
 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

1 

  

                                                                               
   

                                                        
                                            Брой 3/2014 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 – 142/13.10.2011 г. 
 
 

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 

   Георги Прегьов       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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На 15 и 16 юли екипът на СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград“ участва във форум на тема 

„Умения за работа в екип, делова комуникация и етика“. Форумът се проведе в комплекс „Романтика“, 

гр. Сърница и бе организиран от фирма „Близнакови – сладки мечти“ ЕООД. На форума присъстваха 

представители на „МИГ – Панагюрище, Стрелча, Лесичово“, „МИГ Брезово – Братя Даскалови“, „МИГ 

Гълъбово“, „МИГ Харманли“ и „МИГ Раковски“. Присъстващите бяха запознати с: 

 Работа в екип – видове групи: същност на работа в екип;  

 Принципи за формиране на ефективни екипи; 

 Работа в екип – подходи при формиране на екипи, роли  

    и ръководство на екипа; 

 Взаимодействия в екипа и самооценка; 

 Умения за създаване на групова стратегия и екипно взаимо- 

действие; 

 Делова комуникация и етика – същност на комуникацията,  

    комуникационен процес, видове комуникация; 

 Умения за общуване; 

 Делова комуникация и етика – етика и морал – същност и  

функции. Умения за креативно групово взаимодействие. 
 
 

 

 

 

 

На 28 и 29 юли представители на СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград“ взеха участие във 

форум на тема „Мултифункционално земеделие в Европа – социален и екологичен ефект върху 

земеделските стопанства“. На форума присъстваха и представители на други МИГ-ове от страната. 

Форумът се проведе в СПА хотел „Хисар“, гр. Хисаря и бе организиран от „Сахара – 02“ ЕООД.  

Присъстващите се запознаха с: 

 Социално земеделие в Германия – механизми, приложение в 

биологичните стопанства, резултати и ефекти от прилагането му 

в биосферите; 

 Пракрически опит от социалното земеделие – 

демонстрационна ферма „Слънчева градина“ за работа с деца – 

успехи и научени уроци. 

 Действащи механизми и мерки в България при наемане на 

лица в неравностойно положение. Възможности за разработване 

и прилагане на механизми и мерки за включване на биологични 

 стопанства в програми за работа с хора в неравностойно 

положение.  

УЧАСТИЕ ВЪВ ФОРУМИ 

  

ФОРУМ НА ТЕМА „УМЕНИЯ ЗА РАБОТА В ЕКИП, ДЕЛОВА КОМУНИКАЦИЯ И ЕТИКА“ 

  

ФОРУМ НА ТЕМА „МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО ЗЕМЕДЕЛИЕ В ЕВРОПА – 

СОЦИАЛЕН И ЕКОЛОГИЧЕН ЕФЕКТ ВЪРХУ ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА“ 
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На 06.08.2014 г. се подписаха нови 11 договора с бенефициенти за финансиране на проекти по 

мерки от Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград“. Подписаните 

договори са по следните мерки: 

 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ – 3 договора 

 ЗП Младен Ангелов Величков от с. Варвара подписа договор 

за закупуване на трактор LAMBORGHINI  и редосеялка със стойност 

на одобрената субсидия в размер на 49 935,00 лв. 

 ЗП Ахмед Асанов Перчинков – Закупуване на земеделска 

техника – трактор на стойност 99 840 лв., като размера на 

одобрена субсидия в размер на 59 904,00 лв. Проектът ще се 

изпълнява на територията на с. Драгиново, общ. Велинград. 

 ЕТ „Сенита – Северина Георгиева – за закупуване на 

земеделска техника и прикачен инвентар с обща стойност на  

одобрената субсидия 59 904,00 лв. Проектът ще се реализира на територията на с. Злокучене, общ. 

Септември. 

 313 „Насърчаване на туристическите дейности“ – 2 договора 

 Община Велинград – подписа договор по проект за 

изработка и монтаж на информационни табели и 

интерактивна карта за качеството и приложението на 

минералните води в района на Велинград, Белово и 

Септември и закупуване на ново оборудване за 

Туристически информационен център Велинград на 

стойност 78 810,48 лв. 

 Община Белово – проектът е за създаване на 

туристически информационен център за информационно и 

рекламно обслужване, провеждане на туристически 

активен маркртинг и реклама, експониране на 

туристическите обекти и е на стойност 12 046,00 лв. 

ППООДДППИИССААННИИ  ДДООГГООВВООРРИИ  СС  ББЕЕННЕЕФФИИЦЦИИЕЕННТТИИ  
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 321 „Основни услуги за населението и селските райони“ – 1 договор 

 Бенефициент по договора е община Септември, като по проекта ще се закупи техническо оборудване 

и обзавеждане за Младежки дом – гр. Септември с цел подобряване на условията за развитие на 

клубните форми, както и подобряване на условията за организиране и провеждане на мероприятия и 

събития. Стойността на проекта е 33 129,75 лв. 

 323 „Опазване и подобряване на селското наследство“ – 5 договора 

 НЧ „Отец Паисий – 1893 г.“, гр. Велинград – закупуване на 

музикални инструменти, освучителна и осветителна техника на 

стойност 15 744,60 лв. 

 НЧ „Св. Св. Кирил и Методии – 1927 г.“ гр. Белово – 

закупуване на озвучителна уредба на стойност 5 000,00 лв. 

 НЧ „Благой Захариев – 1932 г.“ гр. Белово – закупуване на народни носии на стойност 5 000,00 лв. 

 НЧ „Васил Левски – 1904 г.“ гр. Велинград – закупуване на народни носии и танцувални обувки за 

детско-юношески ансамбъл на стойност 5 304,00 лв. 

 Сдружение „Загоровче – град. Септември“ – закупуване на народни носии на стойност 5 999,95 лв. 

 

 

  

 

На 15.08.2014 г. СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград“ обяви СЕДМИ ПРИЕМ на Заявления 

за подпомагане по Стратегията за местно развитие в периода 2007-2013 г. Консултациите с потенциални 

бенефициенти обхващаха периода 15.08.2014 г. – 31.08.2014 г. Заявленията за подпомагане се приемаха 

от 01.09.2014г. до 15.09.2014г. Мерките от Стратегията за местно развитие, обявени на Седма покана са: 

Мярка Фиксирана обща сума, налична за 

подкрепа за периода на поканата 

Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ 73 365,62 + остатък от предишни периоди 

на прием 

Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и 

горски продукти” 
88 764,81 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” 

85 920,72 лв. + остатък от предишни 

периоди на прием 

Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 

микропредприятия” 

60 447,70 лв. + остатък от предишни 

периоди на прием 

Мярка 313 „Насърчаване на туристическите 

дейности” 

16 126,41 лв. + остатък от предишни 

периоди на прием 

СЕДМА ПОКАНА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ 
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През месец август „МИГ - Белово, Септември, Велинград” организира и проведе три 

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

срещи се състояха на 18.08.2014 г. в с. Ковачево, общ. Септември, на 21.08.2014 г. в с. Габровица, общ. 

Белово и на 22.08.2014 г. в гр. Велинград. 

Участниците в информационните срещи получиха подробна информация за възможностите за 

кандидатстване по мерки от отворена Седма 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.  

  

В периода на прием по Седма покана от 01.09.2014 г. до 15.09.2014 г. в офиса на „МИГ – Белово, 

Септември, Велинград“ постъпиха 7 проектни предложения. След приемането на заявленията за 

подпомагане административното звено на МИГ извърши през месец септември 2014 г. проверка за 

административно съответствие и допустимост на подадените проекти. Проектите, отговарящи на 

критериите за административно съответствие и допустимост бяха допуснати до следващия етап на 

оценка – техническа оценка от Комисия за избор на проекти (КИП). Комисията за избор на проекти 

извърши оценка и класиране на подадените заявления за подпомагане, като след направеното класиране 

на кандидатите и на база наличния бюджет по мерките, МИГ входира в ДФ „Земеделие“ – 

Разплащателна агенция следните проектни предложения: 

 

№ Мярка № проект Кандидат Наименование на проекта 

1 312 312075150914 
ЕТ „Ваня – Иван 

Тодоров“ 

„Вилна сграда за гости в УПИ III – ИВС, кв. 7 

по плана на с. Юндола, общ. Велинград“ 

2 313 313077150914 Община Белово 

„Закупуване на съоръжения и оборудване за 

излагане на открито в център за туристически 

атракции“ 

3 123 123078150914 
„Макстрейд 2014“ 

ООД 

„Закупуване на оборудване за цех за 

производство на пелети в гр.Велинград” 

4 311 311079150914 
ЕТ „Реджеп 

Фейзичауш – 80“ 

„Изграждане на вила за настаняване на туристи 

в гр. Сърница, община Велинград“ 

 

ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ 
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Председателят на „МИГ – Белово, Септември, Велинград“  Цветан Котев откри „Фестивал на 

местните културни обичаи, традиции, песни и танци“ проведен на 15.08.2014 г. в с. Сестримо. 

Фестивалът се реализира по проект „Фестивал на местните културни обичаи, традиции, песни и 

танци“  финансиран по мярка 323 „Опазване и подобряване на селското наследство“ от Стратегията за  

местно развитие на „МИГ - Белово, Септември, Велинград“ по Програмата за развитие на селските 

районни 2007-2013 г., Ос 4 „ЛИДЕР“. 

Бенефициент на проекта е Сдружение „Десислава“, с. Сестримо по договор за БФП № 36/3/3230090 

от 20.08.2013 г. 

Фестивалът се проведе на площада в с. Сестримо, пред Народно читалище „Искра – 1881 г.“ и в 

него се включиха 364 участника от територията на Община Белово и гости от Община Септември: 

Участниците изнесоха невероятен спектакъл с продължителност до 22.30 часа в присъствието на 

многобройна публика. Фестивалът приключи в общо хоро от участници и зрители, извиващо се през 

целия площад на с. Сестримо. 

                                       

                                        
 

 

 

  

На 08.09.2014 г. се проведе заседание на Общо събрание на СНЦ „МИГ – Белово, Септември, 

Велинград“ при следния дневен ред: 

1. Смяна на член от Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград“; 

2. Вземане на Решение за членство в Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на 

общополезна дейност „ АСОЦИАЦИЯ „БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ЛЕДЕР МРЕЖА“; 

3. Разни. 

На заседанието бе избран нов член на Управителния съвет на МИГ, а именно Георги Петров 

Прегьов. По втора точка от дневния ред присъстващите членове на ОС взеха решение МИГ да стане 

член на Сдружение „Асоциация „Българска национална лидер мрежа“. 

ФЕСТИВАЛ НА МЕСТНИТЕ КУЛТУРНИ ОБИЧАИ, ТРАДИЦИИ, 

ПЕСНИ И ТАНЦИ  

ОБЩО СЪБРАНИЕ 
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ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
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Изпълнителният директор Мария Тодорова-Митова и Председателя на УС на СНЦ „МИГ – Белово, 

Септември, Велинград“ Цветан Котев участваха в работна среща по Ос 4 Лидер на ПРСР 2007-2013 г. и  

Водено от общностите местно развитие за периода 2014-2020 г. Работната среща се проведе в периода 

10.09.2014 г. – 11.09.2014 г. в хотел „РИУ Правец“, гр. Правец и бе организиран от МЗХ. На работната 

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

 Министерството на земеделието и храните: Марина Бракалова (зам. министър на МЗХ), 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 и др.; 

На срещата бе прадставен: 

1. напредъка по прилагане на мерките от ос 4 ЛИДЕР на ПРСР 2007 – 2013 г. и очертаване на 

основните предизвикателства пред МИГ до края на програмния период – Управляващ орган на 

ПРСР и Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция; 

2. основните пропуски при прилагане на мярка 41 и 

подмярка 431 и насоки за тяхното преодоляване – 

Управляващ орган на ПРСР и Държавен фонд 

„Земеделие” – Разплащателна агенция; 

3. Споразумението за партньорство на РБългария в 

частта Водено от общностите местно развитие и на мярка 

19 ВОМР от ПРСР 2014 – 2020 г., Управляващ орган на 

ПРСР. 

 

 
 

 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 

РАБОТНА СРЕЩА ПО ОС 4 ЛИДЕР НА ПРСР 2007 – 2013 г. И ВОДЕНО 

ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г.  

  

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

