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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 – 142/13.10.2011 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: 0879/812850 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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През месец октомври 2014 г. се подписаха нови 7 договора между СНЦ „МИГ – Белово, 

Септември, Велинград“, Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция и бенефициенти 

за финансиране на проекти по мерки от Стратегията за местно развитие. Подписаните договори 

са по следните мерки: 

 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ – 1 договор 

 По мярка 121 се подписа един договор с ЕТ „МАРИРУС – Георги Мартинов“. Проектът е 

за модернизиране на машинно-тракторния парк на кандидата с цел постигане на трайни 

положителни резултати от извършваната дейност чрез закупуване на: трактор, фреза, челен 

товарач, сух камъкоотделител, едноосно ремърке и др. 

 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ – 6 договора 

 „Десифото – арт“ ЕООД, гр. Септември – проектът е за закупуване на оборудване за 

козметичен салон за маникюр и педикюр със стойност на одобрената субсидия 7000,00 лв. 

 „Кръстина 2010“ ЕООД, гр. Велинград подписа договор за финансиране на проект за 

закупуване на специализирана апаратура за масажи и терапии. Одобрената субсидия е в размер 

на 14 557,20 лв. 

 „Вили Ауто“ ООД, гр. Белово – проектът е за изграждане на сервиз за автоуслуги в кв. 

Малко Белово, гр. Белово със субсидия в размер на 55 951,82 лв. 

 „Деви“ ЕООД, гр. Велинград – проектът е за закупуване на  туристическо оборудване 

(палатки, спални чували, шалтета, раници, щили и др.) и велосипеди с цел насърчаване на 

интегрирания селски туризъм чрез предлагане на нови туристически услуги от „Деви“ ЕООД. 

Стойността на одобрената субсидия е 14 725,20 лв. 

 „Жоро Бонжолов“ ЕООД, гр. Белово подписа договор за финансиране на проект за 

закупуване на оборудване за предлагане на автоуслуги и е с одобрена субсидия в размер на 

56 913, 87 лв. По проекта ще бъдат закупени: автомобилна електронна везна (60 т), 

гумодемонтажна машина за леки и лекотоварни автомобили, мониторна балансна машина за 

леки и лекотоварни автомобили, електрохидравличен двуколонен подемник, компресор и др. 

 „Радани-88“ ЕООД – проектът е за преустройство на две съществуващи вилни сгради в 

местността Орлино, гр. Сърница с одобрена субсидия 54 819,69 лв. По проекта ще бъдат 

финансирани изграждане на вилните сгради, както и тяхното оборудване и обзавеждане. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЪБИТИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2014 г. 

  

ППООДДППИИССААННИИ  ДДООГГООВВООРРИИ  СС  ББЕЕННЕЕФФИИЦЦИИЕЕННТТИИ  
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На 13.11.2014 г. представители на СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград“ присъстваха на 

обучение на тема „Прилагане на мерки 421 и 431 от ПРСР 2007-2013 г.“, което се проведе в гр. 

Хисаря, хотел „Аугуста“ и бе организирано от Националната селска мрежа. На обучението 

присъстваха представители на Министерството на земеделието и храните, Държавен фонд 

„Земеделие“ – Разплащателна агенция, както и МИГ-ове от цялата страна. Целта на обучението 

бе да се представят: 

 Правилата за прилагане на мярка 421 от ПРСР „Вътрешно териториално и трансгранично 

сътрудничество“. Наблюдение и контрол върху  изпълнението на проектите – изисквания и 

компетенции на УО на ПРСР за навременно и качествено изпълнение на дейностите; 

 Отчитане на проектите. Финансови отчети и плащания – изисквания и условия; 

 Отчитане на проекти и дейности по мярка 431 от ПРСР. Проблеми и решения; 

 Предизвикателства при прилагането на одобрените проекти. Силни и слаби страни на процеса 

на администриране. Споделяне на опита на МИГ Раковски и МИГ Тунджа. 

 

 

 

 

 

На 17 и 18 ноември 2014 г. СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград“ проведе обучение на 

тема „Изпълнение и отчитане на проекти по СМР“, което се проведе в гр. Велинград, хотел 

„Деви“ ЕООД. На обучението присъстваха 15 бенефициенти на МИГ-а, които имат подписани 

договори за отпускане на безвъзмездна финансова помощ. Присъстващите се запознаха с: 

 

 Съществуващитенормативни и стратегически 

документи ; 

 Тристрани договори – преглед, специфика, 

особености; 

 Планиране и управление на проекти. Проектен 

цикъл.; 

 Отчитане на проекти. Подготовка на заявка за 

междинни и окончателни отчети. Срокове за отчитане, 

специфика и казуси. 

 

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: „ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО СМР“ 

  

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: ПРИЛАГАНЕ  НА МЕРКИ 421 и 431 ОТ 

ПРСР 2007-2013 г.“ 

  

  

НОЕМВРИ 2014 г. 
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На 24 и 25 ноември 2014 г. СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград“ бе домакин на работна 

среща със СНЦ „Местна инициативна група – Разлог“ на тема: „Добри практики и обмен на опит 

на територията на друга МИГ“. На срещата участваха 15 представители от СНЦ „МИГ – Разлог“ 

– екипът, членове на Управителния съвет и Общото събрание на Сдружението. 

На двудневната среща, двата екипа представиха своя опит, дискутираха срещнати трудности, 

проблеми и предизвикателства, по пътя на изпълнение на Стратегиите си за местно развитие. 

Обсъден бе новият програмен период като рамка, приоритети и правила, с фокус върху това как 

МИГ да бъдат по – ефективни още на ниво подготовка на Стратегии и идентифициране на 

бъдещи проекти. Посетени бяха три проекта по различни мерки, финансирани по Стратегията за 

местно развитие.  

 

 

 

 

На 27 и 28 ноември 2014 г. екипът на СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград“ участва във 

форум на тема „Управление, мониторинг, оцека и актуализиране на стратегии за местно 

развитие“. Форумът бе организиран от фирма „Феър“ ЕООД и се проведе в хотел „Сребърно 

езеро“, с. Колена, общ. Стара Загора. На форума присъстваха представители на „МИГ Раковски“, 

„МИГ Чирпан“, „МИГ Гълъбово“, „МИГ Харманли“ и др. Присъстващите се запознаха с: 

 Управление, монитринг и оценка на СМР; 

 Мониторинг и контрол; 

 Актуализиране на стратегии за местно развитие и др. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

РАБОТНА СРЕЩА ЗА ОБМЕН НА ОПИТ МЕЖДУ СНЦ „МИГ – БЕЛОВО, 

СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД“ И СНЦ „МИГ – РАЗЛОГ“ 

 

ФОРУМ НА ТЕМА „УПРАВЛЕНИЕ, МОНИТОРИНГ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗИРАНЕ 

НА СТРАТЕГИИ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ 
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На 11 и 12 декември 2014 г. СНЦ „МИГ – Белово, 

Септември, Велинград“ бе домакин на работна 

среща със СНЦ „МИГ Чипран“ на тема: „Добри 

практики и обмен на опит на територията на друга 

МИГ“. На срещата участваха 15 представители от 

СНЦ „МИГ Чирпан“ – екипът, членове на 

Управителния съвет и Общото събрание на 

Сдружението. 

На двудневната среща, двата екипа представиха 

своя опит, дискутираха срещнати трудности,  

проблеми и предизвикателства при изпълнение на Стратегиите си за местно развитие. Обсъден 

бе новият програмен период 2014-2020 г. 

Посетени бяха няколко проекта, финансирани по Стратегията за местно развитие.  

Първият посетен проект бе ,,Подобряване на енергийната ефективност на общинската сграда на 

Читалище,, Св. Св. Кирил и Методий,, град Белово чрез основен ремонт на отоплителната 

инсталация,, се изпълнява по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в 

селските райони“ с бенефициент Община Белово. Проектът е на стойност 189 162 лв и е в процес 

на изпълнение.  

Другият посетен проект: „Обновяване на 

туристическата инфраструктура в Община Белово 

чрез дейности по основен ремонт на музейната 

сграда и превръщането й в посетителски център за 

представяне на местно природно и културно 

наследство“ е по мярка 313 „Насърчаване на 

туристическите дейности“, с кандидат Община 

Белово. 

                                       

                               

 

  

 

 

На 15-16.12.2014 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: 

ДЕКЕМВРИ 2014 г.  

ОБУЧЕНИЕ НА МЕСТНИ ЛИДЕРИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПОДХОДА 

ЛИДЕР И СМР  

РАБОТНА СРЕЩА ЗА ОБМЕН НА ОПИТ МЕЖДУ СНЦ „МИГ – БЕЛОВО, 

СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД“ И СНЦ „МИГ – ЧИРПАН“ 
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 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 18 и 19 декември 2014 г. екипът на СНЦ „МИГ – 

Белово, Септември, Велинград“ участва във форум на тема 

„Положителни и отрицателни практики на воденото от 

общностите местно развитие“. Форумът бе организиран от 

фирма „Феър“ ЕООД и се проведе в хотел „България“, с. 

Минерални бани, обл. Хасково. На форума присъстваха 

представители на „МИГ Раковски“, „МИГ Гълъбово“, 

„МИГ Харманли“ и др. Присъстващите се запознаха с: 

 ВОМР 

 Забележки на ЕК по ПРСР 2014-2020 

 Положителни практики по ос 4 ЛИДЕР от ПРСР 2007-2013 г. 

 Отрицателни практики по ос 4 ЛИДЕР от ПРСР 2007-2013 г. 

 

 

 

 

  

Мярка 123 „Добавяне на стойност към 

земеделски и горски продукти” 

Стойност на проекта: 194 652,40 лв. 

Одобрена субсидия: 111 241,44 лв. 

Основна цел на проекта: Фирмата да внедри 

ново производство, добавящо стойност към 

земеделски продукти и да се наложи на нови 

пазари, като същевременно затвърди позициите 

си сред традиционните потребители и задържи 

високо качество на произвежданите продукти.

ФОРУМ НА ТЕМА „ПОЛОЖИТЕЛНИ И ОТРИЦАТЕЛНИ ПРАКТИКИ НА 

ВОДЕНОТО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ 

  

ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

  

 

Наименование на кандидата: ЕТ 

„ФИК-Фатме Караджова” 

Наименование на проекта: 

„Инвестиции за технологично 

оборудване и стартиране на мандра в 

УПИI-656 в землището на гр. Сърница, 

община Велинград” 
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ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
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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. 

Постигнати резултати: 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; 

 

Мярка 323 „Опазване и подобряване на селското 

наследство” 

Стойност на проекта: 14 980,00 лв. 

Одобрена субсидия: 14 980,00лв. 

Основна цел на проекта: 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. костюми, в т.ч.: 20 бр. юношески женски 

костюма; 32 бр. женски костюма  и 8 бр. мъжко  

шопско менте, които ще бъдат използвани от танцовия 

състав  в конкурси и фестивали. 

Постигнати резултати: Участия в национални и 

регионални концерти и фестивали. 

 

 

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 

 

Наименование на кандидата: 
Сдружение за музикално и танцово 

изкуство „БЕЛОВЧЕ“ 

Наименование на проекта: „ДА 

СЪХРАНИМ  БЪЛГАРСКОТО“ 

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

