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Този стратегически документ е създаден при реализиране на проект „Придобиване на умения и 

постигане на обществена активност за потенциални местни инициативни групи на територията на 

общините Белово, Септември и Велинград”. Използвайки подхода ФОРУМ-ЛИДЕР участниците 

изградиха инициативна група, представяща интересите на обществото и формираха общата визия за 

развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.
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I. Описание на МИГ 
 

1. Общини/територии в територията на МИГ
1
  

(Приложение 14.1 към СМР) 

 

МИГ обобщава в себе си трите общини Белово, Септември и Велинград (по-нататък в този документ 

за краткост наричани МИГ, територията и/или район). В географско отношение територията е 

разположена на пресечната точка на планините Рила, Родопи и Средна Гора и Горно-тракийската 

низина. Средната надморска височина е 1263 м., като най-ниската точка е с надморска височина 220 м. 

(с. Ковачево, Община Септември), а най-високата – вр. Славов връх, Община Белово – 2306 м. 

Територията на трите общини е обхваната от три гео-морфоложки области, характеризиращи техният 

релеф. Средногорието, включващо Средна Гора, и Рило-Родопският масив, включващ Рила и 

Родопите, характеризират планински характеристики на района, и Горнотракийско-Тунджанската 

подобласт, разположена между гореспоменатите две области, оформя низини характеристики.  

 
Общата територия на района е 1 498 791 км2 като територията на община Белово е 346 356 км2, на 

община Велинград е 803 063 км2, а на община Септември - 349 372 км2. По административно 

разположение се намира в Южен централен район за планиране и в югозападната част на 

Пазарджишка област. Вътрешните граници, освен тези, на които са с трите влизащи в МИГ, са с 

общините Лесичово, Пазарджик, Ракитово и Батак. Външни граници са: Софийска област (община 

Костенец), Благоевградска област (общините Якоруда, Белица, Банско, Гърмен и Сатовча) и 

Смолянска област (община Доспат). Районът обхваща петте града Белово, Велинград, Сърница, 

Септември и Ветрен; и 42 села. Населеното място с най-голямо население е гр. Велинград – 23 686 

души, а с най-малко – с. Долно Вършило, общ. Септември, с 13 души. Общо населението на 

територията наброява 78 199 човека, а неговата гъстотата е приблизително 52 човека/км2.  

 

2. Карта на територията 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                   
1
 Данни: НСИ 2010, Общински стратегии за развитие 2007-2013 Белово, Велинград и Септември 
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3. Организационна структура на МИГ  
(Приложение 7.1 и 7.2 от общия пакет) 

 

- състав на МИГ и на управителния орган - състав и отговорности; членове: 
 

Общото събрание (ОС) е върховен колективен орган на Сдружението. Състои от 41 членове – 32 

физически и 9 юридически лица, с постоянен адрес и седалище на територията на МИГ. (Приложение 

7.1 от общия пакет). Основните компетентности на ОС са описани в І.5. Механизъм за взимане на 

решения. Икономическите партньори са 11 (26,9%); неправителствения сектор (НПО и читалища) са 6 

(14,6%);  представителите на публичния сектор са 16 (39 %); физическите лица са 8 (19,5%). Жените са 

19 (46,34 %), а младите хора до 35 години са 12 (29,27 %). Правата и задълженията на членовете на 

МИГ са описани в чл.10 и чл.11 от Устава на МИГ (Приложение 2 от общия пакет)  
 

Управителният съвет (УС) се състои от 9 лица, членове на Сдружението. (Приложение 7.2 от 

общия пакет) В УС от публичния сектор са 3-ма (33,33%) – двама зам.кметове и един кмет. Другите 

членове на УС са шест (66,67%) – по двама от всяка община. Те представляват: икономическия сектор 

(три ЕТ - услуги и земеделски бизнес), един от сектора на читалищата и две физически лица. УС се 

избира от ОС с мандат от 5 години. Основните компетентности на УС са описани в І.5. Механизъм за 

взимане на решения. 
 

- организационна структура/схема: (Приложение 14.2 към СМР) 

 

4. Управление на МИГ 
 

- управителен орган: УС има представителната власт на МИГ. Председателят на УС се избира за срок 

от 5 години. Той организира подготовката и провеждането на заседания на УС, осъществява 

публичното представителство на Сдружението и представлява сдружението до избирането на 

Изпълнителен директор (ИД). За оперативност, представителната власт на Сдружението е 

съсредоточена в ИД, който се отчита и се контролира от УС и ОС.  (Приложение 2 от общия пакет – 

чл.33 от Устава на МИГ) 
 

- описание на позициите и изискванията за ИД и персонал: УС назначава чрез конкурс ИД на пълен 

работен ден. При избор на ИД се спазват изискванията: завършено висше образование; минимален 

професионален стаж 5 години; най-малко две години управленски опит; опит в реализиране на 

проекти. Останалите членове на оперативния екип на МИГ са: 

- Асистент на пълен работен ден; 

- 2-ма експерти по прилагане на СМР на ½ трудов договор; 

- Счетоводител на пълен работен ден. 

Допълнително ще се наемат експерти на граждански договор за целите на прилагането на СМР с 

функции по информиране, консултации и мониторинг.  
 

- правата, задълженията и отговорностите на всички заети в управлението на МИГ (длъжностна 

характеристика) са разписани в Приложение 21 от общия пакет; 

 

5. Механизъм за взимане на решения 
 

- процедури: ОС се провежда най-малко един път годишно. Свиква се от УС с покана и дневен ред или 

при писмено искане на 1/3 от членовете. Решенията на ОС се вземат с мнозинство от присъстващите с 

изключение на въпроси, съгласно чл. 26, ал.1, т.1 и 4 от Устава, които се вземат с мнозинство 2/3 от 

присъстващите.  
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УС се свиква и ръководи от Председателя най-малко един път на три месеца, както и при писмено 

искане на 1/3 от членовете на УС. Заседанието на УС е редовно, ако на него присъстват най -малко 2/3 

от членовете му. УС взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите, освен в случаите по 

чл.14 ал.2 и чл.31 т.3 и 6 от ЗЮЛНЦ, които се вземат с мнозинство от всички членове.  
 

Пълномощията на органите на управление по прилагане на СМР са заложени в Устава (Приложение 2 

от общия пакет). Стратегическите документи на сдружението (СМР, годишен бюджет и доклад) се 

разработват последователно от ИД и УС и се одобряват окончателно от ОС. Изборът на проекти по 

СМР се ръководи от УС, който назначава Комисия за избор на проекти (КИП). УС, КИП и Звеното за 

администриране на МИГ (ЗАМИГ) отчитат кампанията по избор на проекти пред ОС. В правилата за 

прилагане на СМР е предвидена Комисия за контрол и мониторинг по прилагане на СМР, която се 

назначава от УС. 
 

Всички процедури за вземане на решения, касаещи прилагане на СМР са описани подробно в 

Приложение 14.3 от СМР – Вътрешни правила за прилагане на СМР. Те уреждат процедурите за 

прилагане на СМР, условията и реда за кандидатстване, оценка и одобрение на заявления, мониторинг 

и проверки на място, подкрепата и информирането на получателите на помощта, както и докладването 

до РА. 
 

- участници: 

ОС: Приема, изменя и допълва устава; Избира и освобождава членовете на УС; Взема решения за 

преобразуване и прекратяване на Сдружението; Взема решение за членство в други организации;  

Приема СМР и нейния бюджет; Приема бюджет и отчет за дейността на Сдружението; (Приложение 

2 от общия пакет - Чл.26.(1) от Устава на МИГ) 
УС: Осигурява изпълнението на решенията на ОС; Приема членове; Избира от състава си Председател 

на УС; Избира с конкурс и освобождава ИД; Избира и освобождава КИП по СМР; Взема окончателни 

решения за финансиране на проекти по СМР; Взема решения относно СМР и нейния бюджет и ги 

предлага за одобрение на ОС; Приема организационна структура, правилник и процедури за 

функционирането на изпълнителните органи на Сдружението, включително по прилагането на СМР; 

(Приложение 2 от общия пакет - Чл.32.(1) от Устава на МИГ) 

Председателят на УС: Свиква и ръководи заседанията на УС; Представлява МИГ до избирането на 

ИД. (Приложение 2 от общия пакет - Чл.33 от Устава на МИГ) 

Изпълнителният директор - ИД: Управлява програмната и финансовата дейност на МИГ и я 

представлява; Подготвя и внася в УС СМР и бюджет; Извършва и одобрява текущите разходи; 

Сключва договори; Осигурява изпълнението на решенията на УС; (Приложение 2 от общия пакет - 

Чл. 34. (1) от Устава на МИГ) 



   
 

   
 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони  

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
 

 
Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,    

регистрирано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел под № 

20100615010 

      Стр. 7 от 52 

II. Процес на разработване на стратегията – методология и подход  
 

1. Описание на процеса – подход и стъпки 
 

В процеса по дефиниране на заинтересованите страни бяха използвани разнообразни принципи 

(консенсусни решения; прозрачност на всички дейности и решения, чувствителност към реалните 

проблеми на населените места), методи и подходи: 

- Използвани методи: дискусия; информационен ден; лични срещи; общи информационни срещи; 

индивидуален подход; мотивиране на всички заинтересовани страни; проактивни методи на обучение 

и информиране; учене чрез правене; пренасяне на добри практики. 

- Основен метод на работа бе подхода ФОРУМ-ЛИДЕР. Бе използван модела, разработен по проект 

на АСА (финансиран от ШАРС-2005–2007г.). ФОРУМ-ЛИДЕР представлява поредица от обществени 

дискусии, открити за всички граждани и представляващи всички заинтересовани страни. Подходът се 

основава на провеждането на структурирани дискусии, в които заинтересованите страни са 

представени на отделни работни маси.  

- Широко се използваха формуляри за обратна връзка, на база на които се изготвяше анализ. 

- За по-успешно идентифициране и въвличане на заинтересованите страни се разработи 

Комуникационен план. 
 

Най общо процеса премина през 4-ри основни етапи: 

Подготвителен (1-2 месец) – сформирани оперативни групи; подготвени информационни срещи; 

промоциране в медиите; изготвен дизайн на WEB site; 

Разработване на СМР и информационни дейности (3-8 месец) – проведени обучения за 

потенциални членове на МИГ и за местни лидери по подхода ЛИДЕР; информационни дни за 

активизиране участието на населението; първите 3 сесии по ФОРУМ-ЛИДЕР; информационни 

семинари за дискутиране на СМР; публикувани и разпространени - листовки, плакат, брошури и 2-ва 

броя бюлетин; изработено лого на МИГ. 

Учредяване и регистрация на МИГ. Приемане на СМР. Кандидатстване пред МЗХ (8-14 месец) – 

проведени информационни семинари за дискутиране окончателния вид на СМР; проведени 2-ве сесии 

ФОРУМ-ЛИДЕР; приета СМР; учредяване на МИГ; кандидатстване на МИГ пред МЗХ. 

Укрепване на МИГ (11-20 месец) – продължават обученията за членове на МИГ; продължават 

информационни срещи за популяризиране на СМР; учебно посещение за членове на МИГ в страна от 

ЕС с опит в подхода ЛИДЕР.   
 

Основни стъпки за разработване на Стратегията за местно развитие: 

- В периода 03-21.08.2009 г. бяха проведени 10 работни срещи на цялата територия на МИГ и сформирани 

три оперативни групи: Белово – 9 души, Септември – 5 души и Велинград – 8 души, с по един помощник 

модератор за всяка. Тези групи извършиха основната работа в реализацията на метода ФОРУМ-ЛИДЕР, 

разработването на СМР и създаване на МИГ;  

- В периода 24.08–01.09.2009 г. се проведоха 3 общо информационни срещи на територията на МИГ, на 

които бяха представени дейностите и детайлите на процеса по разработване на СМР. На срещите бяха 

обособени „работни маси”. Участваха 224 души, представители на общинската администрация, 

земеделски и образователен сектор, местният бизнес и членове на местни НПО; 

- В периода 25.08-13.11.2009 г. се проведоха 4-ри обучения с 40 участника за потенциални членове на 

МИГ. Обучаемите бяха членове на оперативните групи и  на „работните маси”; 

- В периода 10.09-15.12.2009 г. бяха проведени 4-ри обучения с 87 участника за местни лидери; 

- В периода 07.09-16.11.2009 г. бяха проведени 10 информационни дни с 494 жители от територията на 

МИГ, на които беше предоставена информация за ПРСР и подхода ЛИДЕР.  
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- В периода 18.11.2009 г. – 31.03.2010 г. бяха проведени 5-те сесии по подхода „Форум – ЛИДЕР”. Всички 

участници бяха разпределени в „работни маси”. На 1-та сесия: бяха приети принципи и правила за 

провеждане на форум сесиите; беше изготвен SWOT анализ на територията на МИГ. На 2-та и 3-та сесия: 

бяха формулирани цели, приоритети и мерки на СМР. На 4-та сесия: беше учреден МИГ, приет устав, 

избран УС. На 5-та сесия бе обсъдено организационното устройство и функциите на МИГ, отделни 

детайли от стратегията и нейния бюджет. Във всички сесии участваха 266 души от оперативните групи, 

местната власт, бизнеса, неправителствения сектор, етнически общности, медии. Между сесиите се 

провеждаха работни срещи за обобщаване на резултатите от SWOT анализа, целите, приоритетите, 

мерките; 

- В периода 11.01 – 20.07.2010 г. бяха проведени 3 информационни семинара със 154 участника за 

запознаване на  местната общност, неучаствала във ФОРУМ-ЛИДЕР с работният вариант на СМР. През 

същия период се проведоха 3 информационни семинара със 142 участника за представяне на 

окончателният вариант на СМР. По време на семинарите бяха използвани формуляри за обратна връзка за 

определени детайли от СМР. 

В Приложение 20 от общия пакет – от 20.1 до 20.8 -  са приложени документи, доказващи процеса на 

консултиране на проекта за СМР със заинтересованите страни. 

  

2. Партньори в разработването на стратегията 
 

- Местната власт – трите общини включиха свои експерти в оперативните групи и „работните маси”; 

участваха активно в сесиите по ФОРУМ-ЛИДЕР, както с предоставяне на подходящи зали, така и с 

различна информация при извършване анализа и формиране на приоритетите. Трите общини 

определиха  свои координатори за участие в процеса, които бяха основна връзка през целия процес и 

осигуряваха непрекъснат поток от информация, който се използваше в отделните направления на 

Стратегията. 

- Икономическия сектор бе представен различно в различните части на територията и в различните 

етапи на процеса. В Белово активно участваха представители на ЕТ „Иванка Петрова - 44”, които 

осъществяваха координацията с местния земеделски и неземеделски бизнес. Във Велинград в началото 

на процеса участваха съюзите на картофо-производителите и хмело-произовдителите. В последствие 

се присъедини и Съюза на хотелиерите. В община Септември активно се включи земеделския бизнес 

ЕТ „МАРИРУС” и фермери от територията, както и представители на хотелиерски и ресторантьорски 

бизнес ЕТ „Елидере” ЕООД. Част от представителите на икономическия сектор участваха активно 

през целия период и бяха избрани в УС.  

- Неправителствен сектор (читалища) и физически лица – по активно участие от НПО сектора имаха 

представите на Белово и Велинград. Агенцията за регионално развитие –Велинград участва активно 

във всички форум сесии и предостави ценна информация от различни проекти. Няколко читалища от 

Белово и Велинград бяха водещи със своите представители в оперативните групи.  

 

3. Консултанти и фасилитатори  
 

- Като Експерти за разработване на СМР - група ІІ  участваха Марина Манолчева и  Димитър 

Русинов. Те извършиха дейности по: събиране и анализ на информация; преглед на съществуващите 

планове, стратегии и официални документи за територията; описанието „статуса” на територията. 

Разработване на първоначалния и окончателен вариант на СМР;  информиране обществеността за 

СМР. 

- Като Експерт по административно устройство – група ІІІ участва Димитър Русинов. Той 

подпомогна процеса по учредяване на МИГ и участва активно в обученията, организационното 

изграждане и промоцията на МИГ. 
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- Като Експерт модератор – група І участва Лучко Македонски. Той изготви анализ на 

заинтересованите страни, отговаряше за комуникацията с партньорите и  участниците; участваше в 

обученията, информационните дни и сесиите като убеждаваше и мотивираше даваше информация за 

актуалната ситуация; 

- Като Експерти по подготовка и провеждане на обучения и информиране - група ІV  участваха Дочо 

Михайлов  и  Цвета Петкова. Дочо Михайлов подготви дизайн на обучителните програми и имаше 

неоценима роля при подготовката и провеждането на сесиите по ФОРУМ-ЛИДЕР. Цвета Петкова 

разработи Комуникационен план на целия процес и участва обученията.   
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III. Описание на ситуацията 
 

1. Събрани и оценени данни за територията 
 

Природни и материални ресурси  

На територията на МИГ с потенциал за използване са множество природни и туристически ресурси. 

Град Велинград е основен туристически център известен с минералните си води. Това е довело до 

създаването на голямо количество хотели и бази в града, възползващи се от природния ресурс. В 

останалата част на община Велинград, както и на територията на общините Белово и Септември 

също съществуват минерални извори, чието използване е ограничено и се свежда до остарели 

бани, минерални плажове и за бутилиране на минерална вода. Планинските характеристики на региона 

дават множество природни места за отдих, спорт и културни дейности. Жителите на територията, 

както и нейните посетители могат да посетят, както развиващи се дестинации за туризъм и отдих, така 

и неразвити такива. Като цяло туристическа инфраструктура е недоразвита и е предимно с ниско 

качество на ниво структура и супер-структура и на ниво услуги.  

Климатът в региона е преходно-континентален в равнинните части и планински в източните склонове 

на Рила и високите части на Родопите. Зимните месеци се характеризират с сравнително мек климат, 

ранна пролет и късна и топла есен. Характерно за районът около град Велинград е високият брой на 

средно слънце-греене – 215 дни в годината. Средната годишна температура за района е 11.3°C, а 

годишните валежи се равняват на около 550 мм/км2.  

Основните почвени видове на територията са канелено-горски, канелени подзолисти горски почви, 

кафяви горски почви и планинско-ливадни почви. Ливадните видове почви са представени от 

алувиални, алувиално-ливадни, делувиално-алувиални, и делувиални. Споменатите почвени видове 

характеризират добро естествено плодородие. Подходящи култури за отглеждане биват: зърнено -

житни, технически, картофи,хмел и трайни насаждения (овошки и лозя). Основна част от 

територията на общините Белово и Велинград са заети от горски фонд и оставя община Септември 

като единствена разполагаща с по-голям фонд обработваема земя. Община Септември е също така с 

репутацията на лозаро-винарски регион. 

Районът е богат на води и водоизточници. Главни водосборни реки са река „Марица” и нейните 

притоци – река „Яденица” и река „Чепинска”, както и река „Доспатска”. В и около района са 

построени многобройни каскади, микроязовири и язовири, които го снабдяват с вода. Истинско 

богатство за района са минералните извори, които са силно концентрирани в община Велинград и 

по-слабо в общините Септември и Белово. Общото количество водни площи на територията се 

простира на 32,880 декара. Въпреки сравнително високите капацитети на водни ресурси в региона, те 

не се оползотворяват пълноценно заради недоизградена, износена и неотговаряща на съвременните 

стандарти за сигурност и безопасност водопроводна мрежи. 

Територията се характеризира с голямо разнообразие на животинските видове. Естествената фауна е 

разнообразна на видове. Много от тези видове са вписани в книгите за защитени видове заради 

техните специфичност или заради заплаха от изчезване. Тяхната важност е, както от национално, 

така и от Европейско и световно ниво.  Към тях спадат безгръбначни, влечуги, птици, бозайници и 

насекоми. 

Района е и с изключително богата растителност. Големите планински и  горски фондове, непозволяват 

основна част от територията да бъде използвана за земеделие, което обяснява множеството срещащи 

се диворастящи растителни видове включващи дървета, храсти, треви, билки и гъби. В региона има 

редица защитени зони заради уникална и рядка флора. 
Въпреки естественото си богатство не се набляга на запазването на качествена екологична среда. 

Въздуха е единствения фактор, който е в или под нормалните норми на замърсяване, но дори и този 

факт се дължи на липсата на големи предприятия и планинските и горски характеристики на 

територията. Водите и почвите, с изключение на отделни защитени и трудно достъпни територии 
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се замърсяват безпрецедентно. Заради липса и/или недоизградена система за водоснабдяване и 

канализация множество замърсени води и отпадъци се изхвърлят директно в реки и/или в почвите. 

Канализационните мрежи и водните площи нямат изградени пречиствателни инсталации пречистващи 

замърсените води. Природата допълнително се занемарява поради липсата на ефективна политика 

относно отпадъците и тяхното изхвърляне. Съществуват множество незаконни сметища и 

постоянно се създават нови такива. Общинските и държавни служби не действат ефективно за 

затваряне и санкциониране на създадените сметища. Последните не действат ефективно и при 

контрола на съществуващите сметища като инспекцията се свежда до предварително планираните 

проверки. Наблюдава се слабо задвижване на контрола, където чрез контролни действия един от 

основните замърсители в региона се санкционира и принуждава да изгради собствено сметище и да 

контролира по-ефективно пречиствателните си инсталации. Един добър пример, който се явява 

недостатъчен за коригиране на ситуацията на целия район. 

 

Обществени и социални данни 

В историческа насока има свидетелства за историческо наследство още преди новата ера. 

Общините Велинград и Белово са били населявани от тракийските племена беси и сатри, а 

територията на община Септември от одрисите. Регионът е бил свидетел на много битки между 

Римляни, Траки, Гърци, Българи, Византийци и Турци. Всяка нация е оставяла трайна културна и 

историческа следа в региона спомогнала за формирането на съвременния обществен облик.  

По данни на НСИ за 2001, от общо население 83 663 души, като българи се самоопределят 69 634 

души, като турци – 6 200, а като роми – 5 587 души. По отношение на религията, по данни на НСИ за 

2001 като християни са се самоопределили 59 305 души, а като мюсюлмани – 21 070. Основна част от 

мюсюлманското общество, както и турско и ромско са концентрирани в община Велинград. В региона 

се наблюдава високо ниво на толерантност между различните под-обществени групи. За 2008 година 

от територията са се изселили 911 души и са починали 1104 души. За същата година заселилите се 

наброяват 727, а броят на живородените е 855 души, което свежда естествения прираст до -433 души (-

249 без да се включва миграцията). Данните за живородени и умрели за 2009 година са респективно 

следните: 898 души и 1067 души, което свежда естествения прираст за годината (без да се взима в 

предвид миграцията) до -169 души. 

По отношение на здравеопазването, основните здравни заведения са концентрирани в градовете и 

общинските центове. В селата за здравето на населението се грижат или посещаващи лекари или 

лекари на щат с многофункционални кабинети. И двата варианта водят до понижено здравеопазване в 

селските райони поради липса на медицинска помощ или профилирана такава. До понижено ниво на 

здравеопазването водят и остарялата/нефункционална техника и не съвременната професионална 

квалификация на медицинския персонал. 

По данни на НСИ за 2008-2009 година, детските градини в региона са били 25 броя с общ капацитет от 

2087 места. В тях е работил общ персонал от 182 души и е обслужвал 94 детски групи с общо 2  071 

деца. Училищата в региона са 34 и обхващат от 1 до 13 клас, и такива даващи 2
ра

 и 3
та

 професионална 

квалификация.  

Организираните в региона културни мероприятия са на годишна ротация и са свързани предимно с 

отбелязването на религиозни и национални дати. Основни събития са „Общински преглед на 

народното творчество” на община Белово; Кукерството, в селата около град Септември; и 

фестивалите Велинградски празници на културата и Балкански фестивал на класическата 

китара.  Основни поддръжници на културата и „живото” наследство са читалищата. Към тях са 

сформирани различни на брой и насока формации и самодейни инициативи. Някои от тях са в 

насоченост за автентичен фолклор, църковни песнопения, художествено слово, обработен фолклор, 

сценични и модерни танци, театрални групи, литературни клубове, езици, пиано и други. В региона 

съществуват музеи от типа на къщи, обществени сгради и религиозни паметници с историческо 

значение. Във Велинград съществува исторически музей на града и художествената галерия.  
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Спортът в региона е със сравнително добро ниво на развитие. Има множество спортни съоръжения, 

спортни клубове и дружества. Въпреки това основна част от съоръженията са в лошо състояние и са 

негодни за провеждане на състезание. Съществува необходимост от основни ремонтни дейности и 

осъвременяване, както на самите бази, така и на поддържащите съоръжения. Също така е необходимо 

разнообразяване и увеличаване на спортната база. Трябва да се наблегне на привличането на 

обществото към спортните дейности. Това привличане е необходимо в две насоки – участие в спортни 

дейности и привличане на спонсорство към спортните дружества и съоръжения. За спомагане 

постигането на резултати в двете насоки биха могли да се привличат спортни състезания и 

посещения на професионални спортни клубове в съществуващите бази. 
 

Икономически и технически данни 

Като цяло територията е бедна на горивно-енергийни и рудни ресурси. Основно се добиват рудни и 

нерудни материали за строителната промишленост. В района на град Ветрен има неразработено 

изключително рядко находище на зелено габро. Община Велинград е основен доставчик на колофон 

за страната. Азбестовите находища на територията представляват 32%, а тези  на мрамор - 10% от 

националните запаси. 

По данни на НСИ за 2007 г. промишлените фирми в региона наброяват 277 и сформират близо 5% от 

нетните приходи в област Пазарджик. Основните насоки на промишления сектор в региона са 

производството на електроенергия, дърводобивна и дърво-преработвателна промишленост и 

харнително-вкусовата промишленост. Интерес предизвикват отраслите: Селско, ловно и горско 

стопанство; Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия; Строителство; 

Хотели и ресторанти; и Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги. 

Въпреки конфиденциалната информация на някои от данните, следващите приблизителни проценти 

правят впечатление за активна икономическа дейност с изключителен потенциал за развитие. При общ 

брой 1 602 предприятия на територията на МИГ, 347, или 21,66% са в споменатите по-горе сфери на 

дейност. Впечатление прави хотелиерство и ресторантьорство с 150 регистрирани фирми като 

близо 50% от тях са във Велинградска област. Като цяло за региона, сферата регистрира и най-

голяма инвестиция в ДМА със своите 13.31%, а петте споменати по-горе обобщават общо 27,61% 

от общото за МИГ. Като допълнение, те са регистрирали 14.93% от общата продукция, което е довело 

до съставяне на 12.21% от общите приходи. Тези данни погледнати от друга страна показват, че 

процентът приходи от дейността се равнява на 148.25% от произведената продукция , или на 

48.25% печалба след нейната реализация. В крайна сметка, печалбата на фирмите (включително 

инвестициите в ДМА) се равнява на 166 104 000 лв., или на 33.37% от общите приходи.  

По отношение на земеделието, основна част от общините Белово и Велинград са заети от горски фонд, 

което оставя 26.1% на Белово и 13.3% на Велинград като стопански фонд. В границите община 

Септември, от друга страна територията е предимно равнинна и полска като площта на 

обработваемата земя обхваща 171,131 декара. Основна част от площта на МИГ намираща се на 

територията на общините Белово и Велинград се ползва за мери и пасища и трайни култури, докато на 

територията намираща се в община Септември се отглеждат зърнено-житни, фуражни, технически 

(тютюнопроизводство) и зеленчукови култури. От скоро се възстановяват и правят проучвания за 

създаване на нови трайни насаждения, което създава благоприятна среда в насока лозарство, 
особено с репутацията на региона като лозаро-винарски. Животновъдството  е облагодетелствано 

да се развива, тъй като планинската територия дава множество естествени пасища. Въпреки това, 

животновъдството в региона не е достатъчно развито. Множество от стопанствата, приблизително 

90%, отглеждат малък брой животни, 2-3 крави и/или 4-5 овце. Тяхната продукция е предимно за 

лично ползване и остатъка е продаван на официалните млеко-изкупуващи фирми или на 

нерегламентирани пазари. Като цяло може да се сметне, че аграрният сектор на територията не е 

оптимално развит. Това е породено от множество фактори които влияят негативно на сектора. 

Преминаването към пазарна икономика и възвръщането на земите разпокъса земите и ги предостави в 

техните правни собственици. Множество от тях не са се занимавали и/или не желаят/не могат да се 
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занимават със земеделие, което довежда до занемаряване на насажденията. От друга страна 

държавните и частни институции поддържащи напоителните системи не се справят с тяхната 

поддръжка и това води до неефективно и/или невъзможно  ползване на напоителните системи. Също 

така много от дребните фермери са имали неползотворен и неприятен контакт с кооперативни 

организации. В следствие на това отказват коопериране. От там идва и невъзможността на 

земеделците да закупят и използват съвременна техника, която би намалила техните разходи и би 

допринесла за повишен доход от продукция. В допълнение, след присъединяването на България към 

Европейския съюз (ЕС) се прилагат стандартите за качество на съюза, които са непознати и непосилни 

за малки и средни стопанства. По този начин нивото на продукция спада и довежда до ориентиране на 

повечето стопанства към сивия сектор на икономиката.  

Основно богатство в насоченост туризъм са минералните извори . Множество от изворите на 

цялата територия са концентрирани в град Велинград, което е позволило на града да се открои като 

„спа-столицата на България”, а туризма да бъде основен икономически сектор. За жалост, обаче в 

останалата част от територията не се набляга на развитието на туризъм. Въпреки това, на цялата 

територия на МИГ съществува ресурсно богатство за развитие на различни видове туризъм.  
Районът е богат на природни ресурси, но за жалост те не се използват оптимално и с находчивост. 

Липсва съпътстваща инфраструктура (заслони, места за пикник, платформи за наблюдения и др.), 

която да създава удобства и възможности за развитието на туристическия потенциал. От друга страна, 

уникалността на комплексната културна среда, включваща, местното културно-историческо 

наследство, както и всички традиционни социални събития и явления, етнографски и фолклорни 

ценности, обичаи, вярвания, които дават цялостната картина на местния начин на живот, 

допълнително биха допринесли за изграждане на изключителен туристически продукт. Въпреки това, 

туристическия продукт, с изключение на град Велинград е неразвит, силно фрагментиран със слабо 

информационно и рекламно осигуряване. 

Транспортната инфраструктура на региона е сравнително добре изградена. През територията минава 

евро азиатският транспортен коридор, свързващ Западна Европа с Близкия Изток и Средна Азия, 

международната автомагистрала “Тракия”, която свързва Западна Европа и Истанбул, 

международната ЖП линия, свързваща Централна Европа с Азия. От гара Септември започва 

дековилната железница, минаваща през Община Велинград и свързваща Тракия с Родопите, Пирин и 

Рила. Основните центрове на общините се намират на разстояния до 100 км от две основни летища – 

„Враждебна”, София и „Крумово”, Пловдив; и до едно за леки самолети – летище „Долна Баня”. За 

съжаление състоянието на голяма част от шосейната инфраструктура се нуждае от реконструкция и 

основен ремонт. Нейната гъстотата е 48,7/100, а като дължина се равнява на 1193.3 километра. От 

цялата мрежа най-голям е процентът (73,05%) на 3 и 4 клас пътища, което потвърждава нуждата от 

реконструкция и ремонтна дейност в района. 

Развитието на комуникационната мрежа в региона е сравнително добро. Телефонните постове 

покриват почети напълно населението на района. Мобилните услуги покриват основен процент от 

населението, като представителите на различните компании имат центрове в по-големите градове. 

Наблюдава се увеличение на процента от населението ползващо компютри и интернет. Интернет 

доставчиците имат представителства в по-големите населени места. Съществуват представителства на 

кабелни и други телевизионни доставчици в центровете и по-големите селища. Пощенските и 

куриерските услуги са също сравнително добре развити и представени от държавни и частни 

структури. 

Района е добре обезпечен от страна на производство и разпределение на енергия. ВЕЦ/ПВЕЦ 

станцията намираща се на нейната територия е най-голямата в страната. Като цяло мрежата е 

сравнително добре развита с нужда за доразвиване и покриване на целия район. Инфраструктурата е 

остаряла и се нуждае от основни ремонтни дейности и модернизиране. Газификацията на района е 

ниско развита, като газифицирани обекти се срещат единствено в по-големите градове.  

За водоснабдителната мрежа в региона може да се каже, че е със сравнително добро покритие, но не 

покрива цялата територия на населените места. Също така голяма част от мрежата е остаряла и води 
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до опасности за здравето на населението. Остарялата мрежа води и до огромни количества загуби на 

питейни води. Това води и до повишен процент на авариите допринасящо за невъзможността за 

създаване на качествена инфраструктура поради честите „закърпвания” на мрежата. Канализационната 

система е недоизградена до липсваща на голяма част от територията. С изключение на минимален 

брой, липсват каквито и да е пречиствателни инсталации. Това води до изключително високо ниво 

на замърсяване на води, почви и въздух и опасност за здравето не само на жителите и посетителите на 

региона, но и за диви и отглеждани животни и растителни култури. 

Подобно е положението и с управлението на отпадъците. Липсва култура и контрол за изхвърлянето 

на отпадъци на нерегламентирани места и създаването на незаконни сметища. Също така липсва 

адекватен контрол върху законните сметища и места за събиране на отпадъци. Съществува реална 

нужда от създаването на обществено мнение и позиция спрямо екологичните проблеми на 

общините, качествено регулиране и контролиране на замърсителите от страна на властите и в 

допълнение представяне и внедряване на действия за изграждане на екологична култура на 

населението. 
 

2. Описателен анализ на социално-икономическата ситуация 
 

В секцията, на база вече упоменатите данни и факти ще се направи по-задълбочен анализ на общата 

социално-икономическа ситуация. От този анализ ще произлязат изводите от вече представените 

данни, които биха дали предпоставка за оформяне на целите на настоящата стратегия.  

От анализа на данните за населението на района се създава прогноза за неговото увеличение и 

подмладяване. Това е породено от макар и слабите тенденции за увеличение  на броя на живородените 

и задържане в броя заселили се. От тук произлиза и увеличението в естествения прираст от -996 през 

2004 до -433 за 2008. Тук факторът Миграция може да се обясни с търсене на обучение и реализация в 

по-големи центрове. От последното произлиза, че при подобряване на условия за работа и живот, този 

фактор би могъл да се намали. Въпреки това, взимайки негативната тенденция в нивото на заетост на 

национално ниво, породена от настъпилата финансова криза, може да се забележи, че и тук, както в 

цялата страна нивото на безработни се е повишило. По официални данни на бюрото по труда за януари 

2010, средното на безработица в региона е 17.69% като най-високо е било нивото във Велинград с 

26.1% и съответно 12.5% в Белово и 14.46% в Септември. За съжаление много от тези хора са или без 

нужната квалификация, или не са с достатъчно гъвкава такава за да започнат работа в друга сфера. От 

друга страна, регионалните различия на условия и заплащане на труда стимулират допълнително 

миграцията извън малките общини. В последните години се забелязва тенденцията за повишаване на 

заетостта в частния сектор, както и повишаване на предприемачеството, където много от заетите и 

безработните лица се само-наемат в различни сфери на икономиката. Преимущество има селското 

стопанство, където много от предприемачите стартират и разработват фамилни аграрни стопанства. Това 

би обосновало и отскорошното възстановяване и провеждане на проучвания за създаване на нови 

трайни насаждения. По този начин се създава благоприятна среда в насока лозарство, особено с 

репутацията на региона като лозаро-винарски. От друга страна, благодарение на предимно 

планинските територии на МИГ в землищата на Белово и Велинград и тяхната експлоатация като мери 

и пасища, там би било обосновано развитие на животновъдството, докато територията на МИГ в 

землището на Септември би било благоприятно за развитие на земеделието като основно се наблегне 

за възстановяване репутацията на региона като лозаро-винарски. Въпреки това евентуалното развитие 

на региона като аграрен би било възможно единствено в следствие на огромни инвестиции и създаване 

на кооперативни организации. Създаването на сдружения би позволило по-високи инвестиции в 

съвременна техника и от там намаляване на разходите за обработка на земята и културите и 

реализиране на по-високо количество и качество на продукцията, а от там и по-високи доходи от 

продажба на реализираната продукция. По този начин би било възможно и покриване на изискванията 

за качество на ЕС. Въпреки тези доводи, реализирането на такива сдружения е от трудно до 

невъзможно за реализиране поради негативния опит на фермерите от предишни подобни съюзи. 
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Трудност представлява и множеството парцели на собственици, които никога на са или вече не се 

занимават със земеделие. Голяма част от тези собственици са сменили местоживеенето си от селските 

към градски региони на страната. Друг негативен фактор за развитие основно на земеделие са лошото 

качество на напоителните системи в региона. Огромна част от тях са станали обект на кражби, а 

останалата част е рядко или напълно неподдържана. От друга страна, фамилните аграрни стопанства 

дават възможна перспектива за развитие на региона като селскостопански при евентуалното наблягане 

на екологично чисто производство. Така значително ще се повиши качеството на продукцията и 

популярността на региона като екологично чист. Повишената атрактивност на региона също така ще 

спомогне развитието на туризма. Както видяхме, освен град Велинград, потенциал за развитие на 

туризъм има в целия регион на МИГ. Множеството минерални извори и възможности за балнеоложки  

туризъм допълнително допринасят за общия облик на региона. Освен балнеоложки и СПА туризъм, 

региона разполага с изключителни природни дадености и ресурси и културно-историческо наследство. 

Като цяло територията предлага уникални възможности за развитие на рекреационен и лечебен, 

екологичен, селски, бизнес и конгресен, спортен, риболовен и ловен, събитиен, приключенски, 

религиозен, културен и планински туризъм. Заради уникалните си дадености спокойно може да се 

развие устойчив туристически продукт, където да се наблегне на малкия и среден бизнес/земеделие, 

произвеждащ уникална за региона продукция, която да се предоставя както на туристическите обекти 

(хотели, ресторанти и атракции), така и директно на посетителите на региона.  

Подобни изводи могат да се направят и от следващата секция – SWOT анализ на територията на МИГ. 

SWOT анализа също така представя и мнението на хората на региона, тъй като основата му бе 

поставена по време на проведените форум сесии.  

 

3. SWOT Анализ 
силни и слаби страни, възможности и заплахите и анализ на проблемите 

 

Анализът (Виж приложение 14.4 от СМР - SWOT Анализ) бе изготвен съвместно с участниците в 

събитията по изграждане на МИГ и планирането на тази стратегия за развитие. От него произлизат 

някои основни фактори, които са заложени в целта и приоритетите на стратегията.  
 

Чрез взаимната работа по време на форум сесиите и работните срещи се визираха възможностите за 

развитие на територията. След конкретизиране на възможностите участниците очертаха насоки за 

развитие в частичното подобряване на благоприятстващата базисна и социална инфраструктура, 

възстановяване и развитие селското стопанство чрез наблягане на екологично чисти и характерни 

местни земеделски и хранителни продукти и развитие на туризма чрез наблягане върху 

алтернативните форми на туризъм и създаването на устойчив туристически продукт.  
 

За постигане на реални ползи от възможностите се налага адекватното използване на силните страни 

на региона. Чрез възползване от алтернативни форми на финансиране (чрез проекти, стимулиране на 

спонсорство, както и чрез реализиране на тази стратегия) ще се цели запазване, стимулиране и 

оптимално възползване от преимущества като: добро географско местоположение, благоприятни 

природни дадености, плодородни почви, уникалните флора и фауна, богатото културно и историческо 

наследство и традиции. С реализиране на стратегията ще се цели максимално възползване от тези 

преимущества за постигане на качествен резултат при развитие на базисната инфраструктура, 

разширяване на туристическия продукт на региона, възстановяване на екологично чисти територии и 

характерни продукти за региона, възстановяване и развитие на културно и природно селско 

наследство.  
 

При реализиране на възможностите чрез оптимално възползване от силните страни се обуславя и 

ограничаване на потенциала на заплахите. Така например събития от глобален и регионален характер 

глобалното затопляне; демографски срив; социален срив; икономическа криза; липса на стимул за 

производство и селско стопанство; допълнително влошаване на инфраструктурата; са взети под 
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внимание и се цели тяхното минимизиране. Чрез възползване от силни страни като: условия за 

развитие на земеделие, условия за развитие на туризъм и човешки ресурс, ще се осъществят 

възможности като: подобряване на национално-финансираната инфраструктура; субсидиране на 

земеделието;  развитие на туризъм; по-добра комуникация и партньорство; финансиране, а от тях ще 

се стигне до подобряване на социално-икономическата среда в региона и съответно минимизиране на 

заплахите от  икономическа криза; липса на стимул за производство и селско стопанство; демографски 

срив и социален срив. 
 

Реална заплаха за осъществяване на възможностите за развитие са слабите страни на територията. В 

конкретния случай, чрез прилагане на СМР и внимателното използване на силните страни и 

оползотворяване на възможностите целят именно справяне със слабости като недостатъчното 

финансиране, остарялата инфраструктура, ниското ниво на образование и информираност, 

неподдържането на историческите и културни паметници, ограниченото развитие на туристическия 

продукт и туризма, липсата на дестинационен маркетинг.  
 

Чрез алтернативно финансиране и стимулиране на предприемачество, комуникация между отделните 

икономически единици, селско стопанство, туризъм, информираност и образование, както и 

подобряване на инфраструктурата не само ще се ограничат слабите страни, а и ще се минимизира 

тяхното реално въздействие върху заплахите. 
 

SWOT анализа, както и на събраните, оценени и анализирани данни  за територията, изградиха ясна 

стратегическа рамка за развитие на територията. Нейните цели и приоритети са посочени в следващата 

секция. 
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IV.  Цели на стратегията 
 

За оформяне на визията и целите на стратегическата рамка бяха използвани вече представените данни 

и анализи. В допълнение бе използвана събраната информация от срещите с местни жители, бизнес и 

представители на властта и тяхната представа за развитие на региона. Така бе създадена желаната 

визия на региона, а за нейното постигане се определиха два основни приоритета със съответни цели и 

под цели. По този начин се създаде една цялостна йерархична рамка , подкрепяща основната визия за 

развитие на МИГ Белово, Велинград и Септември. 

 

1. Цели на стратегията и приоритети за развитие 
 

Основна цел на територията:  

Привлекателно място за живеене и туризъм на базата на устойчиво икономическо развитие, 

интегриращо разнообразен туристически продукт с  характерни местни земеделски продукти.  
 

За постигане на целта бяха определени два основни приоритета за развитие: 
 

Приоритет 1: Създаване на нови възможности за заетост чрез разширяване на зоната на туризма от 

Велинград към останалите две общини, на базата на разнообразяването на туристическия продукт и 

интегрирането на земеделските, агроекологичните и  неземеделските икономически дейности към 

него. (Съкратено название – Разширена туристическа зона с интегриран селски туризъм) 
 

Приоритет 2: Развитие на благоприятстваща базисна и социална инфраструктура, която да 

подпомага разширяването на туристическата зона на територията и интегрирането на земеделието и 

останалите икономически дейности в нея (Съкратено название: Благоприятстваща базисна и 

социална инфраструктура в подкрепа на интегрирания селски туризъм) 
 

Чрез прилагане на приоритетите оптимално ще се оползотворят силните страни на територията, както 

и ще се осъществи максимално използване на възможностите. Чрез прилагане на приоритетите се 

позволява не само развитие в насоки селско стопанство и туризъм, но и цялостно икономически, 

културно и социално. 
 

Като стратегически документ обхващащ територията на МИГ Белово, Велинград и Септември, 

настоящата стратегия не може да стои самостоятелно, а трябва да е, както идейно, така и приоритетно 

обвързана с общинските и национални планове за развитие. Разгледани бяха основните стратегически 

планове, свързани с развитието на територията и тази стратегия бе съобразена и с техните приоритети 

за развитие на региона. 

 

2. Обвързаност  
с цели в други планови и стратегически документи – местни, регионални и национални 

 

При разработването на целите и приоритетите на СМР за територията бяха внимателно проучени 

съществуващите документи на местно, регионално и национално ниво. СМР допълва и доразвива 

заложените цели и приоритети в Общинските планове за развитие на трите общини в периода 2007-

2013 година. Освен това е съобразена с някои местни документи като: Стратегия за развитие на нови 

работни места в община Белово – юни 2007; Стратегия за развитие на устойчив туризъм в община 

Велинград и Велинградския туристически регион – август 2006. 
 

СМР за територията е в пряка връзка със Стратегията за развитие на област Пазарджик 2005-2015. 

 

СМР за територията изцяло е съобразена с Националния стратегически план за развитие на селските 

райони 2007-2013 и Програмата за развитие на селските райони 2007-2013.  
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В Приложение 14.5 към СМР е представена схематично обвързаността на СМР с други стратегически 

документи. 

   

3. Специфични цели 
 

За постигане на основната цел и изпълнение на приоритетите са нужни специфични зони на 

интервенция. Чрез постигане на резултати от тях ще се изпълнят желаните позитивни промени и 

постигане на приоритетите и от там ще се постигне желаната визия за региона. В тази секция са 

представени тези специфични цели и са изброени мерки, по които ще може да се кандидатства за 

финансиране. Самите мерки са допълнително разяснени в глава V. Описание на интервенции. 
 

Към Приоритет 1: Разширена туристическа зона с интегриран селски туризъм 
 

Цел 1 Разширяване на зоната на туризма от Велинград към останалите две общини и разнообразяване 

на туристическия продукт 
 

 Под цел 1: Развитие на туризма в периферията на община Велинград и в общините Белово и 

Септември. 

Мерки: 311, 312, 313,   

 Под цел 2: Развитие на алтернативен туризъм с оглед разнообразяване на СПА – продукта на цялата 

територия  -  развитие на винен туризъм; вело-туризъм; еко-пътеки;  

Мерки: 311, 312, 313,   
 

Цел 2: Развитие  на конкурентоспособно и екологично земеделие, горско стопанство и хранително – 

вкусова промишленост чрез интегрирането на тези дейности с туризма. 
 

 Под цел 1: Възстановяване и развитие на екологично чисти и характерни местни земеделски и 

хранителни продукти и интегрирането им в атрактивни туристически продукти.  

Мерки: 121, 123   

 Под цел 2:  Развитие на горския сектор  чрез интегрирането му с туризма и в съгласие с опазване на 

околната среда. 

Мерки: 226  
 

Към Приоритет 2: Благоприятстваща базисна и социална инфраструктура в подкрепа на 

интегрирания селски туризъм 
 

 Под цел 1: Развитие на базисна инфраструктура в подкрепа на развитието на интегрирания селски 

туризъм и разширяването на туристическата зона. 

Мерки: 321, 322 

 Под цел 2: Развитие на услуги, свързани с използването на комуникационни и информационни 

технологии, социална и културна инфраструктура в подкрепа на развитието на интегрирания селски 

туризъм и разширяването на туристическата зона.   

Мерки: 321, 322 

 Под цел 3: Възстановяване и развитие на културното и природното селско наследство и 

интегрирането му в селския туризъм. 

Мерки: 323 
 

4. Цялостна стратегическа рамка 
 
Виж Приложение 14.6 към СМР 
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V. Описание на интервенции 
 

1. Мерки и дейности 
 

Код на мяр.  

121 

Наименование на мярката  

Модернизиране на земеделските стопанства 

Описание на 

целите 

Да се подобри конкурентоспособността на земеделието на територията на МИГ „Белово, 

Септември, Велинград”, чрез преструктуриране и развитие на наличните материални 

мощности в стопанствата и насърчаване въвеждането на нови технически решения.  

Обхват на 

мярката  

Съгласно чл. 4 от Наредба № 8/03.04.2008 г. на МЗХ. 

Мярката 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 

кандидати 

Земеделски производители, организации на земеделски производители. Да са спазени  

всички изисквания по чл. 13 от Наредба № 8/03.04.2008 г. на МЗХ. 

Бенефициентите по проекти да имат постоянен адрес – за физическите лица и седалище 

за юридическите лица, на територията на МИГ. 

Допустими 

дейности 

Съгласно чл. 3 на Наредба № 8/03.04.2008 г. на МЗХ допустими са само проекти, чийто 

дейности се осъществяват на територията на МИГ и са за производство, съхранение или 

преработка само на собствени земеделски продукти, както и подготовка на продукцията 

за продажба. 

- Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и подобряване на наличните 

производствени материални и/или нематериални активи, и/или 

- Подобряване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на 

земеделски продукти, и/или 

- Опазване на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и 

отпадъци, и/или 

- Увеличаване използването на възобновяеми природни ресурси и подобряване на 

ефективността на използваните при производството суровини, и/или 

- Подобряване условията на труд, и/или 

- Подобряване на хигиенните, ветеринарните, фито-санитарните, екологичните и други 

условия на производство, и/или 

- Подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти, и/или 

- Подобряване на възможностите за производство, преработка и  маркетинг на 

биологични земеделски продукти. 

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 
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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. 

Недопустими 

разходи 

Недопустими са всички разходи съгласно чл. 12  и чл. 12 а от Наредба № 23/ 18.12.2009 

г. на МЗХ и съгласно чл. 27 от Наредба № 8/ 03.04.2008 г на МЗХ. 

Изграждане и обновяване на инфраструктура и закупуване на оборудване за лов, скално 

катерене и голф; инвестиции в сектор рибарство и аквакултури и хазарт;  закупуване на 

машини, оборудване и съоръжения втора употреба; лихви, глоби и неустойки; 

закупуване на недвижими имоти; текуща поддръжка на активи, обект на инвестиционна 

подкрепа; принос в натура; инвестиции, отнасящи се до обикновена замяна;  свързани с 

договор за лизинг, като печалба за лизинговата компания, разходи по лихви за 

рефинансиране, оперативни разходи; разходи, направени преди датата на подписване на 

договора за финансово подпомагане, с изключение на общи разходи по мерките за 

инвестиционни дейности; разходи за дейности, подпомагани по друг проект или 

програми на Европейския съюз (ЕС); мита, акцизи, такси; данъци, с изключение на 

невъзстановимия данък добавена стойност, разходи платени в брой, с изключение на 

разходи за такси за подготовка на проекта и разходи по застрахователни премии; 

изследвания за разработване на нови продукти, процеси и технологии; доставка и/или 

дейност, чиято стойност възлиза на повече от левовата равностойност на 15 000 евро, за 

която кандидатът не е получил най-малко три независими оферти;  търговия на дребно; 

закупуване на права за производство на земеделска продукция; закупуване  на животни, 

едногодишни растения и тяхното засаждане; закупуване на нови машини и оборудване, 

включително компютърен софтуер, над пазарната им стойност; разходи за сертификация 

по НАССР (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки); разходи за 

изготвяне на бизнес план когато кандидатът е одобрен за подпомагане по мерки  

„Създаване на стопанства на млади фермери” или „Подпомагане на полупазарни 

стопанства в процес на преструктуриране” от ПРСР и в едно с одобрения проект по тези 

мерки е представил бизнес план, изготвен от Националната служба за съвети в 

земеделието; глоби и неустойки. 

Финансови 

параметри за 

проектите   

Минималният размер на общите допустими разходи за проект е 5 000 лева  

Максималният размер на общите допустими разходи за проект е 100 000 лева  

Размера на 

финансовата 

помощ (в % 

за различните 

видове 

бенефициент

и)  

- 60 % от общите допустими разходи за млади фермери от селата, попадащи в планински 

и необлагодетелствани райони.  

- 50 % от общите допустими разходи за земеделски производители, попадащи в 

планински и необлагодетелствани райони.   

- 50 % от общите допустими разходи за млади фермери от селата, непопадащи в 

планински и необлагодетелствани райони.  

- 40 % от общите допустими разходи за земеделските производители от другите 

населени места от територията.  

- За инвестиции свързани с водоспестяващи технологии, производството на мляко и 

енергийната ефективност – увеличение с 10 %. 

- Увеличение с 10 % за: Инвестиции за прилагане на Директива на Съвета 91/676/ЕЕС , 

Инвестиции свързани с производството на мляко, Инвестиции в сгради и оборудване, 

чиято цел е подобряване на енергийната ефективност, Инвестиции свързани с 

производството на биогаз, Инвестиции свързани с производството на електричество или 

топлинна енергия, Създаване и/или презасаждане на бързо растящи храсти и дървесни 

видове, използвани за производство на био-енергия; Инвестиции на ниво стопанство във 

водоспестяващи технологии, Инвестиции за извършване на конверсия към биологично 

земеделско производство. 
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Критерии за 

избор на 

проекти 

По тази мярка ще бъдат подкрепяни приоритетно развитието на малки, устойчиви ферми 

със собствени местни продукти, които да бъдат интегрирани в общ туристически продукт.  

Виж Приложение № 14.7 към СМР 

 

Код на мяр.  

123  

Наименование на мярката  

Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти 

Описание на 

целите 

1.Подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и 

конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната и горската 

промишленост чрез: 

а) по-добро използване на факторите за производство; 

б) въвеждане на нови продукти, процеси и технологии; 

в) подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;  

2. Постигане на съответствие със стандартите на Общността; 

3. Подобряване опазването на околната среда. 

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 

кандидати 

Съгласно чл. 11 на Наредба № 18/26.06. 2008 г на МЗХ. Еднолични търговци или 

юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които 

са микро, малки, средни или междинни предприятия. Бенефициентите по проекти да 

имат седалище за юридическите лица, на територията на МИГ. 

Допустими 

дейности 

Съгласно чл. 23 на Наредба № 18/26.06. 2008 г на МЗХ. Допустими са само проекти, 

чийто дейности се осъществяват на територията на МИГ и са за: внедряване на нови 

и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или 

внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или намаляване на 

себестойността на произвежданата продукция, и/или ремонт и модернизиране на 

преработвателни предприятия, преработващи продукти от  Приложение 1 на Договора за 

ЕС. Маркетинг и популяризиране на района като производител на аграрни продукти, 

създаване на общи търговски марки за типични местни продукти и др. Изграждане, 

модернизиране, включително оборудване на лаборатории, собственост на кандидата, 

разположени на територията на предприятието и за нуждите на производствения процес. 

Подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка 

на първични земеделски биологични продукти. 

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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Недопустими 

разходи 

Недопустими са всички разходи съгласно чл. 12 и чл. 12 а от Наредба № 23/ 18.12.2009 г. 

на МЗХ и съгласно чл. 24 от Наредба № 18/26.06.2008 г на МЗХ. Изграждане и 

обновяване на инфраструктура и закупуване на оборудване за лов, скално катерене и 

голф; инвестиции в сектор рибарство и аквакултури и хазарт; закупуване на машини, 

оборудване и съоръжения втора употреба; лихви, глоби и неустойки; закупуване на 

недвижими имоти; текуща поддръжка на активи, обект на инвестиционна подкрепа; 

принос в натура; инвестиции, отнасящи се до обикновена замяна;  свързани с договор за 

лизинг, като печалба за лизинговата компания, разходи по лихви за рефинансиране, 

оперативни и застрахователни разходи; разходи, направени преди датата на подписване 

на договора за финансово подпомагане, с изключение на общи разходи по мерките за 

инвестиционни дейности; разходи за дейности, подпомагани по друг проект или 

програми на Европейския съюз (ЕС); мита, акцизи, такси; данъци, с изключение  на 

невъзстановимия данък добавена стойност; разходи платени в брой; изследвания за 

разработване на нови продукти, процеси и технологии; доставка и/или дейност, чиято 

стойност възлиза на повече от левовата равностойност на 15 000 евро, за която 

кандидатът не е получил най-малко три независими оферти;  търговия на дребно; 

закупуване на права за производство на земеделска продукция; закупуване на животни, 

едногодишни растения и тяхното засаждане; закупуване на нови машини и оборудване, 

включително компютърен софтуер, над пазарната им стойност; разходи за сертификация 

по НАССР (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки) и по други 

международно признати стандарти; разходи за изготвяне на бизнес план когато 

кандидатът е одобрен за подпомагане по мерки  „Създаване на стопанства на млади 

фермери” или „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” 

от ПРСР и в едно с одобрения проект по тези мерки е представил бизнес план, изготвен 

от Националната служба за съвети в земеделието; глоби и неустойки. Не се подпомагат 

като самостоятелен проект дейности: за събаряне на стари сгради и производствени 

съоръжения; за нематериални инвестиции за постигане на съответствие с международно 

признати стандарти; включващи единствено маркетинг на продукт/продукти, с 

изключение на случаите, когато кандидатът е пазар на производители и/или когато тези 

продукти са получени в резултат на преработка, извършена от кандидата.  

Финансови 

параметри за 

проектите 

Минималният размер на общите допустими разходи за проект е 15 000 лева  

Максималният размер на общите допустими разходи за проект е 200 000 лева  

Размера на 

финансовата 

помощ (в % 

за различните 

видове 

бенефициент

и)  

До 50% от стойността на общите допустими разходи за микро, малки и средни 

предприятия и до 25 % за междинни предприятия. 

Увеличение с 10 % за:   Инвестиции в сгради и оборудване, чиято цел е подобряване на 

енергийната ефективност, Инвестиции в сгради и оборудване за производство на био-

енергия в случай на преработка на продукти (суровини), включени в Приложение I на 

Договора за създаване на ЕО, Инвестиции в сгради и оборудване за производство на 

енергия от други възобновяеми енергийни източници за собствените енергийни нужди 

на преработвателното предприятие, Инвестиции в сгради и оборудване за пречистване 

на отпадните води, Инвестиции свързани с подобряване на преработката и маркетинга 

на мляко и млечни продукти. 

Критерии за 

избор на 

проекти 

По тази мярка ще бъдат приоритетно подкрепяни проектни предложения за обработка на 

специфични местни продукти, които да бъдат интегрирани в общ туристически продукт.  

Виж Приложение № 14.7 към СМР 

Държавни 

помощи  

В случаи на преработка и маркетинг на горски продукти и/или преработка на продукти, 

обхванати от Приложение І на Договора за създаване на ЕО  до продукти извън 

Приложение I, помощта ще се отпуска в съответствие с условията и правилата на 

Регламент на Комисията (ЕС) 1998/2006, за минимална помощ (de minimis). 
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Максималната безвъзмездна помощ за един бенефициент е 200 000 евро.  Един 

бенефициент не може да получи финансова помощ (европейски и/или бюджетни 

средства), възлизаща на повече от 200 000 евро за период от 3 данъчни години.  

 

Код на мяр.  

226 

Наименование на мярката  

Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни мерки 

Цели на 

 мярката 

Въвеждане и подобряване на превантивни дейности за намаляване на опасността от 

горски пожари. 

Обхват на 

мярката 

 

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
2
. 

Допустими 

кандидати 

Съгласно чл.13 и чл. 14 на Наредба № 20/07.07.2008г. 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;  

Бенефициентите по проекти да имат постоянен адрес – за физическите лица, и седалище 

– за еднолични търговци и юридическите лица, на територията на МИГ. 

Допустими 

дейности 

Допустими са само проекти, чийто дейности се осъществяват на територията на МИГ и 

са за: закупуване на оборудване за противопожарни депа и защитни средства, съгласно 

Наредба 30 за условията и реда за извършване на противопожарни мероприятия в 

горския фонд и опазване на горите от пожари; Строителство и подобряване на 

постоянни наблюдателни пунктове,  закупуване на средства за наблюдение и 

комуникация. 

Допустими 

разходи 

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

- Разходи за строителство и подобряване на постоянни наблюдателни пунктове,  

закупуване на средства за наблюдение и комуникация; закупуване на оборудване за 

гасаческите групи 

- Действително извършени и платени за стоки/услуги през периода на извършване на 

дейността. 

Недопустими 

разходи 

Недопустими са всички разходи съгласно чл. 12 и чл. 12 а от Наредба № 23/ 18.12.2009 г. 

на МЗХ и съгласно чл. 18 от Наредба № 20/07.07.2008 г на МЗХ. 

Закупуване на оборудване, машини и съоръжения втора употреба; закупуване на земя и 

сгради; данък добавена стойност (ДДС), който подлежи на възстановяване; лизинг; 

оперативни разходи, включително разходи за поддръжка, наеми; банкови такси, разходи 

за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви; принос в натура; доставка и/или 

дейност, чиято стойност възлиза на повече от левовата равностойност на 15  000 евро, за 

която кандидатът, който не е възложител по смисъла на ЗОП и НВМОП, не е получил 

най-малко три независими оферти; закупуване на нови машини и оборудване над 

пазарната им стойност; инвестиции, които представляват „обикновена подмяна”; 

плащания в брой; мита, акцизи, такси; закупуване на недвижими имоти; текуща 

поддръжка на активи, обект на инвестиционна подкрепа; принос в натура; разходи за 

дейности, подпомагани по друг проект или програми на Европейския съюз (ЕС); глоби и 

неустойки. 

Финансови 

параметри за 

Минималният размер на общите допустими разходи за проект е 5 000 лева 

Максималният размер на общите допустими разходи за проект е 30 000 лева 

                                                   
2
 Цялата територия /и трите общини/ попадат в списъка на територии  със среден риск от горски пожари 
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проектите   

Размера на 

финансовата 

помощ (в % )  

Финансовата помощ е в размер на 100 % от одобрените разходи. 

Чл.7, ал.4 и ал.5 от Наредба 20/07.07.2008 година 

Критерии за 

избор на 

проекти 

Приложение № 14.7 към СМР 

 

Код на мяр.  

311 

Наименование на мярката  

Разнообразяване към неземеделски дейности 

Описание на 

целите 

Насърчаване на развитието на интегриран туризъм на територията. Насърчаване на 

разнообразяването към неземеделски дейности в района, включително туризъм. 

Насърчаване на създаването на нови възможности за заетост и на повишаване на 

доходите на населението от района.  

Обхват на 

мярката  

Съгласно чл. 4 от Наредба № 30/11.08.2008 г. на МЗХ. Мярката ще предоставя 

безвъзмездна помощ за инвестиции и стартиране на не земеделски дейности с 

изключение на:  производство и преработка на земеделски продукти, посочени в 

Приложение № 1 на Наредба № 30 от 11.08.2008г. за условията и реда за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Разнообразяване към неземеделски 

дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година; 

производство, преработка и търговия на риба, рибни продукти и аквакултури; 

въгледобив; стоманодобив;  производство на синтетични влакна;  залагания и хазарт; 

финансово посредничество и операции с недвижими имоти; сухопътни превози на 

товари с товарни автомобили за други лица срещу възнаграждение;  производство и 

продажба на биогорива от биомаса; производство и продажба на енергия от 

възобновяеми източници (слънчева, вятърна, водна, геотермална), с капацитет на 

инсталацията над 1 мегават; производство и продажба на биоенергия при преработка на 

суровини от собственото земеделско стопанство, с капацитет на инсталацията над 1 

мегават; изграждане и/или обновяване на инфраструктура или закупуване на оборудване 

за голф, скално катерене и лов; посочени в чл. 3, ал. 4 от Наредба № 18 от 2008 г. за 

условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Добавяне 

на стойност към земеделски и горски продукти" по ПРСР за периода 2007 - 2013 г. в 

случаите когато кандидатът е микропредприятие по смисъла на Закона за малки и 

средни предприятия. Географски обхват – цялата територия на МИГ. 

Допустими 

кандидати 

Съгласно чл. 13 от Наредба № 30/11.08.2008 г. на МЗХ.  

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 и 

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.  

Бенефициентите по проекти да имат седалище – за еднолични търговци и юридическите 

лица, на територията на МИГ. 

Допустими Допустими са само проекти, чийто дейности се осъществяват на територията на МИГ.  



   
 

   
 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони  

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
 

 
Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,    

регистрирано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел под № 

20100615010 

      Стр. 25 от 52 

дейности Финансова помощ се предоставя за инвестиции за неземеделски дейности  /с изключение 

на дейности по изграждане и обновяване на инфраструктура и закупуване на оборудване 

за лов, скално катерене и голф; в сектор рибарство и аквакултури и хазарт/:  

- Развитие на селски туризъм: 

- Туристическо настаняване и осигуряване на храна на туристите (включително семейни 

хотели, къмпинги и съоръжения, и т.н.); Развитие на туристическите услуги, които 

предлагат на посетителите възможности за спорт и отдих или са насочени към хобита и 

други дейности за свободното време (езда, колоездене, фототуризъм) и специализиран 

туризъм за любители на природата – наблюдение на птици, животни, пеперуди, растения 

и т.н.);  

- Туристически услуги, свързани с опазване и експониране на места с исторически, 

културен, природен или образователен интерес (стари изби, мелници, ферми, изложения 

на закрито и открито), и т.н.  

- Местно занаятчийство -  Занаятчийски дейности (включително предоставяне на услуги, 

свързани с участието на посетители  в занаятчийски дейности).  

- Развитие на социални услуги за  населението в селските райони - грижи за деца, за 

възрастни хора и т.н.; 

- Преработка и маркетинг на земеделски продукти, които не се подпомагат по мярка 123 

и крайният продукт не е включен в  Приложение І на Договора за създаване на ЕО;  

- Създаване/обновяване или подобрение на работилници за поддръжка и ремонт на 

машини и съоръжени. 

- Производство и продажба на възобновяема енергия: 

слънчева, вятърна, водна, геотермална енергия и т.н. (с изключение производството на 

био-горива); 

- био-енергия, в случай на преработка на суровини от собственото земеделско 

стопанство  

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 

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 

Недопустими 

разходи 

Недопустими са всички разходи по чл. 12 и чл. 12 а от Наредба № 23/ 18.12.2009 г. на 

МЗХ и по чл. 23 ал 8,9 и 10 от Наредба № 30/11.08.2008 г. на МЗХ. Изграждане и/или 

обновяване на инфраструктура или закупуване на оборудване за голф, скално катерене и 

лов; закупуване на оборудване, машини и съоръжения втора употреба; закупуване на 

земя и сгради; текуща поддръжка на активи, обект на инвестиционна подкрепа; 

инвестиции, отнасящи се до обикновена замяна; данък добавена стойност (ДДС), с 

изключение на невъзстановим ДДС; лизинг; оперативни разходи, включително разходи 

за поддръжка, наеми, застраховки; банкови такси; разходи за гаранции, изплащане и 

рефинансиране на лихви; разходи, направени преди датата на подписване на договора за 

финансово подпомагане, с изключение на общи разходи; разходи за дейности, 

подпомагани по друг проект или програми на Европейския съюз (ЕС); принос в натура; 

мита, акцизи, такси; разходи свързани с консултации и  разходи за архитекти и 

инженери направени по-рано от една година от датата на кандидатстване; доставка или 

услуга, чиято стойност възлиза на повече от левовата равностойност на 15 000 евро, или 
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тя е част от доставки/услуги на обща стойност по-голяма от левовата равностойност на 

15 000 евро, договорирани с един доставчик/изпълнител, за която кандидатът не е 

представил най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал; плащания в 

брой; разходи за изготвяне на бизнес план когато кандидатът е одобрен за подпомагане 

по мерки  „Създаване на стопанства на млади фермери” или „Подпомагане на 

полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от ПРСР и в едно с одобрения 

проект по тези мерки е представил бизнес план, изготвен от Националната служба за 

съвети в земеделието; глоби и неустойки 

Финансови 

параметри за 

проектите 

Минималният размер на общите допустими разходи за проект е 5 000 лева 

Максималният размер на общите допустими разходи за проект е 150 000 лева  

Размера на 

финансовата 

помощ (в % 

за различните 

бенефициент)  

Финансовата помощ е в размер на 70 на сто от одобрените разходи. 

За инвестиции  в сгради и оборудване за производство и продажба на био-енергия, при 

преработка на биомаса (суровини) от собственото земеделско стопанство и за 

производство и продажба на енергия от други възобновяеми енергийни източници) – 

увеличение с 10 на сто от одобрените разходи. 

Критерии за 

избор на 

проекти 

Приоритетно ще бъдат подкрепяни фермери, предлагащи проектни предложения за 

дейности и услуги, които са водещи за СМР и са свързани със развитието на туризма. 

Приложение № 14.7 към СМР 

Държавни 

помощи  

Помощта ще се отпуска в съответствие с условията и правилата на Регламент на 

Комисията (ЕС) 1998/2006, за минимална помощ (de minimis). Максималната 

безвъзмездна помощ за един бенефициент е 200 000 евро, а в случай на инвестиции в 

сектор „сухопътен транспорт” 100 000 евро. 

Финансовата помощ за един ползвател не може да надхвърля левовата равностойност на 

200 000 евро за период от три последователни данъчни години – годината на плащане и 

две предходни години. 

Финансовата помощ за един ползвател за проекти в сектор „сухопътен транспорт” не 

може да надхвърля левовата равностойност на 100 000 евро за три последователни 

данъчни години – годината на плащане и две предходни години. 

 

Код на мяр.  

312 

Наименование на мярката  

Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия 

Описание на 

целите 

Насърчаване развитието на интегриран туризъм, на растежа и създаване на нови работни 

места в микропредприятия за неземеделски дейности и насърчаване на 

предприемачеството на територията на МИГ. 

Обхват на 

мярката  

Съгласно чл. 4 на Наредба № 29/11.08.2008 г. на МЗХ мярката ще предоставя 

безвъзмездна помощ за инвестиции и съвети за маркетинг и мениджмънт за нови и 

съществуващи микропредприятия и физически лица, както и за инвестиции за създаване 

и развитие на неземеделски дейности с изключение на: производство и преработка на 

земеделски продукти, посочени в Приложение № 1 на 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.; производство, преработка и търговия на риба, 

рибни продукти и аквакултури; въгледобив; стоманодобив; производство на синтетични 

влакна; залагания и хазарт; финансово посредничество и операции с недвижими имоти; 

сухопътни превози на товари с товарни автомобили за други лица срещу 

възнаграждение;  производство на био-енергия с цел продажба в случаите на преработка 

на продукти (суровини), които попадат в Приложение №1; производство и продажба на 

енергия от възобновяеми източници, с капацитет на инсталацията над 1 мегават; 

изграждане и/или обновяване на инфраструктура или закупуване на оборудване за  голф, 
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скално катерене и лов; посочени в чл. 3, ал. 4 от Наредба № 18 от 2008 г. за условията и 

реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Добавяне на стойност 

към земеделски и горски продукти" по ПРСР за периода 2007 - 2013 г. Географски 

обхват – цялата територия на МИГ. 

Допустими 

кандидати 

Съгласно чл. 13 от Наредба № 29/11.08.2008 г. на МЗХ. 

Микропредприятия по смисъла на чл. 3, ал. 3 от Закона за малките и средните 

предприятия, които: 

1. имат седалище или клон със седалище, или постоянен адрес за физическите лица на 

територията на МИГ 

2. не са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. 

за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители ( ДВ, бр. 10 от 

1999 г), като земеделски стопани в Интегрираната система за администриране и контрол 

(ИСАК) и/или като тютюнопроизводители по Закона за тютюна и тютюневите изделия и 

не извършват земеделска дейност; 

3. са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за 

занаятите. 

Едноличните търговци и юридическите лица са допустими за подпомагане само ако са 

вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.  

Като физически лица по реда на тази наредба могат да кандидатстват само 

регистрираните по Закона за занаятите и само за дейността, за която са регистрирани. 

Бенефициентите по проекти да имат постоянен адрес – за физическите лица, и седалище 

– за еднолични търговци и юридическите лица, на територията на МИГ. 

Допустими 

дейности 

Мярката предоставя безвъзмездна помощ за инвестиции и съвети за маркетинг и 

мениджмънт за нови и съществуващи микропредприятия.  

Мярката подпомага неземеделски микропредприятия за инвестиции за създаване или 

развитие на неземеделски дейности.  

- Преработвателна промишленост - производство на мебели, леко машиностроене и т.н.  

- Производство на възобновяема енергия: 

- Производство на био-енергия за посрещане на собствените енергийни нужди на 

микропредприятието; 

- Производство на био-енергия с цел продажба в случаите на преработка на продукти 

(суровини), които не попадат в Приложение І на Договора за създаване на ЕО;  

- Производство на енергия за продажба от възобновяеми енергийни източници 

(слънчева, вятърна, водна, геотермална енергия и т.н.). 

- Услуги – развитие на дейности свързани със селски туризъм от частни 

микропредприятия, отдих и спорт, създаване и развитие на консултантски и бизнес 

услуги, социални грижи и здравеопазване, транспортни услуги и т.н.  

Допустими са само проекти, чийто дейности се осъществяват на територията на МИГ.  

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. 

Недопустими 

разходи 

Недопустими са всички разходи по чл. 12 и чл. 12 а от Наредба № 23/ 18.12.2009 г. на 

МЗХ и по чл. 23 ал 8 и 9 от Наредба № 29/11.08.2008 г. на МЗХ. Изграждане и/или 
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обновяване на инфраструктура или закупуване на оборудване за голф, скално катерене и 

лов; закупуване на оборудване, машини и съоръжения втора употреба; закупуване на 

земя и сгради; текуща поддръжка на активи, обект на инвестиционна подкрепа; 

инвестиции, отнасящи се до обикновена замяна; данък добавена стойност (ДДС), с 

изключение на невъзстановим ДДС; лизинг; оперативни разходи, включително разходи 

за поддръжка, наеми, застраховки; банкови такси; разходи за гаранции, изплащане и 

рефинансиране на лихви; разходи, направени преди датата на подписване на договора за 

финансово подпомагане, с изключение на общи разходи; разходи за дейности, 

подпомагани по друг проект или програми на Европейския съюз (ЕС); принос в натура; 

мита, акцизи, такси; разходи свързани с консултации и  разходи за архитекти и 

инженери направени по-рано от една година от датата на кандидатстване; доставка или 

услуга, чиято стойност възлиза на повече от левовата равностойност на 15 000 евро, или 

тя е част от доставки/услуги на обща стойност по-голяма от левовата равностойност на 

15 000 евро, договорирани с един доставчик/изпълнител, за която кандидатът не е 

представил най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал; плащания в 

брой; глоби и неустойки. 

Финансови 

параметри за 

проектите  

Минималният размер на общите допустими разходи за проект е 5 000 лева  

Максималният размер на общите допустими разходи за проект е 150 000 лева 

Размера на 

финансовата 

помощ (в % 

за разл.бен.)  

Финансовата помощ е в размер на 70 на сто от одобрените разходи. 

За инвестиции в сгради и оборудване за производство и продажба на енергия от 

възобновяеми енергийни източници, с изключение на тези които попадат в Приложение 

I на Договора за създаване на ЕО увеличение с 10 на сто ото одобрените разходи.  

Критерии за 

избор на 

проекти 

Приоритетно ще бъдат подкрепяни микро-предприятия, развиващи дейности и услуги, 

които са водещи за СМР и са свързани със развитието на туризма. 

Приложение №15.7 от СМР 

Държавни 

помощи  

Помощта ще се отпуска в съответствие с условията и правилата на Регламент на 

Комисията (ЕС) 1998/2006, за минимална помощ (de minimis). Максималната 

безвъзмездна помощ за един бенефициент е 200 000 евро, а в случай на инвестиции в 

сектор „сухопътен транспорт” 100 000 евро. 

Финансовата помощ за един ползвател,  не може да надхвърля левовата равностойност 

на 200 000 евро за период от три последователни данъчни години – годината на плащане 

и две предходни години. 

Финансовата помощ за един ползвател за проекти в сектор „сухопътен транспорт” не 

може да надхвърля левовата равностойност на 100 000 евро за три последователни 

данъчни години – годината на плащане и две предходни години. 

 

Код на мяр.  

313 

Наименование на мярката  

Насърчаване на туристическите дейности 

Описание на 

целите 

Разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура, атракциите и 

съоръженията за посетители в селските райони. Насърчаване на растежа на доходите и 

създаването на заетост в селските райони чрез подпомагане развитието на интегриран 

селски туризъм. 

Обхват на 

мярката  

Финансова помощ се предоставя за  дейности, изпълнявани на територията на общините 

Белово, Септември, Велинград. 

Допустими 

кандидати 

Съгласно чл. 13 от Наредба № 32/12.09.2008г. на МЗХ. 

- Общините Белово, Велинград и Септември  

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

нестопанска цел.  

- Читалища, регистрирани по Закона за читалищата 
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Бенефициентите по проекти да имат седалище  на територията на МИГ. 

Допустими 

дейности 

Съгласно чл. 4 от Наредба № 32/12.09.2008г. на МЗХ. Допустими са само проекти, чийто 

дейности се осъществяват на територията на МИГ и не са свързани с инвестиции за 

изграждане и обновяване на инфраструктура и закупуване на оборудване за лов, скално 

катерене и голф; в сектор рибарство и аквакултури и хазарт. Обект на подпомагане са 

следните дейности:  

 1. Подобряване на достъпа до местното културно наследство - атракции за посетителите 

и места за отдих и развлечения: посетителски центрове за представяне и експониране на 

местното културно наследство; изграждане на малки по размер атракции на открито и 

закрито; центрове за временни изложения с туристическа цел; 

2. Подобряване на достъпа до природни забележителности - съоръжения и места за 

спорт и отдих: туристически пътеки; инфраструктура и съоръжения за пешеходен 

туризъм, планински туризъм и други спортове; информационни табла и пътепоказатели 

за туристическите места и маршрути, заслони и съоръжения за безопасност и т.н.; 

3. Разработване и маркетинг на туристически продукти: 

а) разработване на туристическа маркетингова стратегия за територията, рекламни и 

информационни материали; 

б)  разработване на електронна система за резервации на територията на МИГ. 

Не се предоставя финансова помощ за проекти, които включват единствено дейности по 

т. 3 

Допустими 

разходи 

Съгласно чл. 20 от Наредба № 32/12.09.2008г. на МЗХ.  

1. изграждане, реконструкция и/или ремонт на сгради, съоръжения, помещения и/или 

друга недвижима собственост: 

а) разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-ремонтните и строително-

монтажните дейности; 

б) непредвидени разходи в размер до 5 процента от стойността на одобрените разходи по 

буква "а"; 

2. закупуване на машини, съоръжения и оборудване, включително и компютърен 

софтуер и специализирана техника (до пазарната им стойност); 

3. общи разходи: 

а) свързани с консултации, хонорари за правни услуги, архитекти, инженери и за други 

дейности и услуги, необходими за подготовката, изпълнението и отчитането на 

дейностите по проекта; 

б) свързани с маркетинг на туристически продукти на местно ниво, разработване и 

разпространение на маркетингови стратегии, рекламни и информационни материали, 

разработване на електронни системи, придобиване на патентни права и лицензи, 

необходими за изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта. 

Недопустими 

разходи 

Недопустими са всички разходи по чл. 12 и чл. 12 а от Наредба № 23/ 18.12.2009 г. на 

МЗХ и по чл. 20 ал. 7 от Наредба № 32/12.09.2008г. на МЗХ. Разходи за изграждане 

и/или обновяване на инфраструктура или закупуване на оборудване за голф, скално 

катерене и лов; закупуване на оборудване, машини и съоръжения втора употреба; 

закупуване или наем на земя и сгради; текуща поддръжка на активи, обект на 

инвестиционна подкрепа; инвестиции, отнасящи се до обикновена замяна; данък 

добавена стойност (ДДС), с изключение на невъзстановим ДДС; лизинг; оперативни 

разходи, включително разходи за поддръжка(текущ ремонт), наеми, застраховки; 

банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви; разходи, 

направени преди датата на подписване на договора за финансово подпомагане, с 

изключение на общи разходи; разходи за дейности, подпомагани по друг проект или 

програми на Европейския съюз (ЕС); принос в натура; мита, акцизи, такси; разходи 

свързани с консултации и  разходи за архитекти и инженери направени по-рано от една 

Comment [I1]: Допусната грешка, 
правилният текс е НПО и Община 
Белово, променено в МЗХ от 

27.05.2011г. 
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година от датата на кандидатстване; доставка или услуга, чиято стойност възлиза на 

повече от левовата равностойност на 15 000 евро, или тя е част от доставки/услуги на 

обща стойност по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, договорирани с 

един доставчик/изпълнител, за която кандидатът не е представил най-малко три 

съпоставими независими оферти в оригинал; плащания в брой; обезщетения за 

отчуждаване на имоти, както и обезщетения по чл. 209 и 210 ЗУТ; глоби и неустойки  

Финансови 

параметри за 

проектите  

Минималният размер на общите допустими разходи за проект е 10 000 лева  

Максималният размер на общите допустими разходи за проект е 200 000 лева 

Размера на 

финансовата 

помощ (в % )  

Финансовата помощ е в размер на 100% от одобрените разходи за проекти на общини и 

за проекти, представени от юридически лица с нестопанска цел, които  не генерират 

приходи и са в обществен интерес.  

Критерии за 

избор на 

проекти 

Приложение № 14.4     

Държавни 

помощи  

Помощта ще се отпуска в съответствие с условията и правилата на Регламент на 

Комисията (ЕС) 1998/2006, за минимална помощ (De minimis) с изключение на проекти 

на общините.  

Общата публична помощ (европейски и/или бюджетни средства) за ползвател 

юридическо лице с нестопанска цел не може да надхвърля левовата равностойност на 

200 000 евро, за период от три последователни данъчни години (годината на плащане и 

две предходни години). 

 

Код на мяр.  

321 

Наименование на мярката  

Основни услуги за икономиката и населението на селските райони 

Описание на 

целите 

- Да се подобри достъпа на населението до културни,  спортни и свързани със 

свободното време и отдиха услуги; 

- Да се подобри достъпа на населението до социални услуги и по-специално този на 

децата и уязвимите групи от населението.  

- Да се подобри достъпа до услуги свързани с информационните и комуникационни 

технологии. 

Обхват на 

мярката  

Съгласно чл. 4 от Наредба № 25/29.07.2008г. на МЗХ Мярката предоставя подкрепа за 

инвестиции, целящи подобряване на основните услуги за икономиката и населението на 

цялата територия на МИГ. Подкрепата е за създаване на основни услуги отнасящи се до 

едно селище или група от населени места и свързаното с това 

обезпечаване/рехабилитация на местна малко-мащабна инфраструктура с изключение 

на: Реконструкция/рехабилитация на паметници на културата от национално/световно 

значение (обявени за такива от НИПК); Инвестиции в държавни сгради за обучение и 

здравеопазване; 

Допустими 

кандидати 

Съгласно чл.14 от Наредба № 25/29.07.2008г. на МЗХ: 

- Общините Белово, Септември, Велинград за всички допустими дейности; 

- Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел, за дейности по  т. 2, 3, 4, 5, 6 и 7; 

- Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища, за дейности по т. 2, 3, 4, 5, 

6 и 7; 

- Бенефициентите по проекти да имат седалище  на територията на МИГ 

Допустими 

дейности 

Допустими са само проекти, чийто дейности се осъществяват на територията на МИГ. 

Мярката подпомага инвестиции в инфраструктура и оборудване с цел развитие на  

услугите за населението и икономиката в селските райони: 

- Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на общински или други 
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сгради използвани за предоставяне на услуги на общността; 

- Изграждане на нови или подобряване на съществуващи центрове за предоставяне на 

културни услуги (културни центрове, театри, библиотеки), включително  създаването на 

мобилни такива;  

- Изграждане или подобряване на центрове за отдих, свободно време и спорт (вкл. 

спортни, младежки центрове и др.); 

- Изграждане или подобряване на центрове за социални услуги – грижи за деца (детски 

ясли и градини), грижи за възрастни хора и хора с увреждания (дневни центрове) 

включително специализиран транспорт;  

- Изграждане или подобряване на центрове предоставящи услуги базирани на 

използването на информационни и комуникационни технологии (здравни съвети, 

подпомагане на бизнеса, общински услуги, др), включително създаването на мобилни 

центрове;  

- Инфраструктура за широколентов достъп до Интернет  

Допустими 

разходи 

Съгласно чл. 23 от  Наредба № 25/29.07.2008г. на МЗХ. 

1. Изграждане и/или реконструкция или ремонт на сгради и/или помещения и/или друга 

недвижима собственост; 

а) разходи свързани с прякото изпълнение на строително-ремонтните и строително-

монтажните дейности; 

б) непредвидени разходи в размер до 5 на сто от стойността на одобрените разходи по 

буква “а”; 

2. Закупуване на нови машини, съоръжения, обзавеждане и оборудване, включително и 

компютърен софтуер и специализирана техника, до пазарната им стойност; 

3. Закупуване на книги, аудио и видео материали до пазарната им стойност, ако са част 

от инвестиция за предоставяне на нова услуга; 

4. Разходи за закупуване на превозни средства до пазарната им стойност, за осигуряване 

на услугите за дейностите по т. 3, 5 и 6 от допустимите дейности  

5. Общи разходи, свързани с консултации, разходи за архитекти и инженери включващи  

разходите за пред проектни проучвания, подготовка на идеен и/или работен/технически 

проект, по смисъла на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти, разходите за изготвяне на доклад за оценка на съответствието 

на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, строителен 

надзор, такси, анализ на икономическите и социални ползи, необходими за 

подготовката, изпълнението и отчитането на дейностите по проекта.  

Недопустими 

разходи 

Недопустими са всички разходи по чл. 12 и чл. 12 а от Наредба № 23/ 18.12.2009 г. на 

МЗХ и по чл. 20 ал. 7 от Наредба № 32/12.09.2008г. на МЗХ. Разходи за изграждане 

и/или обновяване на инфраструктура или закупуване на оборудване за голф, скално 

катерене и лов; закупуване на оборудване, машини и съоръжения втора употреба; 

закупуване или наем на земя и сгради; текуща поддръжка на активи, обект на 

инвестиционна подкрепа; инвестиции, отнасящи се до обикновена замяна; данък 

добавена стойност (ДДС), с изключение на невъзстановим ДДС; лизинг; оперативни 

разходи, включително разходи за поддръжка(текущ ремонт), наеми, застраховки; 

банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви; разходи, 

направени преди датата на подписване на договора за финансово подпомагане, с 

изключение на общи разходи; разходи за дейности, подпомагани по друг проект или 

програми на Европейския съюз (ЕС); принос в натура; мита, акцизи, такси; разходи 

свързани с консултации и  разходи за архитекти и инженери направени по-рано от една 

година от датата на кандидатстване; доставка или услуга, чиято стойност възлиза на 

повече от левовата равностойност на 15 000 евро, или тя е част от доставки/услуги на 

обща стойност по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, договорирани с 
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един доставчик/изпълнител, за която кандидатът не е представил най-малко три 

съпоставими независими оферти в оригинал; плащания в брой; обезщетения за 

отчуждаване на имоти, както и обезщетения по чл. 209 и 210 ЗУТ; глоби и неустойки  

Финансови 

параметри за 

проектите  

Минималният размер на общите допустими разходи за проект е 30 000 лева  

Максималният размер на общите допустими разходи за проект е 200 000 лева 

Размера на 

финансовата 

помощ (в % )  

Финансовата помощ е в размер на 100% от одобрените разходи за проекти на общини и  

за проекти, представени от юридически лица с нестопанска цел или читалища, които  не 

генерират приходи и са в обществен интерес.  

Критерии за 

избор на 

проекти 

Приложение № 14.7 от СМР       

Държавни 

помощи  

Помощта ще се отпуска в съответствие с условията и правилата на Регламент на 

Комисията (ЕС) 1998/2006, за минимална помощ (De minimis) с изключение на проекти 

на общини.  

Общата публична помощ (европейски и/или бюджетни средства) за ползвател 

юридическо лице с нестопанска цел или читалище не може да надхвърля левовата 

равностойност на 200 000 евро, за период от три последователни данъчни години 

(годината на плащане и две предходни години). 

 

Код на мяр.  

322 

Наименование на мярката  

Обновяване и развитие на селата 

Описание на 

целите 

Да се подобри привлекателността на средата за живот в населените места на територията 

на МИГ. 

Обхват на 

мярката  

Мярката предоставя подкрепа за инвестиции в паркове, зелени площи, улици, площади, 

тротоари и улично осветление, и обновяване на сгради в населените места от 

територията на МИГ. Тя се прилага на цялата територия на МИГ. 

Допустими 

кандидати 

- Общините Белово, Септември, Велинград по т. 1, 2, 3, 5 и 6 от допустимите дейности;  

- Юридически лица с нестопанска цел и читалища, чието седалище е на територията на 

МИГ по т. 1 и 2 от допустимите дейности; 

- Граждански сдружения на юридически и физически лица, основани с цел обновяване 

на фасадите на частни сгради и прилежащите им пространства по т. 4 от допустимите 

дейности; 

- Местни поделения на вероизповедания, които могат да кандидатстват за обновяване и 

ремонт на сгради с религиозно значение и имат регистрация в община от територията на 

МИГ по т.3 от допустимите дейности. 

Допустими 

дейности 

Съгласно чл. 4 от Наредба № 24/29.07.2008 г. на МЗХ допустими са само проекти, чийто 

дейности се осъществяват на територията на МИГ и са за: 

- Рехабилитация на обществени зелени площи – паркове и градини, детски площадки и 

съоръженията към тях; 

- Реконструкция и ремонт на обществени сгради с историческо и културно значение, и 

подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална планировка;  

- Реконструкция и ремонт на сгради с местно религиозно значение и подобряване на 

прилежащите пространства, включително вертикална планировка;  

- Ремонт на фасади на частни сгради  и прилежащи пространства, както и вертикална 

планировка (ако са включени в интегриран план за обновяване на населеното място);  

- Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади, осветление на 

територията на населеното място; 

- Изготвяне на планове за обновяване на населеното място, ако планът включва някоя от 
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инвестиционните дейности изброени по-горе. 

Допустими 

разходи 

Съгласно чл. 21 от Наредба № 24/29.07.2008г. на МЗХ:  

1. Реконструкция/рехабилитация или ремонт на сгради и/или помещения и друга 

недвижима собственост, в т. ч. паркове и градини, детски площадки и съоръженията към 

тях; изграждане, реконструкция или ремонт на тротоари, площади и улично осветление:  

а) разходи свързани с прякото изпълнение на строително-ремонтните и строително-

монтажните дейности; 

б) непредвидени разходи в размер до 5 на сто от стойността на одобрените разходи по 

буква „а”; 

2. Закупуване на съоръжения, до пазарната им стойност; 

3. Общи разходи, свързани с консултации, разходи за архитекти и инженери включващи 

разходите за пред проектни проучвания, подготовка на идеен и/или работен/технически 

проект, по смисъла на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти, разходите за изготвяне на доклад за оценка на съответствието 

на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, строителен 

надзор, такси, анализ на икономическите и социални ползи, необходими за 

подготовката, изпълнението и отчитането на дейностите по проекта.  

Недопустими 

разходи 

Недопустими са всички разходи по чл. 12 и чл. 12.а от Наредба № 23/ 18.12.2009 г. на 

МЗХ и по чл. 22 от Наредба № 24/29.07.2008 г. на МЗХ. Разходи за изграждане и/или 

обновяване на инфраструктура или закупуване на оборудване за голф, скално катерене и 

лов; закупуване на оборудване, машини и съоръжения втора употреба; закупуване или 

наем на земя и сгради; текуща поддръжка на активи, обект на инвестиционна подкрепа; 

инвестиции, отнасящи се до обикновена замяна; данък добавена стойност (ДДС), с 

изключение на невъзстановим ДДС; лизинг; оперативни разходи, включително разходи 

за поддръжка(текущ ремонт), наеми, застраховки; банкови такси, разходи за гаранции, 

изплащане и рефинансиране на лихви; разходи, направени преди датата на подписване 

на договора за финансово подпомагане, с изключение на общи  разходи; разходи за 

дейности, подпомагани по друг проект или програми на Европейския съюз (ЕС); принос 

в натура; мита, акцизи, такси; разходи свързани с консултации и  разходи за архитекти и 

инженери направени по-рано от една година от датата на кандидатстване; доставка или 

услуга, чиято стойност възлиза на повече от левовата равностойност на 15 000 евро, или 

тя е част от доставки/услуги на обща стойност по-голяма от левовата равностойност на 

15 000 евро, договорирани с един доставчик/изпълнител, за която кандидатът не е 

представил най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал; плащания в 

брой; обезщетения за отчуждаване на имоти, както и обезщетения по чл. 209 и 210 ЗУТ; 

глоби и неустойки 

Финансови 

параметри за 

проектите  

Минималният размер на общите допустими разходи за проект е 30 000 лева  

Максималният размер на общите допустими разходи за проект е 200 000 лева 

Размера на 

финансовата 

помощ (в % )  

Финансовата помощ е в размер на 100% от одобрените разходи за проекти на общини и 

за проекти, представени от юридически лица с нестопанска цел, или читалища, които  не 

генерират приходи и са в обществен интерес.  

 

Критерии за 

избор на 

проекти 

Приложение № 14.7 от СМР       

Държавни 

помощи  

Помощта ще се отпуска в съответствие с условията и правилата на Регламент на 

Комисията (ЕС) 1998/2006, за минимална помощ (De minimis) с изключение на проекти 

на общини.  

Общата публична помощ (европейски и/или бюджетни средства) за ползвател 
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юридическо лице с нестопанска цел или читалище  не може да надхвърля левовата 

равностойност на 200 000 евро, за период от три последователни данъчни години 

(годината на плащане и две предходни години). 

 

Код на мяр.  

323 

Наименование на мярката  

Опазване и подобряване на селското наследство  

Описание на 

целите 

Съхраняване, опазване и подобряване на достъпа до природното, културното наследство 

и  селските традиции с оглед подобряване на туристическия продукт на територията на 

МИГ. 

Да се популяризира селското наследство за повишаване туристическия интерес сред 

местната общност и гостите на територията на МИГ. 

Обхват на 

мярката  

Подпомагат се проекти, които развиват туристическия продукт на територията на МИГ 

като допринасят за подобряване на  материалното и нематериално културно наследство, 

както и проекти, допринасящи за съхраняване  на природното наследство и селския 

пейзаж в населените места.  

Допустими 

кандидати 

- Общините Белово, Велинград и Септември; 

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

нестопанска цел  

- Читалища, регистрирани по Закона за читалищата 

- Бенефициентите по проекти да имат седалище  на територията на МИГ. 

Допустими 

дейности 

Допустими са само проекти, чийто дейности се осъществяват на територията на МИГ и 

са свързани с:  

- Инвестиции по поддръжка, възстановяване и подобряване на природното наследство на 

селата и опазване и възстановяване на традиционния селски пейзаж; 

- Проучвания и инвестиции, свързани с поддръжка, възстановяване и възобновяване на 

материалното културното наследство – създаване, съхраняване или обогатяване на 

сбирки - исторически, етнографски и др.; съхраняване, възстановяване, почистване и 

поддържане на  значими обекти от културно-историческото наследство на района (в т.ч. 

археологически), както и на терените около тях; информационни дейности, свързани с 

популяризиране на материалното културно наследство; 

- Проучвания и инвестиции, свързани с поддръжка, възстановяване и възобновяване на 

нематериалното културното наследство - проучвания и изработване на материали във 

връзка с документиране и/или изследване, и/или съхраняване на елементи от 

нематериалното културно наследство;  

- Дейности, свързани със съхранение и популяризиране на местния фолклор;  

Допустими 

разходи 

- Разходи за опазване на материалното културно наследство - реставриране и 

обогатяване на обекти и експозиции свързани с културно-историческото наследство и 

подобряване на достъпа до него / ремонти, осигуряване на достъп за хора с увреждания, 

закупуване и реставрация на експонати и оборудване за етнографски, исторически и 

други експозиции, разходи за финансиране на археологически разкопки и др./, 

включително общи разходи, свързани с инвестицията.  

- Разходи за опазване на нематериалното културно наследство - разходи за организация 

и  провеждане на различни мероприятия във връзка с местни културни обичаи и 

традиции - /фестивали, събори, празници, обичаи/ и други събития, свързани с местното 

културно наследство.  

- Разходи за опазване на природното наследство - разходи за ликвидиране на 

съществуващи замърсявания в защитени местности и около природни обекти, 

възстановяване и благоустрояване на дерета и канавки в селата; 

- Разходи за популяризиране на културното и природно наследство – разходи за 

подготовка и провеждане на информационни кампании, свързани с природното и 
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културното наследство /брошури, дипляни, публикации, филми, семинари, изследвания 

за биоразнообразието и др./,  

Недопустими 

разходи 

Всички разходи по чл. 12, ал. 2 и ал. 3 на Наредба 23 от 18.12.2009. Финансова помощ не 

се предоставя за: 

- реконструкция/рехабилитация на паметници на културата от национално значение, 

обявени за такива от Националния институт за паметниците на културата (НИПК);  

- инфраструктура за широколентов достъп до интернет; 

- инвестиции в сгради за обучение и здравеопазване; 

- текущ ремонт на сградите/инфраструктурата; 

- оперативни разходи свързани с предоставянето на услугите. 

Финансови 

параметри за 

проектите  

Минималният размер на общите допустими разходи за проект е 5 000 лева  

Максималният размер на общите допустими разходи за проект е 50 000 лева 

Размера на 

финансовата 

помощ (в % )  

Финансовата помощ е в размер на 100% от одобрените разходи за проекти на общини и 

за проекти, представени от юридически лица с нестопанска цел, или читалища, които  не 

генерират приходи и са в обществен интерес.  

Критерии за 

избор на 

проекти 

Приложение № 14.7 от СМР       

Държавни 

помощи  

Помощта ще се отпуска в съответствие с условията и правилата на Регламент на 

Комисията (ЕС) 1998/2006, за минимална помощ (De minimis) с изключение на проекти 

на общини.  

Общата публична помощ (европейски и/или бюджетни средства) за ползвател 

юридическо лице с нестопанска цел или читалище  не може да надхвърля левовата 

равностойност на 200 000 евро, за период от три последователни данъчни години 

(годината на плащане и две предходни години). 

Помощта ще се отпуска в съответствие с условията и правилата на Регламент на 

Комисията (ЕС) 1998/2006, за минимална помощ (De minimis).  

Общата публична помощ (европейски и/или бюджетни средства) за ползвател 

юридическо лице с нестопанска цел или читалище  не може да надхвърля левовата 

равностойност на 200 000 евро, за период от три последователни данъчни години 

(годината на плащане и две предходни години). 

 

Код на мяр. 

431-1 

„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” 

Описание на 

целите 

- Да насърчи развитието на МИГ Белово, Септември, Велинград като силна и ефикасно 

действаща структура; 

- Да осигури  ресурси – човешки, технически и финансови, необходими за цялостното 

обезпечаване на дейностите на МИГ Белово, Септември, Велинград и за прилагане на 

стратегията за местно развитие; 

- Да повиши информираността и уменията на местните жители относно подхода 

ЛИДЕР и да насърчи тяхното активно участие в процеса на прилагане на стратегията 

за местно развитие. 

Обхват на 

мярката  

Територията на МИГ Белово, Септември, Велинград. 

Допустими 

кандидати 

МИГ Белово, Септември, Велинград 

Допустими 1. проучвания на съответната територия (териториални, икономически и социални 
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дейности анализи и други анализи и проучвания); 

2. осигуряване на информация за територията и за стратегията за местно развитие 

(изследвания, наблюдения и др.); 

3. обучение на екипа, ангажиран в прилагането на Стратегията за местно развитие; 

4. популяризиране, информиране и публичност: 

а) създаване и поддръжка на интернет страница; 

б) създаване и поддръжка на актуални новини; 

в) публикации, печат, в т.ч. издаване на списание, публикации на резултати от 

дейността, на реклами за дейността, на покани за организирани събития; 

г) отпечатване на брошури, рекламни материали, формуляри за кандидатстване, 

материали за обучение и други свързани с популяризиране дейността на МИГ;  

д) реализиране на радио- и телевизионни предавания и реклами; 

е) преводи; 

ж) изработка и монтаж на табели и билбордове за популяризиране на проекта; 

з) други разходи за популяризиране, информиране и публичност; 

5. организиране на обучение на местни лидери 

Допустими 

разходи 

1. разходи за заплати и други възнаграждения за персонала (изпълнителен директор, 

експерт/и по прилагане на дейностите по Стратегията за местно развитие, счетоводител, 

асистент и др.), в т. ч. социални и здравни осигуровки за персонала; 

2. разходи за експерти и други платени услуги, свързани с прилагането на стратегията, 

възнаграждения на експерти (възнаграждения на консултанти, външни експерти, 

одитори и др.); 

3. разходи за командировки на персонала съгласно Наредбата за командировките в 

страната, приета с ПМС № 72 от 1986 г. (обн., ДВ, бр. 11 от 1987 г.; изм., бр. 21 от 1991 

г., бр. 2 от 1994 г., бр. 62 от 1995 г., бр. 34 от 1997 г., бр. 40 от 1999 г. и бр. 2 от 2008 г.) и 

Наредбата за служебните командировки и специализациите в чужбина, приета с ПМС № 

115 от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 2004 г.; изм., бр. 80 и 86 от 2004 г., бр. 36 и 96 от 2005 

г., бр. 2 от 2006 г., бр. 23 и 98 от 2007 г., бр. 64 от 2008 г. и бр. 10 от 2009 г.);  

4. разходи за наем на един офис; 

5. (доп. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) разходи за наем и/или закупуване на офис техника, в т. ч. 

правен и счетоводен софтуер и офис оборудване и обзавеждане; 

6. закупуване на офис консумативи и канцеларски материали; 

7. разходи за наем и/или закупуване на лек автомобил с под 150 к. с. и с над 5+1 места;  

8. разходи за закупуване горива за лек автомобил; 

9. разходи за организиране срещи на МИГ; 

10. разходи за комуникация (телефон, интернет, пощенски услуги, куриерски услуги),  

транспорт, топло- и електроенергия и други разходи, необходими за оперативното 

функциониране на офиса; 

11. разходи за участие на МИГ в дейности на Националната и Европейската селска 

мрежа за развитие на селските райони. 

Финансови 

параметри за 

проектите 

780 000 лв. 

Размера на 

финансовата 

помощ (в % )  

100 % 

Критерии за 

избор на 

проекти 

Не се попълва  
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Код на мяр. 

421 

Вътрешно териториално и транснационално сътрудничество 

Описание на 

целите 

Да се подпомогне постигането на общата цел на СМР чрез развитие на партньорства 

на национално и международно ниво и реализирането на съвместни дейности и 

проекти.  

Обхват на 

мярката  

В СМР ще се прилагат само дейности по подготвителната техническа помощ, целящи 

установяването на партньорства за сътрудничество и подготовката на съвместни проекти 

с територии от селски райони, обхванати от МИГ – Лидер, в България и селски райони, 

обхванати от МИГ в други страни-членки на ЕС. МИГ „Белово, Септември, Велинград” 

ще кандидатства с проекти за прилагане на общи действия и дейности с територии от 

селски райони, обхванати от МИГ – Лидер, в България и селски райони, обхванати от 

МИГ в други страни-членки на ЕС отделно от стратегията. 

Допустими 

кандидати 

МИГ „Белово, Септември, Велинград” 

Допустими 

дейности 

Пред проектни проучвания, маркетингови проучвания, изследвания. Техническо 

планиране /технически заседания, разработване на съвместни планове за действие и др./ 

Провеждане на партньорски срещи 

Допустими 

разходи 

- Разходи за командировки на персонала съгласно Наредбата за командировките в 

страната и Наредбата за служебните командировки и специализациите в чужбина  

- Разходи, свързани със срещи с потенциални партньори /пътни разходи, разходи за 

нощувки и хонорари за експерти, пълен пансион и настаняване на потенциални 

партньори, разходи за преводи, хонорари за преводачи, разходи за комуникация, разходи 

за участия в семинари, форуми и събития/ 

- Разходи, свързани с организиране на заседания и планиране на мероприятия / наем 

зали, техника, материали и др./ 

- Разходи, свързани с разработването на проекта/предварителни проучвания, 

консултации по специфични въпроси, хонорари на експерти, работещи по плана за 

действие и др., разходи за превод, разходи за допълнителен персонал за проекта/  

Финансови 

параметри за 

проектите  

Съгласно т. 6. от СМР „Подробен финансов план”  

Размера на 

финансовата 

помощ (в % )  

100 % 

Критерии за 

избор на 

проекти 

Неприложимо 
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2. Процедури за изпълнение на стратегията 
 

В Приложение 14.3 – Вътрешни правила за прилагане на СМР са описани всички процедури за 

изпълнение на стратегията, ролите и отговорностите на отделните органи на  МИГ и техните 

партньори, начина за кандидатстване и други процедури по мерките на ПРСР. 

 

 

3. Осигуряване на балансирано прилагане на стратегията 

 

ПО ПРИОРИТЕТИ лева 

% от 

публичното 

финансиране 

Приоритет 1: Разширена туристическа зона с интегриран 

селски туризъм 
2 340 500 59,84 

Приоритет 2: Благоприятстваща базисна и социална 

инфраструктура в подкрепа на интегрирания селски туризъм 
770 000 19,69 

По мярка 421  20 500 0,53 

По мярка 431-1 780 000 19,94 

Общо  3 911 000 100 

ПО БЕНЕФИЦИЕНТИ   

ПУБЛИЧНИ /вкл. мярка 431-1 и 421/ 1 285 500 32,87 

ЧАСТНИ 2 625 500 67,13 

Общо  3 911 000 100 
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VI. Подробен финансов план 
1. Индикативно разпределение на средствата   

по оси, по мерки и по години 
 

Код 

на 

мярк

ата  

Име на мярката 

ИНДИКАТИВНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ОСИ, 

МЕРКИ И ГОДИНИ  

Общ 

публиче

н принос 

за 

Общ 

публичен 

принос за  

Общ 

публичен 

принос за  

Общ 

публичен 

принос за  Общо за периода на 

Стратегията   2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

лева лева лева лева лева % 

4.1.1. Мерки насочени към 

конкурентоспособността (в 

това число мерките от ос 1 

на ПРСР) 

0.0 200000.0 200000.0 200000.0 600000.0 15.34% 

121 Модернизиране на 

земеделските 

стопанства 

  100000.0 100000.0 100000.0 300000.0 7.67% 

123 Добавяне на 

стойност към 

земеделски и горски 

продукти 

  100000.0 100000.0 100000.0 300000.0 7.67% 

4.1.2. Мерки насочени към 

околната 

среда/стопанисване на 

земята (в това число 

мерките от ос 2 на ПРСР) 

0.0 0.0 30000.0 60000.0 90000.0 2.30% 

226 Възстановяване на 

горския потенциал и 

въвеждане на 

превантивни мерки 

  

 

30000.0 60000.0 90000.0 2.30% 

4.1.3. Мерки насочени към 

качеството на живота/ 

разнообразяване (в това 

число мерките от ос 3 на 

ПРСР) 

0.0 550500.0 935000.0 935000.0 2420500.0 61.89% 

311 Разнообразяване 

към неземеделски 

дейности 

  90000.0 150000.0 150000.0 390000.0 9.97% 

312 Подкрепа за 

създаване и развитие 

на микро-

предприятия 

  150000.0 300000.0 300000.0 750000.0 19.18% 

313 Насърчаване на 

туристическите 

дейности 

  110500.0 200000.0 200000.0 510500.0 13.05% 
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321 Основни услуги за 

икономиката и 

населението на 

селските райони 

  100000.0 100000.0 100000.0 300000.0 7.67% 

322 Обновяване и 

развитие на селата 

  100000.0 100000.0 100000.0 300000.0 7.67% 

323 Опазване и 

подобряване на 

селското наследство  

    85000.0 85000.0 170000.0 4.35% 

4.2.1. Между-териториално 

и транс-гранично 

сътрудничество 

  4800.0 5700.0 10000.0 20500.0 0.52% 

4.3.1.   Управление на МИГ, 

придобиване на умения и 

постигане на обществена 

активност на съответната 

територия 

218600.0 140350.0 140350.0 280700.0 780000.0 19.94% 

1.  

Административни 

разходи (управление 

на МИГ) – до 60 % от 

разходите по М431 

131160.0 84210.0 84210.0 168420.0 468000.0 11.97% 

2.   

Придобиване на 

умения и постигане 

на обществена 

активност на 

територията – 

минимум 40%  от 

разходите по М431 

87440.0 56140.0 56140.0 112280.0 312000.0 7.98% 

ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА 

СТРАТЕГИЯТА:  

218600.0 895650.0 1311050.0 1485700.0 3911000.0 100.00% 
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2. Финансова обосновка на бюджета  
и разпределението на средствата по оси, по  мерки и по години 

 

Разпределението на средствата за реализация на СМР е пряко свързана със заложената цел на СМР и 

нейните два основни приоритети. Обсъждането на бюджетната рамка на СМР бе осъществено по 

време на форум сесиите на работните срещи между тях. Допълнително бяха проведени консултации 

между експертите от списъка на МЗХ, които подпомагаха реализацията на стратегията. Най-общо 

разпределението на средствата е направено по следния начин: 

- По оси: 

 ОС 3 – най-много средства са заложени по тази ос - 2 420 500 лв. Това логично се определя от 

формирането по време на разработването на СМР приоритети – а именно основния приоритет 1 

„Разширена туристическа зона с интегриран селски туризъм”, както и Приоритет 2 

„Благоприятстваща базисна и социална инфраструктура в подкрепа на интегрирания селски 

туризъм”. Разпределението на средствата по тази ос беше направено по време на 2-ве от форум 

сесиите. 

ОС 1 – по тази ос са заложени 600 000 лева, които отново логично произтичат от изведените 

приоритети. 

ОС 2 има заложени само 90 000 лева. Единодушно по време на форум сесиите бе изведено, че 

по тази ос ще се извършва само превенция на горските пожари. 

 

- По мерки:   

Разпределянето на средствата за СМР по мерки бе направено по време на форум сесиите и е както 

следва: 

 Мярка 121 – 300 000 лв. 

 Мярка 123 – 300 000 лв. 

 Мярка 226 – 90 000 лв. 

 Мярка 311 – 390 000 лв. 

 Мярка 312 – 750 000 лв. 

 Мярка 313 – 510 500 лв.  

 Мярка 321 – 300 000 лв. 

 Мярка 322 – 300 000 лв. 

 Мярка 323 – 170 000 лв. 

  

- По години: 

Средствата са разпределени по години с оглед очакваните срокове за одобрение на МИГ. В първата 

година на СМР – 2011 са заложени по малко средства заради логичното очакване за организационно 

изграждане на МИГ и развитие на капацитет. През следващите години сумите се увеличават. 

Разпределението е както следва: 

 2011 година  - 1 114 250  

 2012 година   - 1 311 050 

 2013/14/15 година - 1 485 700  
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VII. Мониторинг и оценка 
 

1. Рамка за мониторинг и оценка 
в т. ч. въпроси, на които да отговаря оценката, индикатори за мониторинг и оценка, 

основни показатели, нива които се преследват  
 

 

ИНДИКАТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЦЯЛОСТНОТО ПРИЛАГАНЕ НА СМР 

 

ВИД 

ИНДИКАТ

ОР 

ИНДИКАТОР 
МЕРНА 

ЕД-ЦА 

ЦЕЛ 

ДО 

КРАЯ 

НА 

СМР 

ИЗТОЧНИК НА 

ИНФОРМАЦИЯ 

Изходен 

Брой проекти, финансирани по СМР Брой 62 База данни и отчети МИГ 

Брой консултации, предоставени на 

потенциални кандидати за финансиране в 

рамките на Стратегията 

Брой 100 База данни и отчети МИГ 

Брой бенефициенти, подпомогнати по 

СМР 

Брой 68 База данни и отчети МИГ 

Брой икономически единици 

подпомогнати през периода 

Брой 43 База данни и отчети МИГ 

Общ обем на инвестициите (публичен 

принос) 

Евро 1 590 

000 

База данни и отчети МИГ 

Създадени микропредприятия Брой 5 База данни и отчети МИГ 

Проекти свързани ИКТ услуги Брой 4 База данни и отчети МИГ 

Проекти свързани с 

подобряване/изграждане на сгради 

свързани с предоставяне на услуги 

Брой 20 База данни и отчети МИГ 

Проекти с инвестиция в туризъм  Брой 20 База данни и отчети МИГ 

Резултат 

Създадени работни места Брой  70 Отчети на бенефициенти и 

проучване на територията 

Участници, завършили успешно обучение %  90 База данни и отчети МИГ; 

издадени сертификати 

Жени, завършили успешно обучение Брой 43 База данни и отчети МИГ; 

издадени сертификати 

Млади хора до 40 г. и жени успешно 

реализирали проекти по СМР 

% 35 База данни и отчети МИГ 

Население от територията, което се 

ползва от подобрени услуги 

Брой 50 000 База данни и отчети МИГ 

Увеличено проникване на интернет в 

района 

% 20 Отчети на бенефициенти и 

проучвания 

Изградени/обновени сгради и съоръжения 

свързани с културни, спортни и социални 

услуги 

Брой 15 Отчети на бенефициенти и 

проучвания 

Успешно реализирани проекти за селски 

туризъм 

Брой 12 Отчети на бенефициенти и 

проучвания 

Еднодневни посетители Брой 300 Отчети на бенефициенти и 

проучвания 

Брой нощувки на територията на МИГ Брой 300 Отчети на бенефициенти и 
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проучвания 

Традиционни и типични местни 

обичаи/събития/фолклорно наследство-

съживени, анимирани и популяризирани 

сред местната общност 

Брой 7 Отчети на бенефициенти и 

проучвания 

Население в района което се ползва от 

подобрената жизнена среда 

Брой 50000 Отчети на бенефициенти и 

проучвания 

Участници в проекти подобрили 

екологичната си култура 

Брой 200 Отчети на бенефициенти и 

проучвания 

Природни обекти с подобрен достъп и 

анимация 

Брой 5 Отчети на бенефициенти и 

проучвания 

Публикации описващо КИН 
Брой 5 Отчети на бенефициенти и 

проучвания 

Брой на населените места с успешно 

реализирани дейности, финансирани от 

СМР 

Брой 20/20 Отчети на бенефициенти и 

проучвания 

Брой икономически единици, въвели нови 

продукти 

Брой 10 Отчети на бенефициенти и 

проучвания 

Брой икономически единици, въвели нови 

процеси и технологии 

Брой 20 Отчети на бенефициенти и 

проучвания 

Брой модернизирани животновъдни 

ферми 

Брой 4 Отчети на бенефициенти и 

проучвания 

Въведени добри производствени 

практики и сертификати за управление 

Брой  8 Отчети на бенефициенти и 

проучвания 

Произведена земеделска продукция в 

следствие на подкрепата (нарастване) 

% 18 Отчети на икономически субекти 

подкрепени по СМР 

Икономически растеж % 10 Отчети на икономически субекти 

подкрепени по СМР 

Подобрена енергийна ефективност на 

стопанствата в следствие на 

финансираното 

% 20 Отчети на икономически субекти 

подкрепени по СМР 

Създаване на заетост (нетно създадени 

работни места на пълен работен ден) 

Брой 200 Отчети на икономически субекти 

подкрепени по СМР 

Намаляване на безработицата, в 

следствие на реализирани проекти 

% 10 Данни ДБТ 

Удовлетвореност от предоставяне на 

услуги 

% 80 Отчети на бенефициенти и 

проучвания 

Увеличен дял на младите хора 

ангажирани с КИН 

% 15 База данни и отчети МИГ 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 121 ОТ СМР 

Вид 

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

единиц

а 

Цел до 

края на 

СМР 

Източник на информация 

Изходен 

Брой проекти, финансирани по мярката  Брой 8 База данни и отчети МИГ 

Брой стопанства, подпомогнати по 

мярката 

Брой 8 База данни и отчети МИГ 

Общ обем на инвестициите Евро 150 000 База данни и отчети МИГ 

Брой, подпомогнати стопанства от 

животновъдния сектор 

Брой 3 База данни и отчети МИГ 

Дял на инвестициите директно свързани 

със земеделски стопанства от сектор 

% 20 База данни и отчети МИГ 
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„Мляко” 

Дял на инвестициите директно свързани с 

модернизиране и обновление на ферми 

% 25 База данни и отчети МИГ 

Дял на инвестициите директно свързани 

със съоръжения и съответно оборудване 

за органична земеделска продукция. 

% 15 База данни и отчети МИГ 

Дял на инвестициите директно свързани с 

производството на енергия от 

възобновяеми енергийни източници и 

производство на енергийни култури. 

% 35 База данни и отчети МИГ 

Резултат 

Брой успешно, реализирани проекти Брой 8 База данни и отчети МИГ 

Брой стопанства, въвели нов продукт в 

следствие финансирането 

Брой 4 База данни и отчети МИГ 

Брой стопанства, въвели ново оборудване 

чрез подкрепата 

Брой 8 База данни и отчети МИГ 

Брой модернизирани животновъдни 

ферми 

Брой 3 База данни и отчети МИГ 

Брой стопанства, произвеждащи 

органични продукти в следствие 

финансирането 

Брой 3 База данни и отчети МИГ 

Дял на младите фермери, финансирани по 

мярката 

% 30 База данни и отчети МИГ 

Въведени добри производствени 

практики и сертификати за управление 

Брой 4 Отчети на икономически 

субекти, бенефициенти по 

мярката; проучвания за 

територията 
 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 123 ОТ СМР 

Вид 

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

единиц

а 

Цел до 

края на 

СМР 

Източник на информация 

Изходен 

Брой проекти, финансирани по мярката  Брой 8 База данни и отчети МИГ и 

бенефициенти 

Брой предприятия, подпомогнати по 

мярката 

Брой 8 База данни и отчети МИГ и 

бенефициенти 

Общ размер на инвестициите Евро 150 000 База данни и отчети МИГ и 

бенефициенти 

Дял на инвестициите, пряко свързан с 

опазване на околната среда 

% 40 База данни и отчети МИГ и 

бенефициенти 

Резултат 

Брой предприятия, въвели нови продукти Брой 6 База данни и отчети МИГ и 

бенефициенти 

Брой предприятия, въвели нови процеси и 

технологии 

Брой 6 База данни и отчети МИГ и 

бенефициенти 
 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 226 ОТ СМР 

Вид 

индикатор 

Индикатор  Мерна 

единиц

а  

Цел до 

края на 

СМР  

Източник на информация  

Изходен 

Брой проекти, финансирани по 

мярката  

Брой 3 База данни и отчети МИГ и 

бенефициенти 

Брой бенефициенти, подпомогнати по 

мярката 

Брой 3 База данни и отчети МИГ и 

бенефициенти 

Брой оборудвани противопожарни 

депа 

Брой 4 Отчети на икономически 

субекти, бенефициенти по 



   
 

   
 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
 

 
Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,    

регистрирано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел под № 

20100615010 

                  Стр. 45 от 52 

мярката; проучвания за 

територията 

Брой построени/подобрени 

наблюдателни пунктове 

Брой 2 Отчети на икономически 

субекти, бенефициенти по 

мярката; проучвания за 

територията 

Общ обем на инвестицията  Евро 45 000 Отчети на икономически 

субекти, бенефициенти по 

мярката; проучвания за 

територията 

Въздействие 

    

Риск от горски пожари - намаление % 20 База данни и отчети МИГ и 

бенефициенти 
 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 311 ОТ СМР 

Вид 

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

единиц

а 

Цел до 

края на 

СМР 

Източник на информация 

Изходен 

Брой проекти, финансирани по 

мярката  

Брой 8 База данни и отчети МИГ и 

бенефициенти 

Брой бенефициенти, подпомогнати по 

мярката 

Брой 12 База данни и отчети МИГ и 

бенефициенти 

Общ обем на инвестициите Евро 200 000 База данни и отчети МИГ и 

бенефициенти 

Брой подпомогнати нови туристически 

дейности 

Брой 6 База данни и отчети МИГ и 

бенефициенти 

Обем на инвестициите в туризъм Евро 150 000 База данни и отчети МИГ и 

бенефициенти 

Брой подпомогнати бенефициенти за 

нови, нетуристически услуги  

Брой 4 База данни и отчети МИГ и 

бенефициенти 

Обем на инвестициите в нови, не 

туристически услуги 

Евро 50 000 База данни и отчети МИГ и 

бенефициенти 

Резултат 

    

Създадени работни места в туризма Брой 20 Отчети на бенефициенти и 

проучване на територията 

Създадени работни места в др. не 

туристически услуги 

Брой 10 Отчети на бенефициенти и 

проучване на територията 

Дял на младежите заети, чрез 

реализираните проекти 

% 35 Отчети на бенефициенти и 

проучване на територията 

Въздействие 

    

Създаване на заетост (нетно създадени 

допълнителни работни места на пълен 

работен ден) 

Брой 35 Отчети на бенефициенти и 

проучване на територията 

Намаляване безработицата в следствие 

реализирани проекти 

% 10 Отчети на бенефициенти и 

проучване на територията 

Подобрени социални услуги в 

следствие финансирането 

% 10 Анкети и отзиви на ползватели 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 312 ОТ СМР 

Вид 

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

единиц

а 

Цел до 

края на 

СМР 

Източник на информация 

Изходен 
Брой на подпомогнати/създадени 

микропредприятия 

Брой 15 База данни и отчети МИГ и 

бенефициенти 
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- новообразувани микро-

предприятия  

Брой 5 База данни и отчети МИГ и 

бенефициенти 

- други микропредприятия 
Брой 10 База данни и отчети МИГ и 

бенефициенти 

Общ обем на инвестициите Евро 384 000 База данни и отчети МИГ и 

бенефициенти 

Брой на проектите в туристическия 

сектор 

Брой 10 База данни и отчети МИГ и 

бенефициенти 

Резултат 

    

Брой създадени работни места Брой 30 Отчети на бенефициенти и 

проучване на територията 

Дял на подкрепените проекти 

представени от жени и млади хора (до 

40 г. възраст) 

% 35 База данни и отчети МИГ и 

бенефициенти 

Успешно реализирани проекти за 

интегриран селски туризъм 

Брой 3 Отчети на бенефициенти и 

проучване на територията 

Въздействие 

    

Създаване на заетост (нетно създадени 

допълнителни работни места на пълен 

работен ден) 

Брой 30 Отчети на бенефициенти и 

проучване на територията 

Намалена безработица в следствие 

създаване на микро-предприятия 

% 10 Проучване на територията, 

Агенция по заетост и Бюро по 

труда 

Увеличен брой  на предприемачите Брой 10 Отчети на бенефициенти и 

проучване на територията 
 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 313 ОТ СМР 

Вид 

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

единиц

а 

Цел до 

края на 

СМР 

Източник на информация 

Изходен 

Брой проекти, финансирани по 

мярката  

Брой 11 База данни и отчети МИГ и 

бенефициенти 

Брой, подпомогнати нови 

туристически дейности по мярката 

Брой 10 База данни и отчети МИГ и 

бенефициенти 

Общ обем на инвестициите Евро 261 000 База данни и отчети МИГ и 

бенефициенти 

Резултат 

Брой еднодневни посетители Брой 50 Отчети на бенефициенти и 

проучване на територията 

Брой нощувки Брой 30 Отчети на бенефициенти и 

проучване на територията 

Създадени работни места Брой 20 Отчети на бенефициенти и 

проучване на територията 

Въздействие 

    

Създаване на заетост (нетно създадени 

допълнителни работни места на пълен 

работен ден) 

Брой 25 Проучване на територията, 

Агенция по заетост и Бюро по 

труда 
 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 321 ОТ СМР 

Вид 

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

единиц

а 

Цел до 

края на 

СМР 

Източник на информация 

Изходен 
Брой проекти, финансирани по 

мярката  

Брой 6 База данни и отчети МИГ и 

бенефициенти 
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Брой бенефициенти, подпомогнати по 

мярката 

Брой 6 База данни и отчети МИГ и 

бенефициенти 

Общ обем инвестиции Евро 150 000 База данни и отчети МИГ и 

бенефициенти 

Брой проекти, свързани с 

информационни и 

телекомуникационни услуги 

Брой 2 База данни и отчети МИГ и 

бенефициенти 

Брой проекти за 

изграждане/подобряване на сгради, 

свързани с предоставяне на услуги 

Брой 4 База данни и отчети МИГ и 

бенефициенти 

Резултат 

Население в селските райони, което се 

ползва от подобрените услуги 

Брой 50 000 Отчети на бенефициенти и 

проучване на територията 

Брой изградени/обновени сгради и 

съоръжения свързани с услуги за 

предоставяне на културни и спортни 

услуги 

Брой 4 Отчети на бенефициенти и 

проучване на територията 

Брой изградени/обновени сгради и 

съоръжения свързани с услуги за 

предоставяне на социални услуги 

Брой 2 Отчети на бенефициенти и 

проучване на територията 

Въздействие 

    

Нетно създадени допълнителни 

работни места на пълен работен ден 

Брой 20 Отчети на бенефициенти и 

проучване на територията 

Удовлетвореност на населението от 

предоставяни основни услуги  

% 60 Анкетни карти и проучвания за 

качество на услугите 
 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 322 ОТ СМР 

Вид 

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

единиц

а 

Цел до 

края на 

СМР 

Източник на информация 

Изходен 

Брой проекти, финансирани по 

мярката  

Брой 6 База данни и отчети МИГ и 

бенефициенти 

Брой на селата, където се изпълняват 

дейностите 

Брой 9 База данни и отчети МИГ и 

бенефициенти 

Общ обем на инвестициите Евро 150 000 База данни и отчети МИГ и 

бенефициенти 

Резултат 
Население в селските райони, което се 

ползва от подобрената среда 

Брой 10 000 Отчети МИГ и бенефициенти и 

проучвания на територията 

Въздействие 

    

Удовлетвореност от променената 

жизнена среда 

% 70 Анкетни карти 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 323 ОТ СМР 

Вид 

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

единиц

а 

Цел до 

края на 

СМР 

Източник на информация 

Изходен 

Брой проекти, финансирани по 

мярката  

Брой 4 База данни и отчети МИГ и 

бенефициенти 

Брой участници  (млади хора, деца) 

участват активно в дейностите по 

осъществяване на проектите) 

Брой 120 База данни и отчети МИГ и 

бенефициенти 

Резултат 

Традиционни и типични местни 

обичаи/събития/фолклорно наследство 

съживени, анимирани и 

Брой 10 Отчети МИГ и бенефициенти и 

проучвания на територията 
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популяризирани сред местната 

общност; 

Участници в проекти 

информирани/подобрили екологичната 

си култура; 

Брой 200 Отчети МИГ и бенефициенти и 

проучвания на територията 

Брой природни обекта на територията 

на МИГ са с подобрен достъп и 

предлагат интересна анимация; 

Брой 4 Отчети МИГ и бенефициенти и 

проучвания на територията 

Публикации, описващи културно-

историческото и природното 

наследство на МИГ 

Брой 30 Отчети МИГ и бенефициенти и 

проучвания на територията 

Въздействие 
Увеличен дял на млади хора 

ангажирани с КИН 

% 30 Отчети МИГ и бенефициенти и 

проучвания на територията 

 

 

2. Оценка от външни експерти 
 

В годината на приключване на СМР, МИГ ще възложи на външни експерти изготвянето на оценка за 

прилагането на стратегията. МИГ предвижда и междинна оценка на стратегията през 2013 г.  

МИГ ще представи на УО два броя одиторски доклади: одиторски доклад за техническо изпълнение 

на планираните дейности при реализиране на одобрената стратегия и одиторски доклад за 

изпълнение на финансовата политика на МИГ при реализиране на одобрената стратегия и 

извършените за отчетния период разходи. 

 

3. Процедури за Годишни доклади за напредък 
 

В Приложение 14.3 – Вътрешни правила за прилагане на СМР са описани процедурите за годишни 

доклади за напредъка на СМР. МИГ представя до Управляващия орган на ПРСР до 31 януари на 

следващата календарна година, годишен доклад за изминалата година за отчитане изпълнението на 

СМР.  

До края на всяка календарна година ИД на МИГ разработва Годишен доклад за отчитане 

изпълнението на СМР въз основа на осъществената дейност. Докладът включва техническо описание 

на извършената дейност през годината и финансов доклад, както и друга информация, изискуема от 

УО на ПРСР. Годишният доклад се приема от УС и се одобрява от Общото събрание на МИГ до 31 

декември на текущата година. Одобреният от общото събрание доклад се предоставя на МЗХ до УО 

на ПРСР спрямо изискванията на Наредба 23 на МЗХ до 15 февруари на следващата година.  

 

След изтичане на всяко тримесечие за първата година и полугодие на всяка следваща година, в срок 

от 14 дни от изтичането на периода МИГ представя на управляващия орган на ПРСР заявка за 

одобрение на извършените дейности и разходи за съответния отчетен период, ведно с доклад за 

отчитане на изпълнените дейности за същия период (спрямо приложение № 6 от Наредба 23 на МЗХ). 

(2) Докладите и заявките по този член се разработват от Изпълнителния директор и се одобряват от 

УС. Решението на УС се удостоверява с подписа на Председателя на УС. 

 

4. Процедура за обновяване на стратегията 
 

Процедурата за обновяване на СМР се отнася с финансовите й параметри. При  договаряне на целия 

бюджет на стратегията за местно развитие, МИГ може да подаде заявление до Управляващия орган 

на ПРСР за увеличаване на финансовата помощ.  

http://212.91.171.190/acttxt.aspx?id=0&idna=7F4B884A&idstr=0&type=ACT#IT_UNDEF_0_6#IT_UNDEF_0_6
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В случаите, когато се налага актуализация на съдържанието на Стратегията на МИГ – както по 

отношение на ревизия/актуализация на финансовата част, ИД на МИГ, подпомаган от офиса, 

изготвя/актуализира проект на СМР и я представя на редовно заседание на УС. Актуализацията на 

СМР може да се извършва ежегодно, като след одобрението на УС на МИГ, СМР задължително 

подлежи на одобрение от ОС на МИГ. След приемане на промените/актуализация по СМР, ИД на 

МИГ е длъжен да информира и съгласува всички извършени промени/актуализация с Управляващия 

орган съгласно Наредба 23. Актуализацията на СМР ще се извършва единствено в рамките на 

допустимите възможности и правилата, действащи по силата на Наредбите за прилагане на ПРСР и 

подхода ЛИДЕР. След актуализация на СМР, офисът на МИГ е длъжен да информира чрез своите 

информационни канали местната общност на територията на МИГ относно извършената 

актуализация. Цялостният процес на актуализация на СМР, както и общите правила и процедури за 

нейното изпълнение, ще се извършва спазвайки принципите на публичност и прозрачност.  
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VIII. Съобразност с хоризонталните политики на ЕС 
 

Стратегията за развитие на МИГ е създадена в унисон със съвременните потребности на региона и 

същевременно е съобразена с целите на Програмата за развитие на селските райони на България 2007 

– 2013 г. и политиките на Общността за икономическо и социално сближаване. Основни залегнали 

принципи са залегнали от Стратегията, са опазване на околната среда и спазване на принципите за 

равнопоставеност на половете. 

 

1. Равенство между половете и липса на дискриминация 
  

 прилагане на принципа на равенство между половете 

 допринасяне за утвърждаване на принципа на равните възможности 

 създаване на условия за превенция на дискриминацията  

 

В рамките на изпълнение на Стратегията както офисът на МИГ, така и Мениджърът и управителните 

органи на МИГ ще съблюдават и спазват принципа на равнопоставеност между половете. В рамките 

на процеса на оценка на проектите като хоризонтално правило се насърчава равно участие на 

половете и не-дискриминиране по този признак. В допълнение Стратегията ще съблюдава и 

равнопоставеност и не-дискриминация по отношение на религиозни, етнически, политически и 

социални признаци. Ще бъдат осигурени достатъчно инструменти и канали за превенция на 

дискриминацията, в това число чрез Интернет страницата на МИГ. 

 

2. Устойчиво развитие (защита на околната среда) 
 

Мерките в стратегията ще допринесат за изпълнението на нормативите, приети от България към 

протокола от Киото и Конвенцията за борба с опустиняването на земите. Възстановяването на 

производствения потенциал и въвеждането на превантивни мерки е в съответствие с приоритетите на 

Министерската конференция за защитата на горите в Европа Стратегията на ЕС за горите и План за 

защита от горските пожари. Устойчивото управление на частните и общинските гори и 

съхраняването на горското биоразнообразие ще допринесе за изпълнението на Стратегията на ЕС за 

горите.  

Прилагането на принципа за опазване на околната среда не само се насърчава посредством цялостна 

промяна на нагласите и информираността на населението на територията на МИГ относно важността 

от щадящо отношение към околната среда, но и посредством конкретни критерии за оценка на 

проектите, които ще оценяват и класират инициативите на местно ниво и съгласно този важен 

критерий.  

 

3. Насърчаване на заетостта и конкурентно способността  
 

Насърчаването на заетостта на територията на МИГ е водещ хоризонтален принцип, който ще се 

спазва и насърчава в рамките на реализацията на СМР. Този принцип е не само политика, но и една 

от основните цели в рамките на стратегията. Един от основните критерии, според които ще се 

оценяват проектите на местно ниво, е свързан с това дали и доколко всяка местна инициатива, 

подкрепена чрез СМР създава заетост в местната икономика. От друга страна, ще бъдат поощрявани 

проекти, които лансират иновативност и повишаване на конкурентоспособността на територията и 

произвежданите продукти. 
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4. Съответствие с програмите на структурните фондове  
 
Съдържанието на стратегията за развитие на територията на МИГ е съобразена с плановия период на 

Европейския съюз и за периода 2007 – 2013 година. В тази връзка мерките и дейностите на СМР се 

реализират като вземат предвид седемте Оперативни програми и Програмата за развитие на селските 

райони. 

 

Програма за развитие на селските райони - Мерките и дейностите по Местната стратегия за развитие на 

района Белово, Септември, Велинград изцяло съответстват и се допълват с целите и мерките по: 

 

 ОС 1 “Развитие на конкурентноспособни и основани на иновации земеделие, горско стопанство 

и хранително вкусова промишленост”  

 Ос 3 “Подобряване качеството на живот и разнообразяване на възможностите за заетост в 

селските райони” от Програмата за развитие на селските райони  

 

ОП Регионално развитие – Целта на програмата е подобряване качеството на живот, с по-добър достъп 

до основни услуги и нови възможности за повишаване конкурентно способността и устойчивото 

развитие. Приоритетна ос 1 на програмата ще бъде допълнен за територията на МИГ от мярка 321 и 

мярка 322 от ПРСР. По тази програма Община Велинград приоритетно ще обновява общинската 

инфраструктура, в т.ч. ще бъдат обновен градския център и парковете, докато СМР, чрез мярка 321 и 

мярка 322 ще допринесе за обновяването на територията на другите две общини – Белово и Септември. 

Осигурена е и допълняемост на приоритетна ос  3 от ОП “РР” и приоритет 2 на СМР. Развитието на 

туризма по СМР ще се подпомага и допълва чрез мерките 311 и 312 от ПРСР на цялата територията. 

Мярка 313 “Насърчаване на туристическите атракции“ ще допълва развитието на туризма за цялата 

територия на МИГ.  

 

Инвестиционната част на Приоритет 4 от Оперативна програма „Регионално развитие (особено 

операция 4.1) допълва и е тясно свързана с Приоритетна ос 2 на СМР „Благоприятстваща базисна и 

социална инфраструктура в подкрепа на интегрирания селски туризъм”.  Операция 4.1 ще се 

съсредоточи само върху подобряване на публична образователната, здравната и техническа бизнес 

инфраструктура в община Велинград.  Гореспоменатите видове дейности няма да се подкрепят по 

СМР.  

СМР, чрез мярка 421 от ПРСР, ще подпомага сътрудничеството на МИГ с други МИГ в страната и 

чужбина, а  ОП “Регионално развитие” дава възможност то да се осъществява на общинско и областно 

ниво.  

 

ОП Транспорт – в Южен централен район, част от който са и трите общини Белово, Септември и 

Велинград ще бъдат реконструирани и обновени участъците от автомагистрала “Тракия”, като част от 

т.нар. транс европейска пътна мрежа – това са участъци от магистрални и първокласни пътища с 

международно значение, които осъществяват транспортни връзки със страните от ЕС. Средства по тази 

програма, обаче няма да бъдат отпускани за пътища II и III клас, каквито са републиканските пътища на 

територията на трите общини. СМР ще допринесе за подобряване достъпа до селските райони, чрез 

интервенции в полските пътища на територията на МИГ. 

 

ОП Околна среда – постигането на основната цел на програмата  - запазване, подобряване и 

възстановяване на естествената среда и развитието на екологичната инфраструктура, ще бъде 

подпомогнато, чрез дейностите по мерките от  Приоритет 2 на СМР – почистване и възстановяване на 

дерета и канавки в населените места, както и чрез създаването на пешеходни и екологични пътеки по 
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мярка 323 „Опазване и развитие на селското наследство”, както и чрез Мярка 226 „Възстановяване на 

горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”.  

 

За подобряване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия ще се работи чрез 

Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”. Главната 

цел на тази програма е развитието на динамична икономика, конкурентоспособни предприятия на 

европейския и световен пазар. С проекти по тази програма фирмите могат да получат до 50% от 

средствата за свои проекти, целящи насърчаване на иновациите и увеличаване ефективността на 

предприятията. СМР ще подпомага микро, малки и средни предприятия на територията, чрез мерките 

123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” и 312 „Подкрепа за създаване и развитие 

на микропредприятия” от ПРСР и по този начин ще  допринесе за изпълнението на тази цел. 

 

Обхватът на помощта, предоставяна чрез мерките на СМР, няма да се припокрива с обхвата на 

помощта по схемите за подкрепа по Оперативните програми изпълнявани в България. МИГ ще 

извършва  кръстосани проверки с цел предотвратяване на дублирано финансиране между СМР  и 

другите схеми за подкрепа. Всеки проект по СМР, който потенциално попада в обхвата на другите 

схеми за подкрепа, ще бъде проверяван преди одобрението му за евентуално двойно финансиране. 


