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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 периода 21-23.04.2015г. екипът на СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград“ участва в 

международна конференция в рамките на проект „Създаване на мрежа от емблематични 

средиземноморски планини”, който се изпълнява и финансира по мярка 421 „Вътрешнотериториално и 

транснационално сътрудничество” от ПРСР 2007-2013 г., организирана от СНЦ „МИГ – Разлог“.  

На конференцията в Разлог, която се проведе в „Терра комплакс“, участваха представители на 

партньорите по проекта, чуждестранни експерти, работещи за устойчивото развитие на планинските 

региони в Европейски и световен мащаб; представители на МЗХ, НСМ, МИГ, местните и регионални 

власти, както и български експерти. 

По време  на конференцията бе организирана дискусионна кръгла маса, на която се обсъдиха 

предимствата и възможностите за  създаването на мрежа от планински райони; представени бяха добри 

практики за устойчиво планинско развитие от районите на Пиринеите, Олимп, Алпите и др. 

В рамките на конференцията също така бе организиран и „Фестивал на местните храни, традиции и 

занаяти”, по време на който присъстващите имаха възможност да опитат и да се насладят на 

традиционни местни ястия и продукти и да се докоснат до красотата на местните носии и кукерски 

костюми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЪБИТИЯ АПРИЛ-ЮНИ 2015 г. 

  

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО МЯРКА 421 

„ВЪТРЕШНОТЕРИТОРИАЛНО И ТРАНСНАЦИОНАЛНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО“, ОРГАНИЗИРАНА ОТ СНЦ „МИГ – РАЗЛОГ“  
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На 23.06.2015 г. Председателят на СНЦ „МИГ – Белово, 

Септември, Велинград“ – Цветан Котев взе участие в 

Международна конференция по подхода ЛИДЕР 2007-2013 г. 

и ВОМР (Водено от общностите местно развитие) 2014-2020 

г., провела се в Пловдив в периода 22-25 юни 2015 г. 

Форумът се организира съвместно от Министерството на 

земеделието и храните, Националната селска мрежа и две от 

местните инициативни групи: МИГ „Тракийско – Родопска 

яка” и МИГ „Раковски“. Участие в него взеха и представители 

на ДФ „Земеделие“.   

В конференцията участваха 8 страни – представители на местни инициативни групи, техни асоциации  и 

министерства от Франция, Румъния, Унгария, Труция, Македония, Грузия, Италия и България. Някои от 

участниците са от държави, които не са членки на ЕС, и за тях прилагането на подхода, финансиран от 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони тепърва предстои. 

По време на конференцията, която бе официално открита от началника на кабинета на министъра на 

земеделието – инж.Любен Татарски, бяха представени  обобщени резултати и добри практики при 

изпълнението на подхода ЛИДЕР в страните-участнички през програмния период 2007-2013 г., 

обменени идеи, ноу-хау и информация за подхода „Водено от общностите местно развитие“ през 

периода 2014 – 2020 г. Бяха организирани посещения на бенефициенти по проекти към МИГ в област 

Пловдив. 

 

                           

 

 

На 15.09.2014 г. 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 седем покани за 

прием за заявления по всички мерки от СМР, като: 

1. За целия период са входирани 81 проекта от бенефициенти на територията на МИГ-а; 

2. Общата стойност на заявената субсидия е 5 147 112,41 лв, което надхвърля наличния бюджет по 

Стратегията за местно развитие  с 2 036,612.41 лв.; 

3. От входираните 81 проекта МИГ е одобрила и входирала в ДФ „Земеделие“ 57 проекта със стойност 

на заявената субсидия 3 748 218,27 лв.; 

4. Подписани са 46 договора на стойност 2 765 917,42 лв, което представлява 88,92 % от Стратегията за 

местно развитие. 

5. Към момента има 22 изпълнени проекта и подадени заявки за окончателно плащане към ДФЗ-РА, 

като по 11 от проектите е изплатена безвъзмездната финансова помощ на стойност 581 437,04 лв. 

 

 

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПОДХОДА ЛИДЕР 

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ (СМР) ЗА 

ПЕРИОДА 13.10.2011 г. – 30.06.2015 г. 
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Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 

микро-предприятия” 

Стойност на проекта: 20 796,00 лв. 

Одобрена субсидия: 14 557,20 лв. 

Основна цел на проекта: Предлагане на нова 

услуга, с високо качество, за да бъдат задоволени 

изискванията на всички клиенти на студиото. 

Дейности, финансирани от Стратегията:  

Закупуване на апарат за масажи и терапии. 

Постигнати резултати: - Създаване приятна релаксираща атмосфера за клиентите, с възможност за 

ползване на качествени и разнообразни продукти; 

- Популяризиране  ефикасността на масажа, ползата от антицелулитната терапия и релакс за всеки; 

- Осигуряване на най-доброто качество на услугите - от висококачествени масажи до 

професионализма на персонала; 

- Насърчаване  развитието на лечебния туризъм в региона. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Мярка 323  „Опазване и подобряване на селското 

наследство” 

Стойност на проекта: 5000,00 лв. 

Одобрена субсидия: 5000,00 лв. 

Основна цел на проекта: Опазване и подобряване 

на селското наследство чрез развитие и обогатяване 

на културния живот, социалната и образователна 

дейност на жителите от община Белово 

Дейности, финансирани от Стратегията: 

Закупуване на озвучителна уредба 

Постигнати резултати: Обогатяване на материалната база на читалището чрез закупуване на 

озвучителна уредба. 

 

 

ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

  

 

Наименование на кандидата: 
“КРЪСТИНА 2010” ЕООД 

Наименование на проекта: 

„Насърчаване развитието на 

микропредприятията чрез закупуване на  

специализирана апаратура за масажно 

студио” 

 

Наименование на кандидата:  
НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1927“, 

гр. Белово  

Наименование на проекта: 

„Закупуване на озвучителна уредба за 

опазване и подобряване на селското 

наследство“ 
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Мярка 323  „Опазване и подобряване на селското 

наследство” 

Стойност на проекта: 12 072,40 лв. 

Одобрена субсидия: 11 192,40 лв. 

Основна цел на проекта: запазване и развитие на 

културно-историческите традиции, обичаи, 

народни обреди и провеждане честването на 

народните празници на територията на селото. 

Дейности, финансирани от Стратегията:  

-  Изработване и монтаж на табела на проекта; 

-  Изработка на рекламни брошури и покани; 

- Обява в местен вестник и местен кабелен 

оператор; 

-  Изработка на грамоти, плакети и закупуване на 

награди за участниците; 

-  Провеждане на фестивал; 

-  Създаване на филм и информационна листовка за 

проведения фестивал. 

 

Постигнати резултати:  

- Изработване на 500 броя брошури и покани и 

създаване на необходимата публичност на проекта 

и популяризирането му; 

- Стимулиране на работата  на самодейците от 

общината, които са носителите на идеите за 

запазване на местния фолклор – опазване и 

подобряване на селското наследство; 

- Запазване идентичността на българина, чрез 

съхранение на местния фолклор. 

 

 

Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски 

дейности” 

Стойност на проекта: 149 500,00 лв. 

Одобрена субсидия: 104 635,85 лв. 

Основна цел на проекта: Изграждане на 

пристройка и надстройка за трети етаж над 

съществуваща двуетажна сграда за отдих в гр. 

Сърница и обособяване на туристически обект с 50 

места за настаняване 

Дейности, финансирани от Стратегията: Част Архитектура, Част ВиК, Част Конструктивна, Част 

ОВИ, Част Електро 

 

 

Наименование на кандидата:  
СДРУЖЕНИЕ„ДЕСИСЛАВА“ 

Наименование на проекта: 

ФЕСТИВАЛ НА МЕСТНИТЕ 

КУЛТУРНИ ОБИЧАИ,ТРАДИЦИИ, 

ПЕСНИ И ТАНЦИ 

 

Наименование на кандидата:  
„Триумф-91“ ЕООД 

Наименование на проекта: 

Пристройка и надстройка за трети етаж 

над съществуваща двуетажна сграда за 

отдих – 4 бр. В ПИ – 000947 за почивен 

дом землище гр. Сърница 
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Постигнати резултати: развитие и популяризиране на селския туризъм в региона и осигуряване на 

трудова заетост в региона 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мярка 121 „Модернизиране на земеделските 

стопанства” 

Стойност на проекта: 99 870,00 лв. 

Одобрена субсидия: 49 935,00 лв.  

Основна цел на проекта: Модернизиране на 

земеделското стопанство на кандидата и постигане 

на висока и устойчива конкурентноспособност 

Дейности, финансирани от Стратегията: 

Закупуване на трактор и редосеялка 

Постигнати резултати:  

• Модернизиране дейността на стопанството чрез внедряване на нова, високотехнологична и 

производителна техника за обработване на почвата; 

• Минимизиране на загубите в резултат на пропускане на оптималните агро-климатични условия за 

обработка на почвата; 

• Повишаване ефективността на производството; 

• Понижаване на себестойността на продукцията с минимум 15 %, на базата на ниския разход на 

гориво на новата техника, високата й производителност и увеличаване средните добиви от декар; 

• Повишаване на средните добиви от декар с минимум 30 %, на базата на намалените загуби на зърно; 

• Повишаване на крайния финансов резултат от осъществяваната дейност на базата на увеличеното 

производство и увеличен марж между себестойност и продажна цена; 

 

Наименование на кандидата:  ЗП 

Младен Ангелов Величков 

Наименование на проекта: 

„Технологична модернизация на ЗП 

Младен Ангелов Величков” 
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• Осигуряване на възможност за стриктно спазване на технологията на отглеждане на отделните 

култури; 

• Осигуряване на независимост на кандидата от доставчици на услуги със селскостопанска техника; 

• Оказване на положително въздействие върху околната среда на базата на използване на машини, 

отделящи минимални количества вредни вещества в атмосферата; 

• Насърчаване на предприемачеството сред активната част от населението 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗНЕСЕНИ ПРИЕМНИ НА НССЗ В ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК 

 
Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) ще организира шест изнесени приемни в област 

Пазарджик през юли. Целта на приемните е да се разшири и улесни достъпът на земеделските 

производители до консултантските услуги на службата.  

Приемните за област Пазаджик за месец юли ще се проведат в следните населени места:  

- 01.07.2015 г. - 13:30 - 16:00 ч. - гр. Белово, сградата на Общината  

- 08.07.2015 г. - 09:00 - 12:30 ч. - гр. Панагюрище, Общинска служба по земеделие  

- 08.07.2015 г. - 13:30 - 16:00 ч. - гр. Стрелча, Общинска служба по земеделие  

- 15.07.2015 г. - 09:00 - 12:30 ч. - гр. Велинград, Общинска служба по земеделие  

- 15.07.2015 г. - 13:30 - 16:00 ч. - гр. Ракитово, Общинска служба по земеделие  

- 24.07.2015 г. - 11:00 - 15:00 ч. - гр. Сърница,Общинска служба по земеделие  

По време на изнесените приемни всеки един стопанин ще може на място да получи актуална 

информация и съвети в областта на земеделието и развитието на селските райони, включително и за 

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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