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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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В началото на 2015 г. се подписаха последните 4 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: 

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

 По мярка 123 се подписа един договор с „Макс Трейд 2014“ ООД. Проектът е за „Закупуване на 

технологично оборудване за предприятие за производство на биогорива – пелети“. По проекта се 

предвижда закупуване на: чукова мелница, смукателна турбина, циклон сепаратор с шлюзов затвор, 

бункер дозатор хомонизатор, кондиционер, пелет преса, охладител, смукателна турбина, циклон 

сепаратор, елеватор, бункер за съхранение и пакетиране, пакетажна станция. Одобрената субсидия е 

24 080,00 лв. 

 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“ – 1 договор 

 Бенефициент по тази мярка е ЕТ „Реджеп Фейзичауш – 80“. Одобрената субсидия по договора е на 

стойност 85519,70 лв. По проекта се предвижда изграждането на една вилна къща с панорамен изглед 

към язовир Доспат. 

 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ – 1 договор 

 ЕТ „Ваня – Иван Тодоров“ предвижда изграждане на къща за гости в с. Юндола с цел развитие на 

селски туризъм. По проекта ще бъдат финансирани само строително-монтажните дейности. 

Одобрената субсидия е на стойност 44766,40 лв. 

 313 „Насърчаване на туристически дейности“ – 1 договор 

 Бенефициент по проекта е Община Белово. Проектът предвижда закупуване на съоръжения и 

оборудване за изграждане на туристически атракцион „Фантастична гора“ в гр. Белово на стойност 

16126,41 лв. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 06.02.2015 г. от 14:00 ч. в гр. Белово се проведе заседание на ОС на СНЦ „МИГ – Белово, 

Септември, Велинград“, на което присъстваха 28 души. Заседанието протече при следния дневен ред: 

1. Годишен доклад  на СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград“ за 2014 г. 

2. Годишен финансов отчет на СНЦ „МИГ - Белово, Септември, Велинград“ за 2014 г. 

3. Промяна в бюджет за 2015 г.  

4. Разни. 

СЪБИТИЯ ЯНУАРИ – МАРТ 2015 г. 

  

ППООДДППИИССААННИИ  ДДООГГООВВООРРИИ  СС  ББЕЕННЕЕФФИИЦЦИИЕЕННТТИИ  

ОБЩО СЪБРАНИЕ 
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Членовете на ОС единодушно приеха представения годишен доклад за дейността на МИГ-а, 

финансовия отчет на Сдружението за 2014 г., както и предложените промени в бюджета за 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 27.02.2015 г. представители на СНЦ „МИГ – Белово, 

Септември, Велинград“ взеха участие в информационна 

среща за прилагането на подхода Водено от общностите 

местно развитие (ВОМР), която се проведе в хотел 

Хилтън, гр. София. Срещата бе организирана от 

Министерството на земеделието и храните, като 

присъстваха представители на: УО на ПРСР 2014-2020, 

УО на оперативните програми, включени в подхода 

ВОМР, Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна  

агенция, Национално сдружение на общините в България, Общини, Бизнес и неправителствен сектор, 

Местни инициативни групи и др. 

Г-н Стефан Спасов, представител на УО на ПРСР представи мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие” и възможностите за финансиране по подмерки „Помощ за подготвителни дейности”, 

„Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие”, 

„Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи” и „Текущи 

разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие”  

Представители на Управляващите органи на оперативните програми, участващи в подхода (ОПОС, 

ОПРЧР, ОПИК,ОПНОИР И ПМДР) представиха възможностите за финансиране на проекти към 

стратегиите за водено от общностите местно развитие по съответните фондове. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Информационна среща по подхода Водено от общностите 

местно развитие  
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Представители на СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград“ присъстваха на Национална среща 

„Подхода Лидер – прилагане, възможности и предизвикателства“, която се проведе на 12 и 13 март 

2015 г. в гр. Панагюрище, хотел Каменград. Срещата бе организирана от Министерство на 

земеделието и храните и МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“. На срещата присъстваха 

представители на: Управляващ орган на ПРСР, Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна 

агенция, Представители на НСМ, Местни инициативни групи от страната, Представители на местни 

общности. Основната цел бе: 

 Да се представи информация за напредъка по 

прилагане на стратегиите за местно развитие на 

финансираните МИГ в Република България; 

 Запознаване с резултатите от изпълнението на 

мерките от ос 4 ЛИДЕР на ПРСР 2007 – 2013 г. 

към 11.03.2015 г. (информация за напредъка по 

мерки 41, 431 и 421, данни за усвояването на 

средства и изпълнение на проекти по СМР); 

 Обсъждане на предизвикателствата и 

възможните решения за изпълнението на 

мерките от ос 4 до края на програмния период; 

 Предоставяне на информация относно 

прилагането на подхода „Водено от общностите 

местно развитие” и етапа на разработване на 

ПРСР 2014 – 2020 г.; 

 

                           

 

 

 

 

Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 

микро-предприятия” 

Стойност на проекта: 146 124,00 лв. 

Одобрена субсидия: 102 286,80 лв. 

Основна цел на проекта: 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 – компютърна 

конфигурация и софтуер. 

НАЦИОНАЛНА СРЕЩА "ПОДХОДА ЛИДЕР - ПРИЛАГАНЕ, ВЪЗМОЖНОСТИ 

И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА" 

ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

  

 

Наименование на кандидата: „ВИВ-

КОМЕРС“ ООД 

Наименование на проекта: 

„Реконструкция, ремонт и обзавеждане 

на кафе-сладкарница в УПИ IV- 3192, 

кв. 141, по плана на гр. Велинград“ 
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Постигнати резултати: Изградено съвременно и съобразено и работещо по стандарти микро-

предприятие; 

- Осигуряване на трудова заетост в региона, чрез назначаване на хора на пълен работен ден; 

- Чрез завишено потребление на стоки от местни доставчици пряко се стимулира развитието на 

търговията в региона. Това от своя страна допринася за подобряване на икономическото състояние 

на контрагентите  на кандидата по настоящия инвестиционнен проект и по този начин косвено 

допринася 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мярка 323  „Опазване и подобряване на селското 

наследство” 

Стойност на проекта: 27 704,00 лв. 

Одобрена субсидия: 25 860,00 лв. 

Основна цел на проекта: Запазване на местните 

обичаи и традиции. Развитие и обогатяване на  

културния живот, социалната и образователната дейност в селото. Възпитаване и утвържаване 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; Популяризиране на 

проекта чрез изработка на 500 бр. рекламни материали за закупените носии. 

Постигнати резултати: Съхранение на местния 

фолклор и традицци; 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; 

 

 

Наименование на кандидата:  
Народно читалище „Искра – 1881г.“ 

Наименование на проекта: „ХАЙДЕ 

НА ХОРОТО” 
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Мярка 312  „Подкрепа за създаване и развитие на 

микро-предприятия” 

Стойност на проекта: 149 987,03 лв. 

Одобрена субсидия: 104 990,92 лв. 

Основна цел на проекта: 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Постигнати 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мярка 312  „Подкрепа за създаване и 

развитие на микро-предприятия” 

Стойност на проекта: 149 126,77 лв. 

Одобрена субсидия: 70 099,79 лв. 

Основна цел на проекта: „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. 

 

Наименование на кандидата:  
ЕТ „Аликанте-Мустафа Аликанов – 

Атидже Аликанова“ 

Наименование на проекта: 

„Преустройство на къща за гости в 

УПИ XII-402 по плана на гр.Сърница“ 

 

Наименование на кандидата:  „КИШ“ ЕООД 

Наименование на проекта: „Реконструкция, 

преустойство и основен ремонт на 

съществуваща вилна сграда във вилна сграда 

за отдих и едноетажен навес – пристройка към 

сграда за отдих“ 
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Постигнати резултати: 1. Създадени са 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 – отопление на вилата 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; 

2. Устойчиво повишени приходи на собствения бизнес; 

3. Проектът внесе оживление в малките населени места; 

4. Допълнителни работни места, както в самата фирма, така и в посещаваните съгласно 

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

общината. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗНЕСЕНИ ПРИЕМНИ НА НССЗ В ГР. БЕЛОВО 

 
На 21.04.2015 г. и 19.05.2015 г. от 13:30 ч. в сградата на Община Белово, Националната служба за 

съвети в земеделието (НССЗ)  ще проведе безплатни консултации за земеделски производители. 

Всеки един земеделски стопанин ще може на място  да получи актуална информация и съвети в 

областта на земеделието и развитието на селските райони в т.ч. възможностите за финансиране по 

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., схемите за директни плащания и 

националните  схеми за подпомагане. 

 

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 

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ 
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