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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, 

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

  

                                                                               
   

 

Брой 1/2013 

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.  

 

 

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


 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

2 

 

 
 

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 – 142/13.10.2011 г. 
 

 

СНЦ „МИГ - Белово, Септември, Велинград” 

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

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

www.migbsv.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:: 

               Любен Григоров       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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“ 

„МИГ – Белово, Септември, Велинград” възложи на “Агенция за социално-икономически анализи” ООД 

да извърши Секторен анализ “Възможности за развитие на алтернативен туризъм на територията на МИГ с 

оглед разнообразяване на СПА-продукта на същата” на територията на „МИГ – Белово, Септември, 

Велинград“. Направено е проучване сред 105 потребители в туристически обекти на територията на общините 

на Велинград, Септември и Белово и отделно сред представители на 30 туристически фирми, организации и 

институции. Извадката на посетителите е реализирана чрез случаен подбор на посетители на туристическите 

обекти в общините, а институциите са подбрани чрез скрийнинг. 55.2% от интервютата с посетители са 

проведени в землищата на община Велинград, 12.4% - в Белово и 32.4% - в Септември. В проучването сред 

институции и фирми са интервюирани общо 30 представители на хотели, къщи за гости, заведения за 

обществено хранене, общинска администрация, музеи, читалища, тур-оператори и агенции в региона. 

Развитието на туризма на територията на „МИГ - Белово, Септември, Велинград“ може да бъде 

основано на съчетаването на разнообразни туристически продукти. Във Велинград е развит СПА и 

балнеоложкия туризъм, който може да бъде двигател на туристическия бизнес на цялата територия. Белово 

със своята чиста, богата и разнообразна природа има потенциал за развитие на краткосрочен здравословен 

туризъм, а Септември, от своя страна – за развитие на селски и познавателен туризъм. Селският туризъм в 

съчетание с достъпа до винарски изби, спортният и еко-туризма, познавателният туризъм, велосипедният и 

пешеходен туризъм и други видове туризъм могат да дадат тласък за развитието на устойчив и разнообразен 

туризъм в региона. Така туристическият профил на трите общини може да бъде интегриран в общ 

туристически клъстер, обединявайки характерните предимства на трите общини около СПА туризма във 

Велинград. 
 

Приключи втори прием на заявления за подпомагане по 

Стратегията за местно развитие на „МИГ - Белово, Септември, 

Велинград“. Периодът на приемане на заявления за кандидатстване бе 

от 10.12.2012 г. до 27.12.2012 г. В офиса на МИГ бяха входирани 5 

проектни предложения по 3 от обявените мерки: мярка 121 

„Модернизиране на земеделските стопанства” – 1 проектно 

предложение; мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 

микропредприятия” – 3 проектни предложения и мярка 313 

„Насърчаване на туристическите дейности” – 1 проектно предложение. 

Административното звено на МИГ извърши проверка за 

административно съответствие и допустимост на приетите заявления 

за подпомагане. 

 

 

На 08.02.2013 г. бяха проведени Комисиите за избор на проекти и бе извършена техническа оценка на 

приетите проектни предложения по втора покана за прием на заявления за подпомагане на „МИГ - Белово, 

Септември, Велинград“. Извършено е класиране на кандидатите. Одобрени бяха три проектни предложения 

по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”: 1/ Реконструкция, преустройство и 

основен ремонт на съществуваща вилна сграда; 2/ Закупуване на техника за професионално почистване и 

машина за производство на санитарно-хигиенни консумативи; 3/ Изграждане и обзавеждане на магазин за 

хранителни стоки. По мярка 313 е одобрено едно проектно предложение на Община Белово за създаване на  

ККААККВВОО  ССЕЕ  ССЛЛУУЧЧВВАА  ВВ  ММИИГГ??  

ЯЯННУУААРРИИ  22001133  гг..  

ФФЕЕВВРРУУААРРИИ  22001133  гг..  
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център за временни изложения с туристическа цел на открито за представяне на природните и 

туристически дадености на Общиона Белово. 

 

На 25.02.2013 г. „МИГ - Белово, Септември, Велинград“ отвори трети прием на заявления за 

подпомагане за периода 2001-2013 г. 

Мерките от Стратегията за местно развитие, одобрени за финансиране през 2013 г. са: 
 

мярка 
Фиксирана обща сума, налична за подкрепа за 

периода на поканата 

Мярка 121 „Модернизиране на земеделските 

стопанства” 
300 000,00 лв.  

Мярка 123 „Добавяне на стойност към 

земеделски и горски продукти” 183 208,56 лв. + остатъка от средствата за 2012 г. 

Мярка 226 „Възстановяване на горския 

потенциал  и въвеждане на превантивни  

дейности” 
90 000,00 лв. 

Мярка 311 „Разнообразяване    към 

неземеделски дейности” 
390 000,00 лв. 

Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие 

на микропредприятия” 
250 000,00 лв.  + остатъка от средствата за 2012 г. 

Мярка 313 ”Насърчаване на туристическите 

дейности” 
210 500,00 лв. + остатъка от средствата за 2012 г. 

Мярка 321 „Основни услуги за икономиката и 

населението на селските райони“ 
150 000,00 лв. + остатъка от средствата за 2012 г. 

Мярка 322 „Обновяване и развитие на 

населените места“ 
150 000,00 лв. + остатъка от средствата за 2012 г. 

 

Необходимите документи за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от страницата “ПОКАНИ 

ПО МЕРКИ” → ТРЕТИ ПРИЕМ или да бъдат получени на място в офиса на МИГ. Проектите ще се 

входират в оригинал и две копия. 

Период на консултиране при подготовка на Заявленията за кандидатстване: от 25.02.2013 г. до 

09.05.2013 г. 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 10.05.2013 г. до 25.05.2013г.  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). 

 

 

 

На 12, 13 и 20 март 2013 г. се проведоха информационни кампании в населени места в трите общини на 

територията на „МИГ – Белово, Септември, Велинград”, съответно в с. Аканджиево (общ. Белово), с. Грашево 

(общ. Велинград), с. Варвара (общ. Септември). Присъстващите получиха подробна информация за 

възможностите за кандидатстване по мерки от отворена Трета покана за прием на заявления за подпомагане по 

Стратегията за местно развитие, допустими дейности и разходи по всяка мярка, период на консултации с 

потенциални бенефициенти, период на входиране на проектните предложения в офиса на МИГ. След това 

срещите преминаха под формата на дискусии, като част от присъстващите останаха и за лична консултация. 

ММААРРТТ  22001133  гг..  
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На 15.03.2013 г. в сградата на Общинска администрация, сесийна зала бе проведено Общо събрание на 

„МИГ - Белово, Септември, Велинград“ при следния дневен ред: 

1. Приемане на Годишен доклад  за 2012 г.; 

2. Вземане на Решение за промяна в СМР на МИГ;  

3. Смяна на член от Управителния съвет на СНЦ   „МИГ – Белово, Септември, Велинград“; 

4. Разни.  

На 27.03.2013 г. председателят на УС на „МИГ - Белово, Септември, Велинград“ Цветан Котев 

присъства на работна среща на регионалните координатори/местни звена на Националната селска мрежа по 

проект „Организационни дейности, свързани с администриране и управление на НСМ”. На тази среща 

присъстваха представители на повечето местни инициативни групи в България. Проведена бе дискусия за 

необходимостта от формиране на тематична работна група/и в обхвата на ос 4 ЛИДЕР. Панайотис Патрас – 

представител на Европейската Лидер мрежа – представи постиженията на ЛИДЕР през периода 2007-2013 г. и 

обърна внимание на основни моменти от следващия програмен период 2014-2020 г. 

 
През месец март 2013 г. „МИГ - Белово, Септември, Велинград“ входира процедурата за избор на 

проекти и двете класирани съгласно бюджета проектни предложения в Държавен фонд „Земеделие”, Областна 

разплащателна агенция – гр. Пазарджик. 

 

 

 

 
Мерките, по които ще бъдат приемани заявления за подпомагане през периода 10.05.2013 г. – 

25.05.2013 г. са: 

 
 

 

 

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  

сс..  ААккаанндджжииееввоо,,  ооббщщииннаа  ББееллооввоо  сс..  ГГрраашшееввоо,,  ооббщщииннаа  ВВееллииннрраадд  сс..  ВВааррвваарраа,,  ооббщщииннаа  ССееппттееммввррии  

ТТРРЕЕТТАА  ППООККААННАА  ЗЗАА  ППРРИИЕЕММ  ННАА  ЗЗААЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ЗЗАА  ППООДДППООММААГГААННЕЕ  

ММЯЯРРККАА  112211  „„ММООДДЕЕРРННИИЗЗИИРРААННЕЕ  ННАА  ЗЗЕЕММЕЕДДЕЕЛЛССККИИТТЕЕ  ССТТООППААННССТТВВАА””  
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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. 

Допустими разходи: допустими за финансова помощ са всички 

разходи по чл. 26 от Наредба № 8/03.04.2008 г. на МЗХ. Строителство или 

обновяване на сгради и друга недвижима собственост, използвана за 

земеделското производство или реализацията на земеделската продукция. 

Закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, 

необходими за подобряване на земеделския производствен процес, 

включително за опазване на околната среда, съхранение и подготовка за 

продажба на земеделска продукция от стопанството. Създаване и/или 

презасаждане на нови насаждения. Закупуване на земя, необходима за 

изграждане, модернизиране на сгради, помещения и други недвижими 

активи, предназначени за земеделски дейности и/или за създаване или 

презасаждане на нови насаждения с изключение създаване/презасаждане на 

винени лозя. Закупуване на специализирани земеделски транспортни 

средства. Инвестиции за напоителни съоръжения /без лозарство/. 

Въвеждане на системи за управление в земеделските стопанства. 

Въвеждане на добри производствени практики (ДПП) в земеделските 

стопанства. Разходи, свързани с проекта, като разходи за пред проектни 

проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, технико-икономически оценки и анализи, 

маркетингови стратегии, разработване на бизнес план, придобиване на ноу-хау, патенти и лицензи, необходими за 

изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта. Закупуване на софтуер. 
 

 

 
 

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. 

Допустими разходи: Съгласно чл. 23 на Наредба № 18/26.06. 2008 г на МЗХ. Изграждане и/или 

модернизиране    на    сгради    и   други   недвижими   активи,    свързани    с    производство,   преработка   и/или 

маркетинг; закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес 

и маркетинга; закупуване на специализирани транспортни средства, свързани с подобряване на производството, 

осигуряване на суровини и реализация на продукцията; изграждане/модернизиране на лаборатории, собственост 

на кандидата,  материални инвестиции за постигане на съответствие с ново въведени стандарти на Общността; 

материални инвестиции за постигане на съответствие с действащи стандарти на Общността за предприятия с 

преходен период в секторите "мляко и млечни продукти", "месо и месни продукти"; нематериални инвестиции за 

покриване на международно признати стандарти; закупуване на софтуер; разходи, свързани с проекта, като 

разходи за пред проектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, технико-

икономически оценки и анализи, маркетингови стратегии, разработване на бизнес план, придобиване на ноу-хау, 

патенти и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта. 
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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;  

Допустими разходи: Съгласно чл. 17 на Наредба № 20/07.07.2008г. на 

МЗХ: 1/ Разходи за строителство и подобряване на постоянни наблюдателни 

пунктове,  закупуване на средства за наблюдение и комуникация; закупуване на 

оборудване за гасаческите групи; 2/ Действително извършени и платени за 

стоки/услуги през периода на извършване на дейността. 

 

 

 

 

 
 

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.  

Допустими разходи: Съгласно чл. 23 от Наредба № 30/11.08.2008 г. на МЗХ. Изграждане и/или 

реконструкция или ремонт на сгради, и/или помещения и друга недвижима собственост; закупуване на 

транспортни средства за неземеделски дейности, пряко свързани с дейността;  закупуване на машини, 

съоръжения и оборудване, включително и компютърен софтуер и специализирана техника до пазарната им 

стойност; закупуване на коне за неземеделска дейност; общи разходи: свързани с консултации, хонорари за  
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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. 

 

 
 

 

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. 

Допустими разходи: Съгласно чл. 23 от Наредба № 29/11.08.2008 г. 

на МЗХ. Изграждане и/или реконструкция или ремонт на сгради, и/или 

помещения и друга недвижима собственост; закупуване на транспортни 

средства за неземеделски дейности, пряко свързани с дейността; закупуване 

на машини, съоръжения и оборудване, включително и компютърен софтуер 

и специализирана техника до пазарната им стойност; закупуване на коне за 

неземеделска дейност; 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. 

 

 
 

 
 

 Участие в двудневна конференция ан 11 и 

12.04.2013г. за добри практики по подхода Лидер и 

успешно изпълнение на СМР, организирана от МИГ 

Раковски; 

 Приемане на заявления за кандидатстване по трета 

покана на „МИГ - Белово, Септември, Велинград“ в 

периода 10.05.2013 г. – 25.05.2013 г.; 

 Провеждане на проверки за допустимост и 

техническа оценка; 

 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;. 

 

 

 

ККААККВВОО  ППРРЕЕДДССТТООИИ??  

 

СНЦ „МИГ - Белово, Септември, Велинград” 

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

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

www.migbsv.com 
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