввоо::  ооффиисс  ннаа  ММИИГГ  

--  вв  ггрр..  ССееппттееммввррии::  ИИннффооррммааццииооннеенн  ццееннттъърр  ((ссггррааддааттаа  ннаа  ООббщщииннаа  ССееппттееммввррии))  

--  вв  ггрр..  ВВееллииннггрраадд::  ООПП  „„ТТууррииссттииччеессккии  ииннффооррммааццииооннеенн  ццееннттъърр    

http://migbsv.com/
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ВВъъппрроосс: Предстои ми да регистрирам своя фирма (ЕООД) в рамките на 2 

седмици. Досега във връзка с бизнес плана, с който ще кандидатствам, съм дал свои 

лични средства (преди съществуването на фирмата) за хонорари на нотариуси, архитект 

и консултант по дизайна на обекта. Мога ли въз основа на чл.7(3) и препратката към 

чл.23(1), т.5а от Наредба 29 да заявя гореспоменатите направени вече разходи за 

хонорари като проектни допустими разходи, от които по програмата да ми бъдат 

възвърнати 70%? По какъв начин мога да обвържа тези разходи с исканите документи 

26 и 27? 

ООттггооввоорр:: При хипотеза, че няма регистрирано още лице- кандидат, 

предполагам че платежният документ е издаден на лице различно от кандидатстващия 

за безвъзмездна помощ. В допълнение към това съгласно чл.23 ал.13 т.1. са недопустим разход плащанията  в брой, 

а очевидно лицето кандидат няма банкова сметка. 

ВВъъппрроосс: Здравейте! Имам следния въпрос по линия на Мярка 312 . Интересувам се от следното - могат ли 

оференти да пращат оферти по интернет, по e-mail и те да бъдат представяни пред МИГ и съответно зачитани от 

проверяващите, въпреки че някои са без подпис и печат, но от реални фирми? Бихте ли ми казали също в колко 

копия се подава цялата документация?  

ООттггооввоорр:: Във връзка с Вашето запитване Ви информираме както следва: 

1. Съгласно изискванията на чл. 23 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., офертите се представят в оригинал – на хартиен носител с 

подпис и печат. 

2. Всички изискуеми документи се представят в оригинал, когато изрично не е упоменато, че се изисква 

копие. 

В случаите, когато пред документа е записано „копие” се представя копие, заверено от кандидата с „Вярно с 

оригинала”. За всички представени копия, кандидатът трябва да осигури оригинала за сравнение от служителя на 

МИГ. 

 

 

 
 

 Приемане на заявления за подпомагане от 10.12.2012г. до 27.12.2012г. по Стратегията за местно 

развитие по обявените 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”.  

 Организиране и провеждане на информационни кампании по населените 

места на територията на МИГ Белово, Септември, Велинград. 

 Организиране и провеждане на обучения на екипа на МИГ. 

ККААККВВОО  ППРРЕЕДДССТТООИИ??  

ССЕЕККЦЦИИЯЯ  ““ВВЪЪППРРООССИИ  ИИ  ООТТГГООВВООРРИИ””  

 

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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