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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/ 812 855    

Представител на Община Белово: Костадин Варев 

Представител на Община Септември: Петър Бошев 

Представител на Община Велинград: Иван Лебанов 

Членове: Вера Савова          

                Емил Терзийски         ЕЕККИИПП  ННАА  ММИИГГ:: 

               Любен Григоров       Изпълнителен директор: Мария Тодорова-Митова тел: 0879/812 850 50 

   Георги Мартинов       Технически асистент: Мария Пенина, тел: 0879/ 812 851 

   Георги Прегьов       Експерт по ОС 1: Николина Дечева, тел: 0879/ 812 853 

          Експерт по ОС 2, 3: Стефка Кръстева, тел: 0879/ 812 852 

 

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/
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На 03.09.2015г. СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград“ входира в Министерство на земеделието и 

храните заявление за изразяване на интерес за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Целта е подготовка на 

Стратегията за местно развитие за новия програмен период 2014 – 2020 г., чрез провеждане на 

информационни кампании, консултации, обучения на екипа и местни лидери. 

 

 

                           

 

 

 

Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 

микро-предприятия” 

Стойност на проекта: 149 548,19 лв. 

Одобрена субсидия: 54 819,69 лв. 

Основна цел на проекта: Обновяване на 

съществуващ малък туристически обект, предназначен 

за селски, еко и културен туризъм 

 

Дейности, финансирани от Стратегията: Земни работи, Част архитектура, Част конструкции, Част 

Електро, Част В и К, Оборудване, Обзавеждане 

Постигнати резултати: Изграждане на ефективно 

работещ туристичеси обект; 

Развитие на разнообразни видове туризъм: еко и 

селски туризъм, маршрутно-опознавателен 

туризъм, исторически туризъм, пещерен туризъм, 

наблюдение на уникалния за България ландшафт, 

съхранена природа – флора и фауна, екстремни 

преживявания, кулинарен туризъм, ловен туризъм, 

фото туризъм и етно туризъм; Подобряване 

атрактивността на предлагания туризъм; 

Привличане на повече чуждестранни туристи и 

инвестиции. 

 

 

 

ППооддааддеенноо  ззааяяввллееннииее  ппоо  ппооддммяяррккаа  1199..11  „„ППооммоощщ  ззаа  ппооддггооттввииттееллннии  

ддееййннооссттии““  

ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ ПО МЯРКА 312 „ПОДКРЕПА ЗА СЪЗДАВАНЕ И 

РАЗВИТИЕ НА МИКРО-ПРЕДПРИЯТИЯ”  

 

Наименование на кандидата: 
„РАДАНИ – 88“ ЕООД 

Наименование на проекта: 

„Преустройство на 2 съществуващи 

вилни сгради/вилно селище в 

местността Орлино, имот 172045, гр. 

Сърница, общ. Велинград” 
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Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 

микро-предприятия” 

Стойност на проекта: 10 000,00 лв. 

Одобрена субсидия: 7 000,00 лв. 

Основна цел на проекта: Закупуване на оборудване 

за козметичен салон за маникюр и педикюр 

Дейности, финансирани от Стратегията: Закупуване  

на оборудване – универсален стол за педикюр и козметика, лампа с прахоуловител, маса с контейнер и 

аспиратор, масажор–нагревател за педикюр, загряващи ботуши, стериализатор, електрическа пила, 

кабинет AT-NT и др. 

Постигнати резултати: Модерно оборудван козметичен салон, който да предлага маникюр и педикюр. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мярка 313 „Насърчаване на туристическите 

дейности“ 

Стойност на проекта: 94 936,50 лв. 

Одобрена субсидия: 78 810,48 лв. 

Основна цел на проекта: Да се разнообрази и 

подобри туристическата инфраструктура, 

атракциите и съоръженията за посетители. 

Дейности, финансирани от Стратегията: 

оборудване в Туристически информационен  

център; мобилно оборудване за провеждане на събития на открито; информационни табла и 

интерактивна карта за качествата и приложението на минералните води в района. 

Постигнати резултати: Повишено качество на обслужване на туристите и населението; Закупени 

оборудване за ТИЦ, оборудване за мероприятия на открито и изложения, поставени информационни 

табели; Изработена туристическа маркетингова стратегия. Постигната ясна визия и стъпки за 

подобряване на качеството на живот и предлаганеи услуги от туристическия бранш. 

 

Наименование на кандидата: 
„ДЕСИФОТО-АРТ“ ЕООД 

Наименование на проекта: Закупуване 

на оборудване за козметичен салон за 

маникюр и педикюр 

ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ ПО МЯРКА 313 „НАСЪРЧАВАНЕ НА 

ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ”  

 

Наименование на кандидата:  
Община Велинград 

Наименование на проекта: Подобряване 

на туристическата информационна 

инфраструктура и оборудване за атракции 

на открито. 
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Мярка 313 „Насърчаване на туристическите 

дейности“ 

Стойност на проекта: 190 084,68лв. 

Одобрена субсидия: 160 963,26 лв. 

Основна цел на проекта: Да се промотира 

природното и културно наследство на Община 

Белово чрез обновяване на посетителската база и 

туристическа инфраструктура в Община Белово. 

Дейности, финансирани от Стратегията:  

Основен ремонт на покривни работи и фасади;  

Вертикална планировка и почистване на помещения и пренареждане на експозициите. 

Постигнати резултати:  

– Основен ремонт на покривното пространство 

– Пълно обновяване на входните и площни пространства в двора на сградта; 

– почистване на помещения в сградата и пренареждане на експозицията с възможност за посещение; 

След осъществяването на проекта и извършването на всички планувани дейности ще бъдат постигнати 

основната и конкретните цели: 

– основен ремонт на покривни и подпокривни 

пространства и придаване на нов облик, 

позволяващ по-добро представяне и експониране 

на културно- историческото наследство на 

Община Белово, 

– Реализирането на проекта ще допринесе за 

чувствително увеличаване на привлекателността 

на Общината както за местното, така и за 

приходящото население. 

 

 

 

 

 

Наименование на кандидата:  
Община Белово 

Наименование на проекта: „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“ 
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Мярка 321  „Основни услуги за населението и 

икономиката в селските райони“ 

Стойност на проекта: 165 267,61 лв. 

Одобрена субсидия: 162 357,15лв. 

Основна цел на проекта: Осигуряване на 

оптимални условия и възможности за практикуване 

на спорт за всички на територията на Община 

Септември; 

Дейности, финансирани от Стратегията: Изграждане на спортна площадка с изкуствено тревно 

покритие 

Постигнати резултати: Изградена многофункционална спортна площадка с изкуствено тревно 

покритие; осигуряване на оптимални условия и възможности за практикуване на спорт за всички на 

територията на Община Септември; Осигурена информираност и публичност за резултатите от проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мярка 323  „Опазване и подобряване на селското 

наследство” 

Стойност на проекта: 9896,00 лв. 

Одобрена субсидия: 9896,00 лв. 

Основна цел на проекта: Целта на проекта е да 

се приложат устойчиво културно образователна 

политика сред населението и чрез подобряване на  

 

Наименование на кандидата:  
Община Септември 

Наименование на проекта: 

Изграждане на спортна площадка в УПИ 

V, кв.116, гр. Сепетември, Община 

Септември 

 

Наименование на кандидата:  
Народно Читалище „Просвета-1928“, с. 

Момина клисура, общ. Белово 

Наименование на проекта: „Дейности, 

свързани с опознаването,съживяването и 

популяризирането на автентични местни 

традиции, фолклор и занаяти“ 

ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ ПО МЯРКА 321 „ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА 

НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”  

ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ ПО МЯРКА 323 „ОПАЗВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ 

НА СЕЛСКОТО НАСЛЕДСТВО”  
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материално-техническата база на читалището, като основно звено на 

културния живот и център за културен обмен на жителите на село 

Момина клисура и околните села. 

Дейности, финансирани от Стратегията: Закупуване на: Мъжки 

костюм; Женски костюм; Детски костюм- момче; Детски костюм момиче; 

Обувки за жените; Цветя за глава; Кърпи за глава; Чорапи без бродерия; 

Цървули. 

Постигнати резултати:  

- подпомогне на местното развитие и подобряване 

качеството на живот в селото; 

- активизиране социално-културното включване и 

равнодостъпността на всички представители на 

местното население; 

- подобряване на материална база за културни прояви 

и възможности за културно израстване и самоизява –

участие в общински, регионални и национални 

прегледи и фестивали. 

 

 

 

Мярка 323 „Опазване и подобряване на селското 

наследство” 

Стойност на проекта: 5304,00 лв.  

Одобрена субсидия: 5304,00 лв.  

Основна цел на проекта: Съхраняване и 

популяризиране фолклора, традиционните местни обичаи 

и празници на Велинградския и съседни региони. 

Дейности, финансирани от Стратегията: Проучване на 

целия набор от реквизит, свързан с местните празници;  

Изработване на автентични костюми за ансамбъла, необходими за възстановка на традиционните 

местни обичаи. 

 Постигнати резултати: Съхранение и 

популяризиране на фолклора на 

велинградския регион; 

• Мотивиране съществуването и активната 

фолклорна концертна дейност и изяви на 

ансамбъла; 

• Възстановка на местните традиционни 

празници: Бъдни вечер, Коледа, Бабин ден, 

Гергьовден. 

 

 

 

Наименование на кандидата:  
НЧ „Васил Левски – 1904“,  

гр. Велинград 

Наименование на проекта: 

„Традиции и местни обичаи – 

вчера, днес и утре“ 
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Мярка 323 „Опазване и подобряване на селското 

наследство” 

Стойност на проекта: 19050,00 лв. 

Одобрена субсидия: 19050,00 лв.  

Основна цел на проекта: Задоволяване 

потребностите на населението, свързани с развитие 

и обогатяване на културния живот, социалната и 

образователна дейност; 

• Да бъдат издирени и запазени песните, обичаите и традициите в региона; 

• Възпитаване и утвърждаване национално самосъзнание, общественополезно поведение и ефективна 

социална интеграция. 

 Дейности, финансирани от Стратегията:  

• Проучване  в рамките на 3 месеца на местния фолклор, автентични песни, занаяти; 

• Популяризиране на местния фолклор чрез подобряване на обезпечеността на местния самодеен 

фолклорен състав с общо 9 нови музикални инструменти, 2 безжични микрофона и 40 бр. народни 

носии. Обхващане в самодейността и юноши от местното училище и училищата от Медени поляни и 

Побит камък. Чрез усвояване на текста и  мелодиите на местните песни ще бъдат развити музикалните 

им способности. Чрез участието на многото самодейци в издирването на фолклора, ще бъде 

активизирано населението в издирването и популяризирането на фолклора. 

•Участие в  концерти на съборите в Сърница, Юндола и на другите културни празници и тържества в 

града, общината и областта с цел да бъдат запознати посетителите с местния фолклор. Очакват се 

участия и в съседни общини, където фолклорната група също има изяви. 

Постигнати резултати:  

• Издирени  най – старите песни, танци и занаяти от нашия район и представени в оригинал пред 

местното население и гостите на региона; Предизвикан  интерес и харесване на нашия фолклор от 

повечето присъстващи на всички тържества. 
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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:    
Народно читалище „Просвета – 1947” 

Наименование на проекта: 
„Придобиване на умения и постигане 

на обществена активност на местната 

самодейна фолклорна група” 

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

