
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ 

 

С дружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  
4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 4А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 

E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

 

 
 

МИГ Белово, Септември, Велинград получи одобрение на  

стратегията за Водено от общностите местно развитие 2014-2020г. 

 

На основание чл. 35, ал.2 от Наредба №22 от 14 декември 2015г. за прилагане на 

подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите 

местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата 

за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. на 11.10.2016 г. Сдружение 

„Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград” получи Заповед № 

РД 09-715/26.09.2016г. за одобрение на стратегия за Водено от общностите местно 

развитие.  

  

 

Общият размер на одобрената финансова помощ за проекти към стратегията е в 

размер на 7 313 745,00 лв., от които: по Програма за развитие на селските райони 

(ЕЗФРСР) – 2 933 745,00 лв; по ОП „Развитие на човешките ресурси” (ЕСФ) – 

1 480 000,00 лв.; по ОП „Иновации и конкурентоспособност (ЕФРР) – 2 900 000,00 лв. 
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„ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ 

 

С дружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  
4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 4А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 

E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

 

През новият програмен период 2014-2020г., МИГ – Белово, Септември, 

Велинград ще реализира Стратегия за Водено от общностите местно развитие, чрез 

реализирането на 13 мерки по три програми: 

Програма за развитие на селските райони: 

Мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“, ПРСР (ЕЗФРСР); 

Мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка /маркетинг на селскостопански продукти“ 

Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ 

Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура 

Мярка 7.2 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура 

Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно 

наследство и традиции“ 

 

Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ : 

Мярка 1.1 Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията 

Мярка 2.2 /ОПИК/ Подобряване на производствения капацитет в МСП 

 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“: 

Мярка 1.6 „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия 

живот за всички възрастови групи“ 

Мярка 1.7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към 

промените” 

Мярка 2.1 Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като 

ромите 

Мярка 2.2.1 „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните 

възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“ 

Мярка 2.3 „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и 

висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес” 
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