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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  0875 107 164, 
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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: Костадин Варев 

Представител на Община Септември: Петър Бошев 

Представител на Община Велинград: Иван Лебанов 

Членове: Вера Савова          

                Пламен Ветренски          ЕЕККИИПП  ННАА  ММИИГГ:: 

               Радослав Захариев       Изпълнителен директор: 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 
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На 03.10.2012 г. в гр. Септември се  проведе семинар на тема 

„Възможности за кандидатстване по проекти от мерките по ос 4 

„ЛИДЕР“. На семинара бяха поканени всички жители на 

територията на „МИГ – Белово, Септември, Велинград“.  Лектори  

бяха г-н Ставрев (експерт от Министерството на земеделието и 

храните) и Николина Дечева (експерт в „МИГ – Белово, 

Септември, Велинград“). 

 

Г-н Ставрев представи подхода „Лидер“ в България, а 

Николина Дечева презентира Стратегията за местно развитие, 

приоритетите на МИГ Белово, Септември, Велинград, както и 

подадените проектни предложения по време на първата покана за 

прием на заявления за подпомагане. Присъстващите бяха 

запознати и с мерките, по които могат да кандидатстват по 

отворената втора покана за прием на Заявления за подпомагане по 

Стратегията за местно развитие, който стартира от 29.09.2012 г.  

 

Всички получиха информационни материали (бюлетини и 

книжка с мерките по Стратегията за местно развитие), от които 

могат да почерпят информация какво се случва в „МИГ – Белово, 

Септември, Велинград“, етапа на изпълнение на стратегията, както 

и какво предстои. 

 

 

На 04.10.2012г.Даниела Салкина и Николина Дечева – експерти по прилагане на Стратегията 

за местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград взеха участие в работна среща на 

заинтересованите страни и стартиране на работа по проект „Интегрирано, ориентирано към 

бъдещето управление на европейските горски ландшафти” – INTEGRAL, на територията на 

Община Велинград. Срещата се състоя в голямата зала на Община Велинград, а акцентът бе 

поставен върху следните теми: Представяне на приетата Областна стратегия за многофункционално 

стопанисване на горите на територията на Област Пазарджик (инж. Владимир Влахов – Директор на 

РДГ Пазарджик); Представяне на процеса за многофункционално горско планиране (доц. д-р  Васил 

Стипцов - ЛТУ, София); Пълноценното използване на рекреационния ресурс – неотменна 

необходимост при многофункционалното стопанисване на горите на УОГС „Юндола” (доц. д-р 

Емил Галев – ЛТУ, София), а проф. д-р Иван Палигоров от ЛТУ, София, координатор на проект 

INTEGRAL за България представи самия проект и предстоящите действия на територията на 

Община Велинград и Юндола – като представителен ландшафтен комплекс за България. 

ККААККВВОО  ССЕЕ  ССЛЛУУЧЧВВАА  ВВ  ММИИГГ??  

ООККТТООММВВРРИИ  22001122гг..  
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На 22 и 23 октомври 2012г. в гр. 

Велинград се състоя „Регионален форум 

ЛИДЕР” за района около Пазарджик за 

обсъждане на възможностите за 

изграждане на регионална мрежа и 

повишаване активността на МИГ-а. На 

срещата присъстваха представители на 

МИГ Белово, Септември, Велинград; МИГ 

Панагюрище, Стрелча, Лесичово; МИГ 

Харманли; МИГ Раковски; МИГ 

Сандански; МИГ Тракийско-родопска яка; МИГ Високи Западни Родопи; МИГ Преспа. 

Представени бяха постигнатите резултати по прилагането на подхода „Лидер” в Южен централен 

район като всяка местна инициативна група презентира етапа на изпълнение на стратегията си за 

местно развитие. 

По време на двудневната среща бяха дискутирани и проблемите при реализацията на 

стратегиите за местно развитие, в частност различните процедури, рискове, решения и документи. 

Обсъдени бяха възможностите за организиране на неформална мрежа от МЕСТНИТЕ 

ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ. 

 

 

На участниците бе представена мярка 421 „Вътрешно териториално и транснационално 

сътрудничество” и представителите на местните инициативни групи обсъдиха идейни проекти за 

реализация на проекти по мярка 421. 
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На 02.11.2012г.бе проведено Общо събрание на МИГ Белово, Септември, Велинград – 

сесийна зала на Община Белово. Заседанието се проведе при следния дневен ред: 

1. Приемане на нови членове в УС – Представители на Общините Белово и Велинград; 

2. Приемане на бюджет за 2013 г. / на основание чл. 26 , ал. 1, т. 3  от Устава на Сдружeнието/; 

3. Индикативно разпределение на средствата по мерки за 2013 г.; 

4. Вземане на решение за промяна в Стратегията за местно развитие на МИГ. 

5. Вземане на решение за участие на МИГ по мярка 4.2.1. Междутериториално и 

трансгранично сътрудничество. 

 

На 06.11.2012г. представители на МИГ Белово, Септември, Велинград взеха участие в 

Национална стратегическа среща по проект „Участие на жените от Югоизточна Европа в мрежа за 

развитие на селските райони”, състояла се в гр. София. 

 

 

През месец ноември МИГ Белово, Септември, Велинград организира и проведе срещи на 

бизнеса в трите общини на територията на МИГ: 

07.11.2012г. – Среща на бизнеса в гр. Белово; 

09.11.2012г. – Среща на бизнеса в гр. Септември; 

12.11.2012г. – Среща на бизнеса в гр. Велинград. 

На всяка от срещите бе направена презентация с цел запознаване на представителите на 

местния бизнес с възможностите за кандидатстване по Стратегията за местно развитие на общините 

Белово, Септември и Велинград. В детайли бяха разгледани: мярка 121 „Модернизиране на 

земеделските стопанства”; мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”; 

мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” и мярка 312 „Подкрепа за създаване и 

развитие на микропредприятия”. Бяха предвидени достатъчно дискусии с потенциалните 

бенефициенти на МИГ, в резултат на което се проведоха редица индивидуални консултации от 

експертите по прилагане на стратегията за местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ННООЕЕММВВРРИИ  22001122гг..  

ггрр..  ББееллооввоо  ггрр..  ССееппттееммввррии  ггрр..  ВВееллииннггрраадд  
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На 15 и 16 декември 2012г. в град Велинград, хотел 

„Камена“ бе проведено двудневно обучение за кандидат-

бенефициентите на МИГ на тема „Изпълнение и отчитане на 

проекти“. Обучаващата организация „Проект сървиз“ подробно 

запозна присъстващите със съществуващите нормaтивни и 

стратегически документи; представи кратко въведение в 

управлението на проекти и проектния цикъл. Обърнато бе 

специално внимание на системите за управление на проекта, 

планирането и управлението на дейностите, качеството, ресурсите 

и риска.  Обучаемите бяха запознати с общите изисквания за техническа и финансова отчетност; отчитането 

на различните видове разходи и съпътстващата техническа и финансова документация. 

 

 

 

На 17 и 18 декември бе проведено двудневно обучение на местни лидери по 

сектори за мобилизиране на ресурси за участие в стратегията за местно развитие на 

тема „Разработване на проекти за потенциални бенефициенти на Стратегията за 

местно развитие“ в град Септември в сградата на общината, на което присъстваха 

представители на местния бизнес и административното звено на МИГ. Обучаващата 

организация е МДИ Инжинеринг, а обучител бе доц. Димитър Николов. Програмата 

на обучението включваше представяне на: възможностите и стъпките за 

кандидатстване по мерките от Стратегията за местно развитие; Насоките за 

кандидатстване по мерките от стратегията за местно развитие – мярка 121, мярка 123, 

мярка 311 и мярка 312; Представяне на примерни бизнес планове и персонални 

консултации. 

 

 

На 19 и 20 декември бе проведено двудневно обучение на тема 

„Разработване на проекти за потенциални бенефициенти на Стратегията за местно 

развитие“ в град Белово в сградата на общината, на което присъстваха 

представители на местния бизнес и административното звено на МИГ. Обучителят 

Кирил Шилегов представи основните теми на обучението: Програма за развитие на 

селските райони (2007-2013) и представянето на мерките от стратегията за местно 

развитие и примерни бизнес планове по съответните мерки. Вниманието 

изключително бе насочено към мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 

микропредприятия“ и разработване на примерен бизнес план по мярка 312, която 

предизвика най-голям интерес сред потенциалните бенефициенти на СМР. 

 

 

 

ДДЕЕККЕЕММВВРРИИ  22001122гг..  
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На 21 и 22 декември бе проведено двудневно обучение на тема „Разработване на проекти за 

потенциални бенефициенти на Стратегията за местно развитие“ в град Велинград в залата на Читалише „Отец 

Паисий 1893“, на което присъстваха представители на местния бизнес и административното звено на МИГ. 

На проведеното обучение лекторът на „МДИ Инжинеринг“ Ема Енева запозна присъстващите със стъпките за 

кандидатстване, жизнения цикъл на проекта и бяха представени насоките за кандидатстване на МИГ Белово, 

Септември, Велинград. На присъстващите бяха представени примерни бизнес планове и бе обърнато 

специално внимание на етапите на изготвяне на проектното предложение, както и изискванията по отношение 

на всички необходими придружаващи заявлението за подпомагане документи. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

На 27 декември 2012г. приключи приема на заявления за подпомагане към „Местна инициативна 

група Белово, Септември, Велинград“.  

В периода на прием 10.12.2012г. – 27.12.2012г. в офиса на МИГ Белово, Септември, Велинград 

постъпиха 5 проектни предложения по следните мерки от Стратегията за местно развитие.  

По Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” за посочения период е внесен 1 

проект. 

По Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ за посочения период 

са внесени 3 проекта. 

По Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“ за посочения период е внесен 1 

проект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВТТООРРАА  ППООККААННАА  ЗЗАА  ППРРИИЕЕММ  ННАА  ЗЗААЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ЗЗАА  ППООДДППООММААГГААННЕЕ  
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 Провеждане на проверки за допустимост и техническа оценка; 

 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; 

 Отваряне на трети прием на заявления за подпомагане по Стратегията за 

местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. 

 

Индикативното разпределение на средствата по мерки за 2013г. е както следва: 

 

Мярка Сума  

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 потнциал и въвеждане на 

превантивни мерки“ 

90 000 лв. 

Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” 190 000 лв. 

Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 

микропредприятия” 

250 000 лв. 

Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”  210 500 лв. 

Мярка 321 „Основни услуги за населението в селските райони” 150 000 лв. 

Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” 150 000 лв. 

 

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 

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

