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ПРОЕКТ 41-03-43 

„ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ 

„УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ, ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ 

И ПОСТИГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА АКТИВНОСТ НА  

СЪОТВЕТНАТА ТЕРИТОРИЯ ЗА МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ, ПРИЛАГАЩИ 

СТРАТЕГИИ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ“  

ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013 Г.  

 

 

 

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

Договор № РД 50-142/13.10.2011г., 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 4А, тел/факс 03581/ 37-31 и  0875 107 164, 

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

Издание на СНЦ „МИГ - Белово, Септември, Велинград“ 

Настоящето издание се реализира в рамките на проект  

„Предоставяне на финансова помощ по мярка  

„ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ и по мярка 

„УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ, ПРИДОБИВАНЕ НА 

УМЕНИЯ И ПОСТИГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА АКТИВНОСТ НА СЪОТВЕТНАТА 

ТЕРИТОРИЯ ЗА МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ, ПРИЛАГАЩИ 

СТРАТЕГИИ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ“  

по договор № РД 50 – 142/13.10.2011г. 
 

 

СНЦ „МИГ - Белово, Септември, Велинград“ 

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

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

www.migbsv.com  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯ::  

Сдружение „Местна Инициативна Група - Белово, Септември, Велинград“ 
 

ФФИИННААННССИИРРААННЕЕ::  

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

земеделски фонд за развитие на селските райони 
 

ООББЩЩАА  ЦЦЕЕЛЛ  ННАА  ППРРООЕЕККТТАА::  

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

Велинград 

Срок на реализация: 30.09.2015 г. 
 

  

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 

 

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/
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Представители на СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград“ взеха участие в обучение на 

тема „Изисквания по наблюдение на изпълнението на финансираните от МИГ проекти, както и 

изисквания по тяхното отчитане“, което се проведе на 29 и 30 октомври в Спа хотел „Аугуста“ гр. 

Хисаря. Обучението бе организирано от Националната селска мрежа и на него взеха участие 

представители на Министерството на земеделието и храните, както и представители на Държавен 

фонд „Земеделие“ от Дирекция „Оторизация на плащанията по ПРСР“. 

Представителите на МЗХ представиха на участниците от МИГ изискванията на управителния 

орган по отношение на мониторинга на изпълнение на дейностите на МИГ по Стратегията за 

местно развитие и оценка на изпълнение на дейностите по проектите. Експертите от ДФ 

„Земеделие“ от отдел „Мерки за обучение и местни стратегии“ и отдел „Мониторинг“ представиха 

изискванията на ДФ „Земеделие“ по отношение на мониторинга на изпълнение на дейностите по 

проектите на бенефициентите по стратегиите. 

 
 

 

Екипът на СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград“ участва във 

форум на тема „Изпълнение и отчитане на проекти по СМР“, който се проведе 

на 31.10.2013 г. – 01.11.2013 г. в гр. Стрелча и бе организиран от „Проект 

сървиз“ ЕООД. 

На форума присъстваха представители на „МИГ – Панагюрище, Стрелча, 

Лесичово“, „МИГ – Раковски“, „МИГ Харманли“, „МИГ Гълъбово“. 

Участниците във форума бяха запознати с: 

 Съществуващи нормативни и стратегически документи; 

 Въведение в управлението на проекти; 

 Системи за управление на проекта, планиране и управление на дейностите; 

 Планиране и управление на ресурсите. Планиране и управление на 

качеството, планиране и управление на риска. Комуникация и визуализация; 

 Общи изисквания за техническа и финансова отчетност, основни 

нормативни документи; 

 Бюджет на проекта и регистър на разходите; 

 Отчитане на различните видове разходи. Съпътстваща техническа и финансова документация. 

Процедури за избор на изпълнител; 

 Подготовка на междинни и финални технически и финансови отчети. 

ККААККВВОО  ССЕЕ  ССЛЛУУЧЧВВАА  ВВ  ММИИГГ??  

ООККТТООММВВРРИИ  22001133  гг..  
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На 11.11.2013 г. в гр. София между Министерство на земеделието и храните, Държавен фонд 

„Земеделие“ – Разплащателна агенция и СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград“ се подписа 

Допълнително споразумение № РД 50-142/11.11.2013 г. към договор № РД 50-142/13.10.2011 г. за 

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“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 

г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Допълнителното 

споразумение е за промяна на одобрената стратегия за местно развитие. 

 

 На 20.11.2013 г. от 10:00 ч. в гр. Белово се проведе обучение на 

тема „Изпълнение и отчитане на проекти“, организирано от СНЦ „МИГ 

– Белово, Септември, Велинград“. На обучението бяха поканени и 

присъстваха бенефициенти на МИГ-а, които имат сключени договори за 

финансово подпомагане, както и такива на които им предстои да 

сключат договор. Проведеното обучение запозна присъстващите с 

договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., изискванията 

за застраховане на закупените активи, процедурите по ЗОП, бланките и 

образците на документите, необходими за подаване на заявка за плащане.  
 

През месец ноември 2013 г. СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград“ обяви ЧЕТВЪРТИ 

ПРИЕМ на Заявления за подпомагане по Стратегията за местно развитие в периода 2011-2013 г. 

Консултациите на потенциални бенефициенти обхващаха периода 22.11.2013 г. – 30.11.2013 г. 

Заявленията за подпомагане се приемаха от 01.12.2013 г. до 21.12.2013 г. 

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

мярка 
Фиксирана обща сума, налична за подкрепа за 

периода на поканата 

Мярка 121 „Модернизиране на земеделските 

стопанства“ 
259 092,50 лв. + остатък от предишни периоди на прием 

Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и 

горски продукти“ 88 959,06 лв. + остатък от предишни периоди на прием 

Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал  

и въвеждане на превантивни  дейности“ 
90 000,00 лв. 

Мярка 311 „Разнообразяване    към неземеделски 

дейности“ 
75 525,67 лв. + остатък от предишни периоди на прием 

Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 

микропредприятия“ 
204 488,80 лв. + остатък от предишни периоди на прием 

Мярка 313 „Насърчаване на туристическите 

дейности“ 
104 937,50 лв. + остатък от предишни периоди на прием 

Мярка 321 „Основни услуги за икономиката и 

населението на селските райони“ 
30 670,45 лв. + остатък от предишни периоди на прием 

Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените 

места“ 
37 048,60 лв. + остатък от предишни периоди на прием 

ННООЕЕММВВРРИИ  22001133  гг..  
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На 27.11.2013 г.  „МИГ - Белово, Септември, Велинград“ организира и проведе 

информационна среща в село Ковачево, община Септември. Информационната среща бе по повод 

отварянето на четвърти прием на заявления за подпомагане по Стратегията за местно развитие на 

трите общини. 

 
 

 

 

 

 

 

 

През месец декември „МИГ - Белово, Септември, Велинград” организира и проведе още две 

информационни срещи във връзка с отворения прием на заявления за подпомагане. Информационните 

срещи се състояха на 02.12.2013 г. и на 05.12.2013 г. съответно в с. Юндола, общ. Велинград и кв. Малко 

Белово. 

Участниците в информационните срещи получиха подробна информация за възможностите за 

кандидатстване по мерки от отворена Четвърта покана за прием на заявления за финансово 

подпомагане по Стратегията за местно развитие, допустими дейности и разходи по всяка мярка, период 

на консултации с потенциални бенефициенти, период на входиране на проектните предложения в офиса 

на МИГ. 

 

На 29.11.2013 г. в гр. Белово се проведе работна среща между „МИГ Сандански“ и „МИГ – 

Белово, Септември, Велинград“ с цел обмяна на опит и добри практики по подхода ЛИДЕР. На срещата 

присъстваха представителите на административните звена, както и членовете на УС. 

 

 На 02-03.12.2013 г. екипът на СНЦ „МИГ – Белово, 

Септември, Велинград“, както и членове на Управителният 

съвет участваха в двудневен форум на тема „Разработване на 

проекти за частни потенциални бенефициенти на СМР“, който 

се проведе в гр. Велинград, хотел „Елбрус“ и бе организиран от 

фирма „Алма Ам“ ЕООД. На форума присъстваха и 

представители на „МИГ – Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ и 

„МИГ Харманли“. Участниците във форума бяха запознати с: 

 Съществуващите нормативни документи; 

 Проучване, търсене на информация и попълване                 

на бизнес план; 

 Кандидатстване пред МИГ; Процес на разглеждане на 

проектното предложение. Одобрение и отхвърляне на 

проект; 

 Попълване на заявление и събиране на необходимите 

документи за кандидатстване. Подписване на договор; 

 Основи на бизнес планирането; 

 Структура на бизнес план;  

 Маркетингов план. Прогнозни финансови разчети. 

ДДЕЕККЕЕММВВРРИИ  22001133  гг..  
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На 16-17.12.2013 г. СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград“ организира „Обучение на 

местни лидери за популяризиране на подхода ЛИДЕР и Стратегията за местно развитие“, което се 

проведе в гр. Велинград, хотел Елбрус. На обучението присъстваха представители на публичния и 

частния сектор от трите общини. Присъстващите бяха запознати с: 

 Прилагане на подхода „Лидер“ в България – история; 

 Прилагане на подхода „Лидер“ в България – успехи и проблеми; 

 Добри практики по прилагане на подхода в периода 2007-2013; 

 Стратегия за местно развитие на „МИГ – Белово, Септември, Велинград“ – постигнати резултати 

по Мярка 41 „Прилагане на стратегии за местно развитие“ 2011-2013; 

 Предварителни очаквания и възможности за прилагането на „Лидер“ за периода 2014-2020. 

 

 

На 21.12.2013 г. „МИГ – Белово, Септември, Велинград” подписа Допълнително споразумение с 

МЗХ и ДФЗ – Разплащателна агенция № РД 50-142/21.12.2013 г. Съгласно подписаното споразумение и 

измененията в Наредба № 23/18.12.2009 г. (изм. и доп. ДВ, бр. 107 от 13.12.2013 г.):  

чл. 10, ал. 3. Сключване на договори за предоставяне на финансова помощ за проекти по 

Стратегията за местно развитие е допустимо до одобряването от Европейската комисия на ПРСР 

за периода 2014-2020 г., но не по-късно от 30.06.2014 г. 

ал. 4. Крайният срок за представяне в Разплащателна агенция на заверени копия на заявления, 

одобрени от МИГ и придружаващите ги документи е 31.03.2014 г. 
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В периода на прием 01.12.2013 г. – 21.12.2013 г. в офиса на „МИГ - Белово, Септември, 

Велинград“ постъпиха 18 проектни предложения: 
 

№ Мярка /код на мярката и наименование/ Проектно предложение 

1 
121 „Модернизиране на земеделските 

стопанства” 

Технологична модернизация на ЗП Младен Величков 

2 121 „Модернизиране на земеделските 

стопанства” 

Изграждане на хидромелиоративна система за капково напояване 

и сондаж в имот № 014021, местността „Влакьорниче“, землище с. 

Дъбравите, обл. Пазарджик“ 

3 123 „Добавяне на стойност към 

земеделските и горски продукти“ 

„Инвестиции за технологично оборудване чрез закупуване на 

циркулярна линия“ 

4 226 „Възстановяване на горския 

потенциал и въвеждане на превантивни 

дейности” 

„Въвеждане на превантивни дейности за гори стопанисвани на 

„БАЛКАН ИМПОРТ ЕКСПОРТ РЕЕКСПОРТ“ ЕООД – 

Велинград“ 

5 226 „Възстановяване на горския 

потенциал и въвеждане на превантивни 

дейности” 

„Въвеждане на превантивни дейности за гори стопанисвани на 

„НАЗАР 2007“ ЕООД – Велинград“ 

6 311 „Разнообразяване към неземеделски 

дейности” 

„Организиране на туристически атракции спомагащи за развитие 

на селския туризъм в Западните Родопи“ 

7 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 

микропредприятия“ 

Закупуване на оборудване за козметичен салон за маникюр и 

педикюр 

8 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 

микропредприятия“ 

„Преустройство на 2 съществуващи вилни сгради/вилно селище в 

местността Орлино, имот 172045, гр. Сърница, общ. Велинград“ 

9 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 

микропредприятия“ 

„Насърчаване развитието на интегриран туризъм чрез предлагане 

на нови туристически услуги от „Деви“ ЕООД  гр. Велинград“ 

10 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 

микропредприятия“ 

„Разнообразяване на дейността на фирма „Жоро Бонжолов ЕООД“ 

11 313 „Насърчаване на туристическите 

дейности“ 

„Подобряване на туристическата  информационна инфраструктура 

и оборудване за атракции на открито” 

12 321 „Основни услуги за икономиката и 

населението на селските райони“ 

Рехабилитация на зона за реакреация – открит фитнес в УПИ 

ХХIII – озеленяване на град Белово“ 

13 321 „Основни услуги за икономиката и 

населението на селските райони“ 

„Подобряване на съществуващ център за отдих, свободно време и 

спорт – Общински Младежки дом, гр. Септември“ 

14 323 „Опазване и подобряване на селското 

наследство“ 

„Закупуване на озвучителна уредба за опазване и подобряване на 

селското наследство“ 

15 323 „Опазване и подобряване на селското 

наследство“ 

„Популяризиране на Велинград като дестинация за културен 

туризъм чрез инвестиции в материалната база на НЧ „Отец 

Паисий 1893““ 

16 323 „Опазване и подобряване на селското 

наследство“ 

„Традиции и местни обичаи – вчера, днес и утре“ 

17 323 „Опазване и подобряване на селското 

наследство“ 

„С магията на танца идвам от древността и отивам в бъдещето“ 

18 323 „Опазване и подобряване на селското 

наследство“ 

„Да съхраним българщината през поколенията“ 

ЧЧЕЕТТВВЪЪРРТТАА  ППООККААННАА  ЗЗАА  ППРРИИЕЕММ  ННАА  ЗЗААЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ЗЗАА  ППООДДППООММААГГААННЕЕ  



 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
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 Отваряне на пети прием на заявления за подпомагане по Стратегията за 

местно развитие на „МИГ - Белово, Септември, Велинград“. 

 

Индикативното разпределение на средствата  

по мерки за 2013 г. е както следва: 

 

Мярка Сума  

Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” 213 028,80 лв. + остатък от 

предишни периоди на прием 

Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски 

продукти”  

24 083,73 лв. + остатък от 

предишни периоди на прием 

Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и 

въвеждане на превантивни дейности” 

33 254,40  лв. + остатък от 

предишни периоди на прием 

Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 

микропредприятия” 

78 998,27 лв. + остатък от 

предишни периоди на прием 

Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”  10 001,00 лв. + остатък от 

предишни периоди на прием 

Мярка 321 „Основни услуги за населението в селските райони” 6 000,00 лв. + остатък от 
предишни периоди на прием 

 

 Провеждане на проверки за допустимост и техническа оценка; 

 Посещения на място и попълване на съответните контролни листи  по 

внесените в „МИГ-Белово, Септември, Велинград“ проектни предложения; 

 Провеждане на заседания на Комисиите по избор на проекти (КИП); 

 Внасяне на одобрените от „МИГ - Белово, Септември, Велинград“ проекти 

в Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция – гр. Пазарджик; 

 Свикване на Общо събрание на СНЦ „МИГ - Белово, Септември, 

Велинград” 

 

ККААККВВОО  ППРРЕЕДДССТТООИИ??  

 

СНЦ „МИГ Белово, Септември, Велинград” 

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

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

www.migbsv.com 

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

