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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  

mailto:migvsb@abv.bg
http://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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В края на месец март приключи последният прием за заявления за отпускане на безвъзмездна 

финансова помощ от Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград“ 

по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. За целия период бяха отворени шест 

покани за прием за заявления по всички мерки от СМР, като: 

1. Входирани са 74 проекта от бенефициенти на територията на МИГ-а; 

2. Общата стойност на заявената субсидия е 4 838 169,16 лв, което надхвърля наличния бюджет 

по Стратегията за местно развитие  с 1 727 669,16 лв.; 

3. От входираните 74 проекта МИГ е одобрила и входирала в ДФ „Земеделие“ – Разплащателна 

агенция 53 проекта със стойност на заявената субсидия 3 458 523,87 лв.; 

4. Към момента ДФ „Земеделие“ е разгледала 36 проекта, от които 24 са одобрени с обща 

стойност на субсидията 2 040 824,17 лв.; 

5. Подписани са 24 договора на стойност 2 040 824,17 лв, което представлява 65,61 % от 

Стратегията за местно развитие. Разпределени по мерки договорите са разпределени както следва: 

  По мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ – 1 договор със стойност на 

субсидията 37 036,20 лв.; 

 По мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“ – 1 договор със 

стойност на субсидията 111 241,44 лв.; 

 По мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“ – 3 договора с обща стойност 

на одобрената субсидия 304 079,28 лв.; 

 По мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ – 5 договора с общ 

размер на одобрената субсидия 485 584,52 лв.; 

 По мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“ – 3 договора с размер на 

одобрената субсидия 403 517,11 лв.; 

 По мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението на селските райони“ – 2 

договора с размер на одобрената субсидия 266 419,09 лв. 

 По мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ – 2 проекта с размер на 

одобрена събсидия 299 995,13 лв. 

 По мярка 323 „Опазване и подобряване на селското наследство“ – 7 проекта с общ размер на 

одобрената субсидия 132 951,40 лв 

 
 

 

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ (СМР) ЗА ПЕРИОДА 

13.10.2011 г. – 31.03.2014 г. 
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 На 08.04.2014 г. Председателят на УС на СНЦ „МИГ – 

Белово, Септември, Велинград“ Цветан Котев подписа 

договор за финансиране по мярка 311 „Разнообразяване 

към неземеделски дейности“ с бенефициент „Триумф-91“ 

ЕООД.  

Размерът на одобрената субсидия е на сойност 104 635,85 лв. Проектът е за изграждане на къща 

за гости в гр. Сърница на брега на яз. Доспат. Посетителите в къщата за гости ще могат да ползват 

атракции като: разходка с корабче по яз. Доспат, АТВ и велосипеди под наем, пешеходен тур по 

екопътека, разходка с микробус до природни и културни забележителности в региона, разходка на 

кон/пони и други. 

Дейности, финансирани от Стратегията: Част 

Архитектура, Част ВиК, Част Конструктивна, Част ОВИ, 

Част Електро. 

Реализирането на проекта ще допринесе за: 

Увеличаване на легловата база; Развитие на пешеходен, 

екстремен и др. видове туризъм; Предоставяне на достъп 

до местния начин на живот, на традиционната местна 

кухня, провеждане на различни курсове, предимно на 

открито. 

 

На 24.04.2014 г. Председателят на СНЦ „МИГ  

– Белово, Септември, Велинград“ Цветан Котев 

подписа договор за финансиране по мярка 312  

„Подкрепа за създаване и развитие на микро-  

предприятия“ с бенефициент „Атанас и Нона“  

ЕООД. Размерът на одобрената субсидия е на  

сойност 103 207,01 лв. Проектът е за изграждане на къща за гости в с. Горно Вършило, общ. Септември, 

която ще организира за своите гости и посещения на местни културни и природни забележителности, 

запознаване с местните майстори и техните занаяти, запознаване с технологията за производство на 

вино и дегустации в съществуващи винарски изби.  

ППООДДППИИССААННИИ  ДДООГГООВВООРРИИ  СС  ББЕЕННЕЕФФИИЦЦИИЕЕННТТИИ  

  

ММЯЯРРККАА  331111  „„РРААЗЗННООООББРРААЗЗЯЯВВААННЕЕ  ККЪЪММ  

ННЕЕЗЗЕЕММЕЕДДЕЕЛЛССККИИ  ДДЕЕЙЙННООССТТИИ““    

ББЕЕННЕЕФФИИЦЦИИЕЕННТТ::  „„ТТРРИИУУММФФ--9911““  ЕЕООООДД  

ППРРООЕЕККТТ::  „„ППРРИИССТТРРООЙЙККАА  ИИ  

ННААДДССТТРРООЙЙККАА  ЗЗАА  ТТРРЕЕТТИИ  ЕЕТТААЖЖ  ННААДД  

ССЪЪЩЩЕЕССТТВВУУВВААЩЩАА  ДДВВУУЕЕТТААЖЖННАА  ССГГРРААДДАА  

ЗЗАА  ООТТДДИИХХ  ––  44  ББРР..  ВВ  ППИИ  ––  000000994477  ЗЗАА  

ППООЧЧИИВВЕЕНН  ДДООММ  ЗЗЕЕММЛЛИИЩЩЕЕ  ГГРР..  

ССЪЪРРННИИЦЦАА““  

    

ММЯЯРРККАА  331122  „„ППООДДККРРЕЕППАА  ЗЗАА  ССЪЪЗЗДДААВВААННЕЕ  ИИ  РРААЗЗВВИИТТИИЕЕ  

ННАА  ММИИККРРОО--ППРРЕЕДДППРРИИЯЯТТИИЯЯ““  

ББЕЕННЕЕФФИИЦЦИИЕЕННТТ::  „„ААТТААННААСС  ИИ  ННООННАА““  ЕЕООООДД  

ППРРООЕЕККТТ:: „„ООССННООВВЕЕНН  РРЕЕММООННТТ  ИИ  ММООДДЕЕРРННИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ННАА  

ССЪЪЩЩЕЕССТТВВУУВВААЩЩАА  ЖЖИИЛЛИИЩЩННАА  ССГГРРААДДАА  ИИ  ННООВВАА  

ППРРИИССТТРРООЙЙККАА  ЗЗАА  ССААННИИТТААРРЕЕНН  ВВЪЪЗЗЕЕЛЛ  ККЪЪММ  ННЕЕЯЯ,,  ЗЗАА  

ООФФООРРММЯЯННЕЕТТОО  ЙЙ  ЗЗАА  „„ККЪЪЩЩАА  ЗЗАА  ГГООССТТИИ””  ВВ  УУППИИ  II  ––  118899,,  

ККВВ..  22  ППОО  ППЛЛААННАА  ЗЗАА  РРЕЕГГУУЛЛААЦЦИИЯЯ  ИИ  ЗЗААССТТРРООЯЯВВААННЕЕ  ННАА  

СС..  ГГООРРННОО  ВВЪЪРРШШИИЛЛОО,,  ООББЩЩИИННАА  ССЕЕППТТЕЕММВВРРИИ““    
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Дейности, финансирани от Стратегията:  демонтажни 

работи, конструктивни работи, архитектурно - строителни 

работи, констр. и арх. стр. работи - второстепенна постройка, 

водопровод и канализация, ел. инсталации, обзавеждане, 

масивна ограда, благоустрояване на дворно пространство, 

озеленяване. 

Реализирането на проекта ще допринесе за: развитие на туристически услуги, при това с високо 

качество съгласно европейските изисквания за стандарт на подобен род услуга; Атрактивни 

преживявания и модифицирани туристическите пакети с анимационни програми и с рекреационни 

услуги; Съхраняване на местните традиции и обичаи; Комфорт на комплексната услуга; Условия за 

отдих и почивка; Внасяне на оживление в малките населени места; Предпоставки за осигуряването и на 

допълнителни работни места, свързани със сферите на предлаганите от фирмата туристически продукти 

(селски, екологичен и винен туризъм), както в самата фирма, така и в посещаваните съгласно 

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

общината. 

 

 

На 16.05.2014 г. се подписа договор за финансиране по 

мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“ с 

бенефициент „Община Белово“. Размерът на одобрената 

субсидия е на сойност 139 645,20 лв. Проектът е за 

изграждане на „Център за временни изложения с  

туристическа цел“, като има за цел да представи 

местното природно и културно наследство на 

Община Белово. Това е възможно именно чрез 

създаване на нова визия на града, която да привлича 

гости и жители на общината, чрез изграждането на 

,,Център за временни изложения с туристическа 

цел“. Градът и общината имат нужда от нова визия, 

която да бъде изцяло насочена към развитие и 

промотиране на туризма, като възможност за 

диверсификация на местната икономика и активно 

привличане на туристи.  

ММЯЯРРККАА  331133  „„ННААССЪЪРРЧЧААВВААННЕЕ  ННАА  

ТТУУРРИИССТТИИЧЧЕЕССККИИТТЕЕ  ДДЕЕЙЙННООССТТИИ““  

ББЕЕННЕЕФФИИЦЦИИЕЕННТТ::  ООББЩЩИИННАА  ББЕЕЛЛООВВОО  

ППРРООЕЕККТТ:: ,,ЦЕНТЪР ЗА ВРЕМЕННИ 

ИЗЛОЖЕНИЯ С ТУРИСТИЧЕСКА ЦЕЛ ПО 

ПЕШЕХОДНА АЛЕЯ ОТ О.Т. 160 ДО О.Т. 189 

ПО ПЛАНА НА ГРАД БЕЛОВО“  
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 На 20.05.2014 г. Председателят на „МИГ – Белово, 

Септември, Велинград“ Цветан Котев и кметът на общ. 

Септември – Петър Бошев подписаха договор за отпускане 

на безвъзмездна финансова помощ от Стратегията за местно  

развитие по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“. Размерът на одобрената субсидия 

е 150 000,00 лв. Проектът е за „Рехабилитация на съществуващ парк в гр. Септември“ чрез озеленяване, 

доизграждане на съществуващата алейна мрежа, реконструкция на същестуваща сцена, осветление, 

изграждане на нова детска площадка и паркинг.  

Проектът има за цел да създаде условия за 

отдих и забавление в свободното време на 

населението и гостите на общината, чрез: 

 по – качествена социална и културна 

инфраструктура в подкрепа и развитието на 

интегрирания селски туризъм и разширяването 

на туристическата зона; 

 задържане на младите хора в гр. 

Септември и общините от СМР, чрез създаване 

на възможности за отдих, спорт, развлечения и 

организиране на културни прояви; 

 Повишаване на конкурентоспособността 

и качеството на живот в Община Септември; 

 ускоряване на икономическата и 

социална интеграция и спомагане за 

преодоляването на различията м/у община 

Септември и общините от СМР и градските 

агломерационни ареали; 

 подобряване на естествената среда в 

населеното място. 

 

 

 

 

 

 

ММЯЯРРККАА  332222    „„ООББННООВВЯЯВВААННЕЕ  ИИ  РРААЗЗВВИИТТИИЕЕ  

ННАА  ННААССЕЕЛЛЕЕННИИТТЕЕ  ММЕЕССТТАА““  

ББЕЕННЕЕФФИИЦЦИИЕЕННТТ::  ООББЩЩИИННАА  ССЕЕППТТЕЕММВВРРИИ  

ППРРООЕЕККТТ:: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

СЪЩЕСТВУВАЩ ПАРК В УПИ I – ПАРК, 

КВ. 66, ГР. СЕПТЕМВРИ  
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На 28.05.2014 г. се подписа договор за 

финансиране по мярка 311 „Разнообразяване към 

неземеделски дейности“ с бенефициент ЕТ „Спарк 

– Тур – Саит Бозов“. Размерът на одобрената 

 субсидия е 94 549,30 лв. Проектът е за създаванена къща за гости в гр. Сърница, която ще предлага на 

своите гости възможност за планински, еко и спортен туризъм. 

Дейности, финансирани от Стратегията:  Част Архитектура, Част ВиК, Част Електротехническа. 

Реализирането на проекта ще допринесе за:  

 Развитие и популяризиране на селския туризъм в 

региона; 

 Предоставяне на услуги и насърчаване на 

разнообразяването към неземеделски дейности; 

 Повишаване на конкурентоспособността в 

региона; 

 Осигуряване на трудова заетост; 

 Усвояване на природните и културно-

историческите ресурси в общината. 

 

 

 

 

На 23.05.2014 г. Председателят на СНЦ „МИГ – 

Белово, Септември, Велинград“ подписа три договора по 

мярка 421 „Вътрешнотериториално и транснационално 

сътрудничество“ с МЗХ, ДФЗ-РА и СНЦ „МИГ 

Панагюрище, Стрелча, Лесичово“. МИГ – Белово, 

Септември, Велинград“ е партньор и по трите проекта. 

Първият договор е по проект за транснационално 

сътрудничесто „Транснационална мрежа на развитието на 

селските райони солидарност, устойчивост на местния 

туризъм, на достъпни екологични и културни развития:  

трансграничните идентичности за развитие на селските райони (Адриатическо море – Черно море)“, 

като стойността на проекта е 136 516,92 лв. 

Вторият договор по проект за транснационално сътрудничество „Област на качеството на 

земеделието и храните в земите Фредерик – мрежа на продукти от Пуля и Базиликата“ е на стойност 

78 233,20 лв.   

Третият договор е за съвместни действия за сътрудничество „Вътрешнотериториалното 

сътрудничество между „МИГ – Белово, Септември, Велинград“ и „МИГ – Панагюрище, Стрелча,  

 

ССЪЪББИИТТИИЯЯ  

  

ММЯЯРРККАА  331111  „„РРААЗЗННООООББРРААЗЗЯЯВВААННЕЕ  ККЪЪММ  

ННЕЕЗЗЕЕММЕЕДДЕЕЛЛССККИИ  ДДЕЕЙЙННООССТТИИ  ””    

ББЕЕННЕЕФФИИЦЦИИЕЕННТТ::  ЕЕТТ  „„ССППААРРКК––ТТУУРР––ССААИИТТ  ББООЗЗООВВ““    

ППРРООЕЕККТТ::  „„ИИННВВЕЕССТТИИЦЦИИИИ  ЗЗАА  ССЪЪЗЗДДААВВААННЕЕ  ННАА  ККЪЪЩЩАА  

ЗЗАА  ГГООССТТИИ  ВВ  УУППИИ  №№  II--11000000,,  ККВВ..  №№  4422  ППОО  ППЛЛААННАА  ННАА  ГГРР..  

ССЪЪРРННИИЦЦАА,,  ООББЩЩ..  ВВЕЕЛЛИИННГГРРААДД““  
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Лесичово“ – ключов фактор за развитие на туризма на база на богатото културно и природно 

наследство“ и е на стойност 166 626,94 лв. 

 

 

 

 

Изпълнителният директор на СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград“ Мария Тодорова-

Митова участва в международен семинар по подхода „Водено от общностите местно развитие“ през 

периода 2014-2020 г. Семинарът се проведе в периода 09.06.2014 г. – 12.06.2014 г. в „Гранд хотел 

Варна“, курортен комплекс „Св. Константин и Елена“ и бе организиран от МЗХ, като домакин на 

събитието бе „МИГ Девня-Аксаково“. 

На семинара присъстваха МИГ-ве от цялата страна, както и представители на: 

 Министерството на земеделието и храните – г-жа Александрова (д-р Дирекция развитие на 

селските райони) и г-н Ст. Спасов (н-к Отдел „Мерки поОс 4); 

 Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, г-жа Албена Пиналска; 

 Асоциации на МИГ от Франция, Гърция, Унгария и Румъния, както и представители на техния 

УО и РА. 

На събитието бе представена визията на управляващите органи относно прилагането на ВОМР 

през следващия програмен период, бяха отчетени най-важните изводи от прилагането на подхода Лидер 

през настоящия период, добри практики на МИГ, както и идеи за проекти за междутериториално и 

транснационално сътрудничество. Основната цел на този семинр бе: 

1. Да се обмени информация за изпълнението на подхода Лидер през програмния период 2007-

2013 г.; 

2. Да се обмени информация относно подготовката на Воденото от общностите местно развитие 

през периода 2014-2020 г.; 

3. Да се опознае по-добре философията на подхода ВОМР през перода 2014-2020 и да се 

представят нови идеи за ноу-хау, примери и научени уроци; 

4. Да се създадат нови партньорства за бъдещо сътрудничество. 

 

 

 

 
 

 Договориране на входираните проекти в ДФ „Земеделие“ – РА; 

 Извършване на мониторинг и проверки на място. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР ПО ПОДХОДА „ВОДЕНО ОТ 

ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2014-2020 г.“ 

  

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

