
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Брой 2/2013

ИНФОРМАЦИОНЕН 
БЮЛЕТИН

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.

СЕПТЕМВРИ

Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,
Договор № РД 50-142/13.10.2011 г.,

4470 гр. Белово, ул. „Орфей“ № 4А, тел./факс: 03581/ 37-31 и  0875 107 164,
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com 



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Приключи приемът на заявления за 
подпомагане по третата покана от 
Стратегията зa местно развитие на 
„МИГ - Белово, Септември, Велин-

град“ 

За периода 10.05.2013 г. – 27.05.2013 г. бяха 
подадени 21 проектни предложения по 7 от 
обявените 8 мерки.

Подадените проектни предложения са на 
обща стойност 2 661 793, 35 лв. и субсидия в 
размер на 1 936 834, 41 лв.

По Мярка 121 „Модернизиране на земедел-
ските стопанства” за посочения период е вне-
сен 1 проект на стойност 81 815, 00 лв.

По Мярка 123 „Добавяне на стойност  към 
земеделски и горски продукти” е внесен 1 
проект на стойност 199 559, 00 лв.

По Мярка 311 „Разнообразяване към не-
земеделски дйности“ за посочения период са 
внесени 3 проекта на обща стойност 449 249, 
04 лв. 

По Мярка 312 „Подкрепа за създаване и 
развитие на микропредприятия“ за посочения 
период са внесени 9 проекта на обща стой-
ност 1 192 951, 12 лв.

По Мярка 313 „Насърчаване на туристиче-
ските дейности“ за посочения период са вне-
сени 2 проекта на стойност 275 362, 02 лв.

По Мярка 321 „Основни услуги за иконо-
миката и населението на селските райони“ 
за посочения период са внесени 3 проекта на 
стойност 248 122, 00 лв.

Мярка 322 „Обновяване и развитие на на-
селените места“ за посочения период е внесен 
1 проект на стойност 199 467, 56 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 – 142/13.10.2011 г.

ОРГАНИЗАЦИЯ:
Сдружение „Местна Инициативна Група 

Белово, Септември, Велинград”

ФИНАНСИРАНЕ:
Програма за развитие на селските 

райони 2007-2013 година, подкрепена 
от Европейски земеделски фонд за 

развитие на селските райони

ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:
Прилагане на Стратегия за местно 

развитие на територията на общините 
Белово, Септември и Велинград

Срок на реализация: 30.09.2015 г.
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№ Мярка /код на мярката и 
наименование/

Проектно предложение

1 121 „Модернизиране на земеделските 
стопанства”

„Технологична модернизация на ЗП Илия Стефанов”

2 123 „Добавяне на стойност към 
земеделските и горски продукти“

Въвеждане на нови технологии в сферата на горската промишленост за 
подобряване на конкурентоспособността на „Евро Тимбър“ ООД

3 311 „Разнообразяване към 
неземеделски дейности”

Пристройка и надстройка за трети етаж над съществуваща двуетажна 
сграда за отдих – 4 бр. В ПИ – 000947 за почивен дом землище гр. 
Сърница

4 311 „Разнообразяване към 
неземеделски дейности”

„Инвестиции за създаване на къща за гости в УПИ № I-1000, кв. № 42 по 
плана на гр. Сърница, общ. Велинград“

5 311 „Разнообразяване към 
неземеделски дейности”

Подаряваме ви свобода – с каравана или лаптоп

6 312 „Подкрепа за създаване и 
развитие на микропредприятия“

„Подпомагане и развитие на предприемачеството на територията на МИГ 
Белово, Септември, Велинград чрез изграждане на сервиз за автоуслуги”

7 312 „Подкрепа за създаване и 
развитие на микропредприятия“

„Преустройство на съществуваща сграда, пристройка за къща за гости и 
нова сграда за снек бар в село Семчиново, община Септември“

8 312 „Подкрепа за създаване и 
развитие на микропредприятия“

„Преустройство на 2 съществуващи вилни сгради/вилно селище в 
местността Орлино, имот 172045, гр. Сърница, общ. Велинград“

9 312 „Подкрепа за създаване и 
развитие на микропредприятия“

„Закупуване на автоматична машина за разкрояване на метални листа”

10 312 „Подкрепа за създаване и 
развитие на микропредприятия“

„Закупуване на оборудване за козметичен салон за маникюр и педикюр”

11 312 „Подкрепа за създаване и 
развитие на микропредприятия“

„Закупуване на техника за професионално почистване и машина за 
производство на санитарно-хигиенни хартиени консумативи”

12 312 „Подкрепа за създаване и 
развитие на микропредприятия“

„Основен ремонт и модернизация на съществуваща жилищна сграда и 
нова постройка за санитарен възел към нея, за оформянето ѝ за „Къща 
за гости“ в УПИ I – 189, кв. 2 по плана за регулация и застрояване на с. 
Горно Вършило, община Септември“

13 312 „Подкрепа за създаване и 
развитие на микропредприятия“

Изграждане на работилница за дограма и изделия от пластмасови и и 
алуминиеве профили

14 312 „Подкрепа за създаване и 
развитие на микропредприятия“

Къща за гости „Тандов“

15 313 „Насърчаване на туристическите 
дейности“

„Център за временни изложения с туристическа цел“ по пешеходна улица 
о.т. 160 до о.т. 189 по плана на гр. Белово”

16 313 „Насърчаване на туристическите 
дейности“

„Преустройство на площадно пространство в зона за отдих и представяне 
на местни фолклорни обичаи с местно и разширено значение в с. Голямо 
Белово”

17 321 „Основни услуги за икономиката 
и населението на селските райони“

„Изграждане на спортна площадка в УПИ V, кв. 116, гр. Септември, 
Община Септември”

18 321 „Основни услуги за икономиката 
и населението на селските райони“

„Рехабилитация на зона за рекреация – открит фитнес в УПИ XVIII – за 
младежки дом, читалище и озеленяване, кв. 364 в с. Сестримо“

19 321 „Основни услуги за икономиката 
и населението на селските райони“

„Рехабилитация на зона за рекреация – открит фитнес в УПИ XXIII – 
озеленяване, кв. 51 по плана на гр. Белово“

20 322 „Обновяване и развитие на 
населените места“

„Рехабилитация на съществуващ парк в УПИ I – парк, кв. 66, гр. 
Септември”

В периода на прием 10.05.2013 г. – 27.05.2013 г. в офиса на „МИГ - Белово, Септември, Велин-
град“ постъпиха 21 проектни предложения. След приемането на заявленията за подпомагане адми-
нистративното звено на МИГ извърши проверка за административно съответствие и допустимост 
на подадените проекти. 

Проектите, преминали административно съответствие и допустимост са както следва:

ТРЕТА ПОКАНА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ
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На 16.04.2013 г. от 11 ч. в 

гр. Костенец се проведе ин-

формационен семи-

нар на тема „Пред-

ставяне на добри 

практики по подхода 

„Лидер”. На среща-

та участва и „МИГ 

– Белово, Септември, Велин-

град”, като презентира Стра-

тегията си за местно разви-

тие, приоритетите на МИГ-а, 

както и подадените проект-

ни предложения по Първа и 

Втора покана за прием на За-

явления за подпомагане.

КАКВО СЕ СЛУЧИ В МИГ?

АПРИЛ 2013 г.

На 11 и 12 април 2013 г. 
“МИГ – Белово, Септември, 
Велинград” участва в дву-
дневна конференция за добри 
практики по подхода Лидер и 
успешно изпълнение на СМР, 
организирано от МИГ Раков-
ски. На срещата присъстваха 
представители на „МИГ – Бе-
лово, Септември, Велинград”, 
„МИГ Брезово, Братя Даска-
лови”, „МИГ Високи Запад-
ни Родопи”, „МИГ Исперих”, 
„МИГ Лясковец, Стражица”, 
„МИГ Панагюрище, Стрелча, 
Лесичово”, „МИГ Попово”, 
„МИГ Преспа”, „МИГ Ра-
ковски”, „МИГ Сандански”, 
„МИГ Тракийско-Родоп-
ска яка”, „МИГ Харманли”, 
„МИГ Чирпан”, както и пред-
ставители на ДФЗ-РА – г-жа 
Албена Пиналска (Дирекция 
ОППМРСР) и г-жа Ваня Бла-
гоева (Дирекция ДПМРСР).

На конференцията бяха 
представени постигнатите 
резултати по прилагането 
на подхода „Лидер” в Бъл-
гария, както и прилагане 
на процедурите в СМР – 
състояние, основни пре-
дизвикателства. МИГ Ра-
ковски, МИГ Разлог и МИГ 
Исперих представиха модел 
за прилагане на добри прак-
тики по подхода „Лидер” в 
Полша. Направени бяха пред-
ложения за подобряване при-
лагането на СМР и бяха пред-
ставени предложения за 
изменение на Наредба 
23 и подобряване на ад-
министративния процес. 
По време на двудневна-
та конференция с г-жа 
Албена Пиналска (Ди-
рекция ОППМРСР) бяха 
дискутирани заявките за 
възстановяване на разхо-

дите от ДФЗ-РА, а  г-жа Ваня 
Благоева (Дирекция ДПМР-
СР) направи насоки и препо-
ръки по отношение на про-
цедурите и документите за 
оценка и избор на проекти на 
бенефициентите.
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МАЙ 2013 г.

На 08.05.2013 г. от 18:30 
ч. в Спортна зала „Фитнес 
клуб” в гр. Септември се про-
веде информационна среща 
на тема: „МИГ – Белово, Сеп-
тември, Велинград“ обявява 
Трети прием на Заявления за 
подпомагане по Стратегията 
за местно развитие в периода 
2011-2013 г. Присъстващите 
получиха подробна инфор-
мация за възможностите за 

кандидатстване по мерките 
по Трета покана за прием на 
Заявления, допустими дей-
ности и разходи и др. След 
това срещата протече под 
формата на дискусия. При-
състващите проявиха инте-
рес към мярка 121 – за мо-
дернизиране на кравеферма, 
мярка 312 – за изграждане на 
къща за гости, закупуване на 
оборудване и т.н.

От 10.05.2013 г. до 
27.05.2013 г. в офиса на 
„МИГ - Белово, Септем-
ври, Велинград“ се прие-
маха заявления за подпо-
магане по трета покана от 
стратегията за местно раз-
витие. В периода на при-
ем постъпиха 21 проектни 
предложения по 7 от обяве-
ните 8 мерки.

На 30.05.2013 г. в залата 
на Общински съвет в сграда-
та на Община Септември от 
10.00 ч. по повод публични 
дебати /кръгли маси/ за бъ-
дещето на ПРСР след 2013 
г. в страната, Министерство 
на земеделието и храните, 
съвместно с Гражданско дру-
жество „КАМПАНИЯ ОСП 
2020“ проведе публичен де-
бат. Целта на дебата бе да 
популяризира и подобри ни-
вото на информираност на 
земеделските производители 

относно визията на Общата 
селскостопанска политика 
на ЕС за периода 2014 – 2020 
г. и съответно за основните 
моменти, които ще залегнат 
в бъдещата Програма за раз-
витие на селските райони 
(2014 – 2020). Това ще до-
принесе за насърчаване на 
потенциалните кандидати да 
се възползват от предоставе-
ното подпомагане, както и да 
се популяризира приноса на 
Общността в областта на раз-
витието на селските райони в 

страната.
С лекторите на събитието 

Свилен Колев, зам.изпълни-
телен директор на Държавен 
фонд „Земеделие” (април-
ноември 2011 г.) и Донка 
Ванчева, експерт ПРСР бяха 
обсъдени следните теми: Ос-
новни аспекти на ОСП след 
2013 г.; директните плащания 
и пазарната подкрепа; прио-
ритети на политиката на ЕС 
след 2013 г.; новата Програма 
за развитие на селските райо-
ни и др.
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ЮНИ 2013 г.

На 03.06.2013 г. „МИГ - Белово, Септември, Велинград“ 
обяви два конкурса: за избор на счетоводител и за избор на експерт Ос 1.

СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Вeлениград” обя-
вява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за 
длъжност Счетоводител, с месторабота гр. Белово.

1. Минимални изисквания предвидени в норма-
тивните актове за заемане на длъжността:
1. Висше  икономическо образование;
2. Квалификация по счетоводство;
3. Наличие на опит във водене на счетоводство на пуб-
лични организации или на проекти е предимство;
4. Работа с компютър – OFFICE /Word, Excel, Power 
Point/, ИНТЕРНЕТ.

2. Допълнителни изисквания:
1.  Конфиденциалност и лоялност; 
2. Чувство за лична отговорност и самоконтрол; 
3. Умения за работа в екип. 

3. Необходима компетентност за изпълняване на 
длъжността:
1. Нормативните актове в областта на финансовата 
дейност, счетоводната отчетност и  вътрешния финан-
сов контрол;
2. Нормативните актове свързани с данъчното и осигу-
рително законодателство;
3. Реда и условията за финансиране и подпомагане по 
ПРСР;
4. Компютърните системи за счетоводна дейност;
5. Основните положения на трудовото и гражданското 
законодателство;
6. Нормативните актове свързани с прилагането на 
ПРСР, в частта им финансови условия /наредби, ука-
зания и др./.

4. Срок  и дата на сключване на договор
Трудов договор се сключва за неопределен срок 

след одобрение на кандидата от Министерство на зе-
меделието и храните.

5. Начин на провеждане на конкурса: конкурсът 
ще премине през три етапа:

Първи етап – по документи – разглеждане на 
постъпилите заявления и допускане до втори етап на 
кандидатите, подали всички изискуеми документи и 
отговарящи на минималните изисквания за заемане на 
длъжността.

Втори етап – тест – провеждане на писмен тест 
за установяване на познанията на кандидата по норма-
тивните актове, обуславящи дейността на МИГ. 

Трети етап – интервю – провеждане на интервю 
с тримата кандидати с най – висок резултат от теста.

За повече информация: www.migbsv.com

СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград” обя-
вява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка (по 
заместване – дългосрочно отсъстващ служител) за 
длъжността Експерт ОС 1 на трудов договор на 4 ча-
сово работно време, с месторабота гр. Белово.

1. Минимални изисквания предвидени в норма-
тивните актове за заемане на длъжността:
1. Висше образование агроном или друга специалност, 
свързана с прилагането на проекти по ОС 1;
2. Общ професионален стаж най-малко 5 години;
3. Наличие на опит в консултиране на проекти най-
малко 2 години;
4. Наличие на опит по програми, сходни на подхода 
ЛИДЕР е предимство;
5. Знание на западен език е предимство;
6. Работа с компютър – OFFICE /Word, Excel, Power 
Point/, ИНТЕРНЕТ.

2. Допълнителни изисквания:
1. Конфиденциалност и лоялност; 
2. Чувство за лична отговорност и самоконтрол; 
3. Умения за работа в екип. 

 3.Необходима компетентност за изпълняване на 
длъжността:
1. ПРСР и нормативните актове, свързани с прилагане-
то ú  /Наредби, Указания и др./;
2. СМР на „МИГ – Белово, Септември, Велинград“;
3. Други стратегически документи на ЕС и РБ.

 4. Срок  и дата на сключване на договор
Срочен трудов договор (до датата на завръщане на 

титуляра) се сключва след одобрение на кандидата от 
Министерство на земеделието и храните.

 5. Начин на провеждане на конкурса: конкурсът 
ще премине през три етапа:

Първи етап – по документи – разглеждане на 
постъпилите заявления и допускане до втори етап на 
кандидатите, подали всички изискуеми документи и 
отговарящи на минималните изисквания за заемане на 
длъжността;

Втори етап – тест – провеждане на писмен тест 
за установяване на познанията на кандидата по норма-
тивните актове, обуславящи дейността на МИГ; 

Трети етап – интервю – провеждане на интервю 
с тримата кандидати с най – висок резултат от теста.

За повече информация: www.migbsv.com
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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

През месец юни 2013 г. 
административното звено на 
„МИГ - Белово, Септември, 
Велинград“ след като проведе 
административно съответствие 
и допустимост на подадените 
проекти, направи необходимите 
огледи на място.

На 20.06.2013 г. представи-
тели на МИГ Костенец посети-
ха „МИГ - Белово, Септември, 
Велинград“ с цел обмяна на 
опит.

На работната среща бяха об-

съдени различните аспекти в 
работата на местните инициа-
тивни групи, особеностите при 
изготвянето на отчетите и до-
кладите, както и организацията 
и извършването на оценката на 

постъпилите в МИГ про-
ектни предложения.

На 18 и 19 юни 2013 г. в гр. Хар-
манли Председателят на „МИГ - Бе-
лово, Септември, Велинград“ г-н 
Цветан Котев взе участие в двудневен 
семинар, на който лектори и експерти 
споделиха своя опит по въпроса „Как 
публичните бенефициенти на СМР 
да  разработват своите проекти, кои-
то да са успешни и да съдействат за 
реализацията на СМР?” Програмата 
на форума включваше: представяне 
на мерки 313, 321 и 322, залегнали 
в Стратегията за местно развитие; 
Обхват на дейностите, финансови 
условия, изисквания към кандидати-
те и проектите, допустими разходи; 
Общи изисквания към документите 
и реда за кандидатстване; Процедура 
за разглеждане на заявления за под-
помагане; Условия за изпълнението 
на дейностите по проекта и контрол; 
Изплащане на финансовата помощ и 
контрол по изпълнението на проекти-
те; Отчитане на проекта; Изготвяне 
на исканията за плащане /авансово, 
междинно и окончателно/; Анекси, 
документи и процедури; Грешки, кои-
то се допускат при изпълнението на 
проекти.

В  периода 24 - 28.06.2013 
г. „МИГ - Белово, Септем-
ври, Велинград“ организи-
ра и провежда заседанията 
на Комисиите по избор на 
проекти (КИП). Заявле-
нията с одобрено админи-
стративно съответствие и 
допустимост се подлагат 
на техническа оценка от 
Комисия за избор на про-
екти (КИП) спрямо Крите-
риите за избор на проекти 
от Стратегията за местно 
развитие. Комисиите за из-
бор на проекти извършиха 
класиране на подадените 
заявления за подпомагане.

Членовете на КИП из-
вършват техническа оцен-
ка на заявленията, отго-
варящи на критериите за 
административно съответ-
ствие и допустимост. За 
всеки проект се извършва 
техническа оценка от най-
малко двама оценители, 
определени от Председа-
теля на КИП. Техническа 
оценка на заявленията се 
извършва от КИП съгласно 
критериите и тежестта на 
отделните критерии, опре-
делени в СМР. Оценката 
се документира чрез по-
пълването от членовете на 
КИП на индивидуални таб-

лици за техническа оценка. 
Членовете на КИП не мо-
гат да изменят при никакви 
обстоятелства таблицата за 
техническа оценка. Окон-
чателното решение относ-
но техническа оценка на 
заявленията се приема при 
пълен състав на КИП. Въз 
основа на средноаритме-
тичната стойност от ин-
дивидуалните оценки, да-
дени от членовете на КИП 
в индивидуалните табли-
ци за техническа оцен-
ка, председателят изготвя 
таблица с комплексната 
оценка за всяко заявление. 
При разлика с повече от 
50 процента в оценките на 
заявлението и документи-
те към него, оценителите 
дали съответно най-ниска-
та и най-високата оценка 
представят мотивирано 
становище. КИП провежда 
обсъждане и взема реше-
ние за даване на оценка на 
проектното предложение с 
мнозинство. 

Секретарят изготвя таб-
лица за класираните кан-
дидати по комплексна тех-
ническа оценка, която се 
подписва от председателя, 
от членовете на КИП и от 
секретаря.
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През месец юни 2013 г. „МИГ 
- Белово, Септември, Велинград“ 
получи официално одобрение на 
първите си два проекта, входира-
ни на първи прием 2012 г., за които 
предстои подписване на договори 
за финансиране.

През месец юни 2013 г. адми-
нистративното звено на „Местна 
инициативна група - Белово, Сеп-
тември, Велинград” подготви за 
внасяне в Държавен фонд Земеде-
лие – Разплащателна агенция, гр. 
Пазарджик всички постъпили и 
преминали административно съот-
ветствие и допустимост и техниче-
ска оценка проектни предложения.

КАКВО ПРЕДСТОИ?

•	 Внасяне на одобрените от „МИГ - Белово, Септември, 
Велинград“ проекти в Държавен фонд Земеделие – 
Разплащателна агенция – гр. Пазарджик;

•	 Обявяване на прием на заявления за подпомагане 
по Стратегията за местно развитие с остатъчните 
средства по съответните мерки;

•	 Организиране и провеждане на информационни 
кампании по населените места на територията на 
„МИГ - Белово, Септември, Велинград“;

•	 Провеждане на консултации при подготовка на 
Заявления за кандидатстване по Стратегията за 
местно развитие на „МИГ - Белово, Септември, 
Велинград“ по населени места.

ЗА КОНТАКТИ:

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

ЕКИП НА МИГ:
Изпълнителен директор: 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


