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„ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ” 

„УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ, ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ 

И ПОСТИГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА АКТИВНОСТ НА  

СЪОТВЕТНАТА ТЕРИТОРИЯ ЗА МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ, ПРИЛАГАЩИ 

СТРАТЕГИИ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ”  
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ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯ::  

Сдружение „Местна Инициативна Група Белово, Септември, Велинград” 
 

ФФИИННААННССИИРРААННЕЕ::  

Програма за развитие на селските райони 2007-2013 година, подкрепена от Европейски 

земеделски фонд за развитие на селските райони 
 

ООББЩЩАА  ЦЦЕЕЛЛ  ННАА  ППРРООЕЕККТТАА::  

Прилагане на Стратегия за местно развитие на територията на общините Белово, Септември и 

Велинград 

Срок на реализация: 30.09.2015г. 
 

  

УУППРРААВВИИТТЕЕЛЛЕЕНН  ССЪЪВВЕЕТТ  ННАА  ММИИГГ::            

Председател: Цветан Котев, тел: 0897/ 81 28 55    

Представител на Община Белово: Костадин Варев 

Представител на Община Септември: Петър Бошев 

Представител на Община Велинград: Иван Лебанов 

Членове: Вера Савова          

                Пламен Ветренски          ЕЕККИИПП  ННАА  ММИИГГ:: 

               Любен Григоров       Изпълнителен директор: Мария Тодорова-Митова тел: 0879/ 81 28 50 

   Георги Мартинов       Технически асистент: Мария Пенина, тел: 0879/ 81 28 51 

   Даниел Борисов       Експерт по ОС 1: Стефка Кръстева, тел: 0879/ 81 28 52 

          Експерт по ОС 2, 3: инж. Даниела Салкина, тел: 0879/ 81 28 54 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 
Издание на СНЦ „МИГ Белово, Септември, 

Велинград” 
 

Настоящето издание се реализира в рамките 

на проект  

„Предоставяне на финансова помощ по мярка  

„ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА МЕСТНО 

РАЗВИТИЕ”  

и по мярка „УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНИ 

ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ, ПРИДОБИВАНЕ НА 

УМЕНИЯ И ПОСТИГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 

АКТИВНОСТ НА СЪОТВЕТНАТА 

ТЕРИТОРИЯ ЗА МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ 

ГРУПИ, ПРИЛАГАЩИ СТРАТЕГИИ ЗА 

МЕСТНО РАЗВИТИЕ”  

по договор № РД 50 – 142/13.10.2011г. 

 

СНЦ „МИГ Белово, Септември, Велинград” 

гр. Белово, ул. „Орфей” №4А, ет. 3,  

Община Белово 

Тел./факс 03581/ 37-31,  

e-mail: migbsv@abv.bg 

www.migvsb.com 
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Вследствие на проведените през месец юни 2013г. от СНЦ “МИГ – Белово, Септември, Велинград” 

конкурси за избор на Счетоводител и Експерт по Ос 1, Управителният съвет на МИГ одобри кандидатурата на 

Павлина Димитрова Варева за Счетоводител и на Стефка Атанасова Кръстева за Експерт по Ос 1. 

 

На 04.07.2013 г. “МИГ – Белово, Септември, Велинград” подписа първият си тристранен договор по 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. Бенефициент по договора е Община Белово 

с проектно предложение “Подобряване на енергийната ефективност на общинската сграда на Читалище ,”Св. 

Св. Кирил и Методий” град Белово чрез основен ремонт на отоплителната инсталация” по мярка 321. 

 

 

 

 

През месец август 2013г. “МИГ – Белово, Септември, Велинград” подписа общо 10 тристранни договора 

по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., а именно: 

 На 05.08.2013г. – договор за финансиране по мярка 313 “Насърчаване на туристическите дейности”. 

Бенефициент по договора е Община Белово, а стойността на субсидията е 160 963,26 лв. 

 На 12.08.2013 г. – договор по мярка 323 “Опазване и подобряване на селското наследство”. Бенефициент 

по договора е НЧ “Просвета-1928″ – с. Момина клисура, а стойността на субсидията е 9896,00 лв.  

 На 12.08.2013 г. – договор по мярка 323 “Опазване и подобряване на селското наследство”. Бенефициент 

по договора е НЧ “Тодор Каблешков 1874″ – с. Голямо Белово, а стойността на субсидията е 5050,00 лв. 

 На 12.08.2013 г. – договор по мярка 323 “Опазване и подобряване на селското наследство”. Бенефициент 

по договора е НЧ “Просвета – 1947″ – гр. Сърница, а стойността на субсидията е 19050,00 лв. 

 На 16.08.2013 г. – договор по мярка 323 “Опазване и подобряване на селското наследство”. Бенефициент 

по договора е СМТИ “Беловче”, а стойността на субсидията е 14 980,00 лв. 

 На 19.08.2013 г. – договор по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места”. Бенефициент по 

договора е Община Велинград, а стойността на субсидията е 149 995,13 лв. 

 На 19.08.2013 г. – договор по мярка 323 “ Опазване и подобряване на селското наследство”. Бенефициент 

по договора е Община Велинград, а стойността на субсидията е 46 923 лв. 

 На 20.08.2013 г. – договор по мярка 323 “Опазване и подобряване на селското наследство”. Бенефициент 

по договора е НЧ “Искра-1881″ – с. Сестримо, а стойността на субсидията е 25 860,00 лв. 

 
 

ККААККВВОО  ССЕЕ  ССЛЛУУЧЧВВАА  ВВ  ММИИГГ??  

ЮЮЛЛИИ  22001133  гг..  

ААВВГГУУССТТ  22001133  гг..  
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 На 20.08.2013 г. – договор по мярка 323 “Опазване и подобряване на селското наследство”. Бенефициент 

по договора е Сдружение “Десислава” – с. Сестримо, а стойността на субсидията е 11 192,40 лв. 

 На 26.08.2013 г. – договор по мярка 312 “ Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия”. 

Бенефициент по договора е “ВИВ КОМЕРС” ООД – гр. Велинград, а стойността на субсидията е 102 286,80 лв. 
 

 

На 12.08.2013г. “МИГ – Белово, Септември, Велинград” организира обучение на бенефициентите, които 

имат сключен договор за финансиране по ПРСР. Обучението се проведе в офиса на МИГ- гр. Белово, ул. 

“Орфей” 4А, ет. 3. (сградата на общината). Специално внимание бе обърнато на бенефициентите, които се 

явяват възложители по чл. 14 от ЗОП и на бланките, които трябва да използват. Обсъдени бяха всички  

документи за провеждане на процедура по ЗОП за избор на изпълнител/и и сроковете за тяхното изпращане за 

съгласуване до ДФЗ-РА след подписване на договор за финансиране. 

 

 

 

През месец септември 2013г. “МИГ – Белово, Септември, Велинград” подписа общо 3 тристранни 

договор по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., а именно: 

 На 03.09.2013 г. – договор по мярка 123 “ Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”. 

Бенефициент по договора е ЕТ “ФИК – ФАТМЕ КАРАДЖОВА” – гр. Сърница, а стойността на субсидията е 

111 241,44 лв. 

 На 03.09.2013 г. – договор по мярка 312 “ Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия”. 

Бенефициент по договора е ЕТ “АЛИКАНТЕ МУСТАФА АЛИКАНОВ – Атидже Аликанова” – гр. Сърница, а 

стойността на субсидията е 104 990,92 лв. 

 На 04.09.2013 г. – договор по мярка 312 “ Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия”. 

Бенефициент по договора е “КИШ” ЕООД – гр. Велинград, а стойността на субсидията е 70 099,79 лв. 

 

 

На 24 и 25 септември 2013 г. в гр. Хасково СНЦ “МИГ – Белово, 

Септември, Велинград” участва в двудневен форум за обмяна на добри 

практики по подхода ЛИДЕР и успешно изпълнение на СМР, 

организиран от МИГ Харманли. На срещата присъстваха 40 

представители на МИГ от региона и страната, доц. д-р Генка Рафаилова – 

експерт и д-р Иванка  Душкова – експерт. 

На форума бяха представени: 

 Модел за прилагане на добри практики по подхода Лидер в 

Ирландия и Гърция; 

 Прилагане на процедурите в СМР – състояние, основни предизвикателства и добри практики за 

разрешаването им; 

 Положителни практики и нови моменти при прилагането на воденото от общностите местно развитие. 

В програмата бе предвидена сесия за представяне на всяка МИГ с кратка презентация. Темите, които 

включваха презентациите бяха: изпълнение на СМР – брой входирани и одобрени от МИГ и ДФЗ – РА проекти, 

кратка информация за проектите, брой сключени договори, % от бюджета, който се предвижда да бъде усвоен с 

одобрените от МИГ и ДФЗ - РА проекти; изпълнение на процедурите за оценка и избор на проекти на 

бенефициентите – брой одобрени процедури, проблеми при съгласуване на процедурите; заявки за 

възстановяване на разходите – забележки от ДФЗ-РА-ЦУ /ако има такива/. 

 

ССЕЕППТТЕЕММВВРРИИ  22001133  гг..  
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На 27 и 28 септември 2013 г. в Еко хотел “Здравец” гр. 

Пловдив СНЦ “МИГ – Белово, Септември, Велинград” взе 

участие във форум на тема “Управление, мониторинг, оценка и 

актуализиране на Стратегии за местно развитие”, организиран 

от “Сахара – 02″ ЕООД. На форума присъстваха представители 

на МИГ  Раковски, МИГ Чепеларе, Миг Харманли, МИГ 

Гълъбово, както и местни лидери. На форума бяха 

представени: 

 Предизвикателства при прилагането на подхода Лидер 

в различните страни-членки в периода 2007 – 2013 г.; 

 Предизвикателства при прилагането на подхода Лидер в България в периода 2007 – 2013 г.; 

 Управление, мониторинг и оценка на Стратегиите за местно развитие; 

 Предложения за актуализиране на Стратегиите за местно; 

 Изисквания за одобрение на МИГ и СМР. 
 

 

 

 

Към 30.09.2013г. МИГ Белово, Септември, Велинград има сключени 14 тристранни договора по Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.: 

Цел на проектното предложение е да се подобри и 

модeрнизира сградния фонд на читалище „Св. Св. Кирил и 

Методий” в гр. Белово, като важен фактор за пълноценен и 

разнообразен културен живот в община Белово и с това да се 

постигне подобряване достъпа на населението на селските райони 

до културни услуги. 

 Дейности, финансирани от Стратегията:  Подобряване на 

ЕЕ на общинската сграда на читалище ,,Св. Св. Кирил и Методий“ 

чрез основен ремонт на отоплителна инсталация. 

 Реализирането на проекта ще допринесе за: 

- изграждане на децентрализирана отоплителна котелна централа, 

базирана на високоефективен топлоизточник оползотворяващ 

дървесна биомаса във вид на дървесни пелети и гарантиране на 

необходимия топлиннен комфорт на обитателите на сградата 

съгласно климатичните условия на района и предназначението на 

обектите, гарантира микроклимат в помещенията съгласно 

изискванията за нормализирано състояние на сградите според 

нормативните изисквания на Наредба № 18/12.11.2004г. за 

енергийните характеристики на обектите; 

- намаляване на Консумацията и разходите на електроенергия за 

отопление на сградата на читалището; 

- замяна на използваната за отопление и битова гореща вода горивна 

компонента (нафта) с дървесна биомаса във вид на дървесен чипс и дървесни пелети, с оглед реализация на енергийно 

ефективно, икономично и екологично чисто отопление в сгради публична собственост; 

- използване на възможностите за използване на дървесната биомаса за намаляване енергийната зависимост на Република 

България посредством инвестиране в ефективни и екологични технологии за производство на топлинна енергия; 

- намаляване на замърсяването върху околната среда; - използване на алтернативни решения при топлоснабдяването на значими 

сгради, като читалища, болници, административни сгради и др. 
 

РРЕЕЗЗЮЮММЕЕТТАА  ННАА  ППРРООЕЕККТТИИТТЕЕ  ССЪЪСС  ССККЛЛЮЮЧЧЕЕНН  ДДООГГООВВООРР  

ММЯЯРРККАА  332211  „„ООССННООВВННИИ  УУССЛЛУУГГИИ  ЗЗАА  ИИККООННООММИИККААТТАА  ИИ  

ННААССЕЕЛЛЕЕННИИЕЕТТОО  ННАА  ССЕЕЛЛССККИИТТЕЕ  РРААЙЙООННИИ””  

ББЕЕННЕЕФФИИЦЦИИЕЕННТТ::  ООББЩЩИИННАА  ББЕЕЛЛООВВОО  

ППРРООЕЕККТТ::  ““ППООДДООББРРЯЯВВААННЕЕ  ННАА  ЕЕННЕЕРРГГИИЙЙННААТТАА  

ЕЕФФЕЕККТТИИВВННООССТТ  ННАА  ООББЩЩИИННССККААТТАА  ССГГРРААДДАА  ННАА  

ЧЧИИТТААЛЛИИЩЩЕЕ  ””ССВВ..  ССВВ..  ККИИРРИИЛЛ  ИИ  ММЕЕТТООДДИИЙЙ””  ГГРРААДД  ББЕЕЛЛООВВОО  

ЧЧРРЕЕЗЗ  ООССННООВВЕЕНН  РРЕЕММООННТТ  ННАА  ООТТООППЛЛИИТТЕЕЛЛННААТТАА  

ИИННССТТААЛЛААЦЦИИЯЯ””  
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Основна цел на проекта е да се промотира природното и 

културно наследство на Община Белово чрез обновяване на 

посетителската база и туристическа инфраструктура в Община Белово. 

Дейности, финансирани от Стратегията: Основен ремонт на 

покривни работи и фасади; Вертикална планировка и почистване на 

помещения и пренареждане на експозициите.  

Реализирането на проекта ще допринесе за: Основен ремонт на 

покривното пространство;  Пълно обновяване на входните и площни пространства в двора на сградата; 

Почистване на помещения в сградата и пренареждане на експозицията с възможност за посещение. 

 След осъществяването на проекта и извършването на всички планувани дейности ще бъдат 

постигнати основната и конкретните цели: 

- основен ремонт на покривни и подпокривни пространства и придаване на нов облик, позволяващ по-

добро представяне и експониране на културно- историческото наследство на Община Белово, 

- реализирането на проекта ще допринесе за чувствително увеличаване на привлекателността на Общината 

както за местното, така и за приходящото население. 

 

 
Целта на проекта е да се приложат устойчиво културно 

образователна политика сред населението и чрез подобряване на 

материално-техническата база на читалището, като основно звено 

на културния живот и център за културен обмен на жителите на 

село Момина клисура и околните села. 

Дейности, финансирани от Стратегията: Мъжки костюм;  

Женски костюм; Детски костюм- момче; Детски   костюм момиче; Обувки за жените; Цветя за глава; Кърпи за глава; Чорапи без 

бродерия; Цървули. Реализирането на проекта ще допринесе за:  подпомогне на местното развитие и подобряване качеството на 

живот в селото; активизиране социално-културното включване и равнодостъпността на всички представители на местното 

население; подобряване на материална база за културни прояви и възможности за културно израстване и самоизява - участие в 

общински, регионални и национални прегледи и фестивали. 

 
 Основната цел на проекта е: обезпечаване с фолклорни 

костюми групата за автентичен фолклор към НЧ „Тодор 

Каблешков“. Специфични цели: Съхраняване и популяризиране на 

автентичните за района традиции и обичаи; Увеличаване броя и 

материално обезпечаване на участията на групата за автентичен 

фолклор;  

Популяризиране на местния фолклор и автентични костюми от времето на Възраждането, на възраст повече от 100 години. 

Дейности, финансирани от Стратегията: Поръчка за изработване и закупуване на 20 бр. костюми – народни носии; 

Изработване на 1 бр. Информационно табло; Участия в местни и регионални инициативи и събития. Реализирането на проекта 

ще допринесе за: Придобиване на 20 бр. костюми - народни носии; Изработено информационно табло с дейностите по проекта, 

информация за местния фолклор и автентичните фолклорни костюми; Участие на групата за автентичен фолклор в: 1/ празнуване 

на Бабинден в с. Голямо Белово; 2/ фолклорен фестивал „Хайде на хорото“ в Община Белово. 

 
Основна цел на проекта е осъществяване на дейност в 

обществена полза за събиране, съхраняване и популяризиране на 

българската култура, както и на всички инициативи на фолклорна 

основа. Да се повиши обществения интерес към уникалното 

танцово фолклорно наследство на българина.  

Дейности, финансирани от Стратегията: закупуване на 60 бр. народни костюма. Реализирането на проекта ще 

допринесе за: Участия в национални и регионални концерти и фестивали. 

 

 

 

ММЯЯРРККАА  331133  „„ННААССЪЪРРЧЧААВВААННЕЕ  ННАА  ТТУУРРИИССТТИИЧЧЕЕССККИИТТЕЕ  

ДДЕЕЙЙННООССТТИИ””  

ББЕЕННЕЕФФИИЦЦИИЕЕННТТ::  ООББЩЩИИННАА  ББЕЕЛЛООВВОО  

ППРРООЕЕККТТ::  ““ООББННООВВЯЯВВААННЕЕ  ННАА  ТТУУРРИИССТТИИЧЧЕЕССККААТТАА  

ИИННФФРРААССТТРРУУККТТУУРРАА  ВВ  ООББЩЩИИННАА  ББЕЕЛЛООВВОО  ЧЧРРЕЕЗЗ  ДДЕЕЙЙННООССТТИИ  ППОО  

ООССННООВВЕЕНН  РРЕЕММООННТТ  ННАА  ММУУЗЗЕЕЙЙННААТТАА  ССГГРРААДДАА  ИИ  

ППРРЕЕВВРРЪЪЩЩААННЕЕТТОО  ЙЙ  ВВ  ППООССЕЕТТИИТТЕЕЛЛССККИИ  ЦЦЕЕННТТЪЪРР  ЗЗАА  

ППРРЕЕДДССТТААВВЯЯННЕЕ  ННАА  ММЕЕССТТННОО  ППРРИИРРООДДННОО  ИИ  ККУУЛЛТТУУРРННОО  

ННААССЛЛЕЕДДССТТВВОО””  

ММЯЯРРККАА  332233  „„ООППААЗЗВВААННЕЕ  ИИ  ППООДДООББРРЯЯВВААННЕЕ  ННАА  ССЕЕЛЛССККООТТОО  

ННААССЛЛЕЕДДССТТВВОО””  

ББЕЕННЕЕФФИИЦЦИИЕЕННТТ::  ННЧЧ  ““ППРРООССВВЕЕТТАА--11992288″″,,  СС..  ММООММИИННАА  ККЛЛИИССУУРРАА  

ППРРООЕЕККТТ::  ““  ДДЕЕЙЙННООССТТИИ,,  ССВВЪЪРРЗЗААННИИ  СС  ООППООЗЗННААВВААННЕЕТТОО,,  

ССЪЪЖЖИИВВЯЯВВААННЕЕТТОО  ИИ  ППООППУУЛЛЯЯРРИИЗЗИИРРААННЕЕТТОО  ННАА  ААВВТТЕЕННТТИИЧЧННИИ  

ММЕЕССТТННИИ  ТТРРААДДИИЦЦИИИИ,,  ФФООЛЛККЛЛООРР  ИИ  ЗЗААННААЯЯТТИИ””  

ММЯЯРРККАА  332233  „„ООППААЗЗВВААННЕЕ  ИИ  ППООДДООББРРЯЯВВААННЕЕ  ННАА  ССЕЕЛЛССККООТТОО  

ННААССЛЛЕЕДДССТТВВОО””  

ББЕЕННЕЕФФИИЦЦИИЕЕННТТ::  ННЧЧ  ““ТТООДДООРР  ККААББЛЛЕЕШШККООВВ--11887744″″,,  СС..  ГГООЛЛЯЯММОО  

ББЕЕЛЛООВВОО  

ППРРООЕЕККТТ::  ““  СС  ВВЪЪЗЗРРООЖЖДДЕЕННССККИИЯЯ    ККООССТТЮЮММ  ННАА  ББААББАА  ООТТ  

ММИИННААЛЛООТТОО  ––  ВВ  ББЪЪДДЕЕЩЩЕЕТТОО””  

ММЯЯРРККАА  332233  „„ООППААЗЗВВААННЕЕ  ИИ  ППООДДООББРРЯЯВВААННЕЕ  ННАА  ССЕЕЛЛССККООТТОО  

ННААССЛЛЕЕДДССТТВВОО””  

ББЕЕННЕЕФФИИЦЦИИЕЕННТТ::  ССММТТИИ  „„ББЕЕЛЛООВВЧЧЕЕ””,,  СС..  ГГООЛЛЯЯММОО  ББЕЕЛЛООВВОО  

ППРРООЕЕККТТ::  ““  ДДАА  ССЪЪХХРРААННИИММ    ББЪЪЛЛГГААРРССККООТТОО””  
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Основната цел на проекта е: Превръщане на Велинградски туристически район 

във водеща туристическа дестинация в балнеолечението и СПА-туризма в 

Европа през периода 2007-2013 с трайно предлагане на целогодишен 

туристически продукт; Опазване и социализиране на културното наследство на 

Община Велинград. Дейности, финансирани от Стратегията: Процедури по 

избор на изпълнител; Рехабилитация и ремонт на Радонова женска баня в гр. Велинград, кв. 

Чепино, кв. 3972, имот 6826, парцел III; Изготвяне на работен проект за рехабилитация и ремонт на 

Радонова Женска Баня. 

Реализирането на проекта ще допринесе за: Цялостно възстановяване на сградата и прилежащото 

пространство на най-известната баня на територията на община Велинград. След дейностите по 

рехабилитация и ремонт на Радонова женска баня последната ще е от една страна укрепена и 

опазена, а от друга достъпна за ползване от населението на общината и многобройните туристи в 

дестинация Велинград. 

 

Основна цел на проекта е: Да се осъществят археологически проучвания на 

тракийското светилище на връх Острец с оглед неговата теренна консервация, 

експониране, почистване на терена и осъществяване на информация и достъп на 

посетителите, което ще го превърне в първия и основен археологически обект на 

града, свързан с културния туризъм.  

Това ще помогне да се опази и съхрани за бъдещите поколения едно от най - големите и значими 

тракийски светилища на бесите в Западните Родопи, както и да се попречи на дългогодишните 

незаконни иманярски намеси и разрушения на този представителен за устройството и функциите на 

едно тракийско светилище на бесите, обект. Дейности, финансирани от Стратегията: 1. 

Археологически разкопки; 2. Теренна консервация; 3. Информационни материали.  

Реализирането на проекта ще допринесе за: Разкриване на храмовата сграда в центъра на 

светилището;  Разчистване и проучване на около храмовото пространство; Проследени оградни 

стени на светилището; Проучване на вътрешното пространство на светилището; Консервация на разкритите архитектурни 

структури в резултат на археологическите разкопки – централен храм, оградни стени. 

 
Основна цел на проекта е: запазване и развитие на културно-

историческите традиции, обичаи, народни обреди и провеждане 

честването на народните празници на територията на селото.  

Дейности, финансирани от Стратегията:Изработване и монтаж на 

табела на проекта; Изработка на рекламни брошури и покани; Обява  

в местен вестник и местен кабелен оператор; Изработка на грамоти, плакети и закупуване на награди за участниците; Провеждане 

на фестивал; Създаване на филм и информационна листовка за проведения фестивал. Реализирането на проекта ще допринесе 

за: Осигуряване на публичност, прозрачност и популяризиране на проекта; Изработване на 500 броя брошури и покани и 

създаване на необходимата публичност на проекта и популяризирането му; Стимулиране на работата  на самодейците от 

общината, които са носителите на идеите за запазване на местния фолклор - опазване и подобряване на селското наследство; 

Запазване идентичността на българина, чрез съхранение на местния фолклор; Осигуряване публичност на проекта, гаранция за 

правилното му реализиране. 
 

Основна цел на проекта е: Запазване на местните обичаи и традиции. 

Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната 

дейност в селото. Възпитаване и утвърждаване на националното 

самосъзнание във всички възрастови групи. Дейности, финансирани от  

Стратегията: Изготвяне и монтаж на табела за популяризиране на проекта, която ще се монтира на читалищната сграда; 

Закупуване на носии; Информираност за популяризиране на проекта - изработка на 500 бр. рекламни материали за закупените 

носии и осъществения проект. Очаквани резултати: Информираност и публичност на проекта в село Сестримо; Съхранение на 

местния фолклор и традиции; Материално обезпечение на танцовите състави с носии; Увеличаване броя на участията на 

танцовите състави във фестивали и местни празници; Популяризиране на селския туризъм;Популяризиране на закупените носии , 

като символ на местния селски пейзаж сред населението на селото и извън него. 

ММЯЯРРККАА  332222  „„ООББННООВВЯЯВВААННЕЕ  ИИ  РРААЗЗВВИИТТИИЕЕ  ННАА  

ННААССЕЕЛЛЕЕННИИТТЕЕ  ММЕЕССТТАА””  

ББЕЕННЕЕФФИИЦЦИИЕЕННТТ::  ООББЩЩИИННАА  ВВЕЕЛЛИИННГГРРААДД  

ППРРООЕЕККТТ::  ““  РРЕЕХХААББИИЛЛИИТТААЦЦИИЯЯ  ИИ  РРЕЕММООННТТ  ННАА  

РРААДДООННООВВАА  ЖЖЕЕННССККАА  ББААННЯЯ  ВВ  ГГРР..  ВВЕЕЛЛИИННГГРРААДД,,  

ККВВ..  ЧЧЕЕППИИННОО,,  ККВВ..  33997722,,  ИИММООТТ  66882266,,  ППААРРЦЦЕЕЛЛ  IIIIII””  

ММЯЯРРККАА  332233  „„ООППААЗЗВВААННЕЕ  ИИ  ППООДДООББРРЯЯВВААННЕЕ  ННАА  

ССЕЕЛЛССККООТТОО  ННААССЛЛЕЕДДССТТВВОО””  

ББЕЕННЕЕФФИИЦЦИИЕЕННТТ::  ООББЩЩИИННАА  ВВЕЕЛЛИИННГГРРААДД  

ППРРООЕЕККТТ::  ““ААРРХХЕЕООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККИИ  РРААЗЗККООППККИИ,,  

ККООННССЕЕРРВВААЦЦИИЯЯ  ИИ  ЕЕККССППООННИИРРААННЕЕ  ННАА  ТТРРААККИИЙЙССККОО  

ССВВЕЕТТИИЛЛИИЩЩЕЕ  ННАА  ВВРР..  ООССТТРРЕЕЦЦ  ––  ВВЕЕЛЛИИННГГРРААДД””  

ММЯЯРРККАА  332233  „„ООППААЗЗВВААННЕЕ  ИИ  ППООДДООББРРЯЯВВААННЕЕ  ННАА  ССЕЕЛЛССККООТТОО  

ННААССЛЛЕЕДДССТТВВОО””  

ББЕЕННЕЕФФИИЦЦИИЕЕННТТ::  ССДДРРУУЖЖЕЕННИИЕЕ  „„ДДЕЕССИИССЛЛААВВАА””,,  СС..  ССЕЕССТТРРИИММОО  

ППРРООЕЕККТТ::  ““ФФЕЕССТТИИВВААЛЛ  ННАА  ММЕЕССТТННИИТТЕЕ  ККУУЛЛТТУУРРННИИ  ООББИИЧЧААИИ,,  

ТТРРААДДИИЦЦИИИИ,,  ППЕЕССННИИ  ИИ  ТТААННЦЦИИ””  

ММЯЯРРККАА  332233  „„ООППААЗЗВВААННЕЕ  ИИ  ППООДДООББРРЯЯВВААННЕЕ  ННАА  

ССЕЕЛЛССККООТТОО  ННААССЛЛЕЕДДССТТВВОО””  

ББЕЕННЕЕФФИИЦЦИИЕЕННТТ::  ННЧЧ  „„ИИССККРРАА--11888811””,,  СС..  ССЕЕССТТРРИИММОО  

ППРРООЕЕККТТ::  ““ХХААЙЙДДЕЕ  ННАА  ХХООРРООТТОО””  
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Основна цел на проекта е: Реконструкция, ремонт и обзавеждане на 

кафе-сладкарница в УПИ IV- 3192, кв. 141, по плана на гр. Велинград. 

Дейности, финансирани от Стратегията: СМР част Архитектура и 

строителство; СМР част Електротехническа; СМР част ВиК; СМР част 

отопление и вентилация; Оборудване и обзавеждане; Допълнително  

оборудване – комп. конфигурация и софтуер. Очаквани резултати: Изградено съвременно и съобразено и работещо по стандарти 

микро-предприятие; Увеличаване на печалбата на фирмата; Осигуряване на трудова заетост в региона, чрез назначаване на хора 

на пълен работен ден; Чрез завишено потребление на стоки от местни доставчици пряко ще се стимулира развитието на 

търговията е в региона. Това от своя страна ще допринесе за подобряване на икономическото състояние на контрагентите  на 

кандидата по настоящия инвестиционнен проект и по този начин косвено ще допринесе за повишаване на доходите за 

населението; Допринасяне за развитието на устойчив туризъм в града, чрез предоставяне на високо качествена услуга и много 

добро обслужване; Повишаване на конкурентноспособноста на фирмата; 

Чрез увеличаване на обема и с гъвкаво работно време ще се постигне по ефективно използване на човешките ресурси, като се 

минимизират часовете на непълна заетост.   

 

Основна цел на проекта е: Фирмата да внедри ново производство, 

добавящо стойност към земеделски продукти и се наложи на нови 

пазари, като същевременно затвърди позициите си сред традиционните 

потребители и задържи високо качество на произвежданите продукти. 

Дейности, финансирани от Стратегията: въвеждане на нови  

продукти, процеси и технологии; закупуване и инсталиране на 

 нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга. Реализирането на проекта ще допринесе за: 

въвеждане на ново производство на продукт, чрез модернизиране на сграден фонд и закупуване на нови производствени 

мощности; закупуване и монтиране  на допълнително оборудване необходимо за някои от процесите на производство; въвеждане 

в експлоатация на обекта според законовите изисквания и стандарти; сключване на договори за реализация, като приоритет ще 

бъде българския  пазар; разкриване на нови работни места, наемане и обучаване на персонал и осигуряване на ефикасен работен 

процес; осигуряване на вътрешноведомствен предварителен и последващ контрол на производствения процес. 

 

Основна цел на проекта е: Преустройство на къща за гости - алтернативен 

туристически продукт в гр. Сърница, общ. Велинград.  

Дейности, финансирани от Стратегията: СМР част Архитектура и 

строителство; СМР част В и К; СМР част Електротехническа; Оборудване 

и обзавеждане.  Очаквани резултати: развитие и популяризиране на 

 селския туризъм в региона; стартиране на дейност по предоставяне на услуги в микропредприятие на територията на селска 

община и повишаване конкурентоспособността на региона; осигуряване на трудова заетост в региона; реализиране на значителни 

нетни приходи от продажби; усвояване на природните и културно-историческите ресурсите в общината.     

 

Основна цел на проекта е: Реконструкция, преустойство и основен 

ремонт на съществуваща вилна сграда във вилна сграда за отдих и 

едноетажен навес – пристройка към сграда за отдих. Дейности, 

финансирани от Стратегията: СМР част Архитектура и строителство; 

СМР част Електротехническа; СМР част ВиК; СМР ПБЗ; СМР част 

отопление и вентилация; Оборудване и обзавеждане. 

Очаквани резултати: 1/ Ще създаде предпоставки за развитие на туристически услуги, при това с високо качество съгласно 

европейските изисквания за стандарт на подобен род услуга: Атрактивни преживявания и модифицирани туристически пакети с 

анимационни програми и с рекреационни услуги; Отговорно отношение към природата – проектът предвижда за отопление на 

вилата да се извършва чрез използването на отпадъчни материали /биомаса/; Съхраняване на местните традиции и обичаи; 

Комфорт на комплексната услуга; Условия за отдих за хора с увреждания; Устойчиво ще се повишат приходите на собствения 

бизнес; 2/ Проектът ще внесе оживление в малките населени места; Допълнителни работни места, както в самата фирма, така и в 

посещаваните съгласно разработените туристически програми обекти, с което ще се повиши заетостта в района и частност в 

общината. 
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