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На 05.08.2020г. в гр. Велинград МИГ Белово, Септември, Велинград проведе обучение по 

Стратегията за водено от общностите местно развитие на тема „Изпълнение и отчитане на проекти 

финансирани от МИГ по ПРСР 2014-2020г.“. Обучението е част от планираните дейности за 2020 

година, предназначени за популяризирането на Стратегията за ВОМР и прилагане на подхода 

ВОМР. За участие в обучението бяха поканени всички кандидати с подадени проектни 

предложения и всички бенефициенти с подписани договори към СВОМР на МИГ – Белово, 

Септември, Велинград и ПРСР през програмен период 2014-2020г., местни лидери и 

заинтересовани лица. 

На обучението бяха представени условията за изпълнение на проекти по процедурите за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, обявени от МИГ Белово, Септември, Велинград 

/техническо и финансово изпълнение на проектите/, последователността на действията от страна на 

бенефициентите и техните задължения. 

В процеса на обучението присъстващите бяха запознати с: 

- Провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители съгласно ЗОП; 

- Провеждане на избор на изпълнители съгласно ПМС 160; 

- Застраховки – сключване и поддържане; 

- Задължения на бенефициентите съгласно утвърдените Условия за изпълнение на проекти и 

Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ; 

- Авансово плащане – банкова гаранция; запис на заповед; 

- Междинно плащане; 

- Окончателно плащане; 

След представяне на информацията с присъстващите бяха проведени дискусии. 

В обучението се включиха 13 души: които имат сключени договори за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ и кандидати с одобрени проекти, очакващи сключването на 

договори и местни лидери. Участниците в обучението са: 6 представители от стопански сектор, 6 

представители от нестопански сектор и 1 представител от публичен сектор на възраст между 31 – 

60 години. Проектните предложения, които се реализират или предстоят да бъдат реализирани от 

присъстващите организации са по следните мерки от Стратегията за водено от общностите местно 

развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград: мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в 

земеделски стопанства“; мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“; мярка 

7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 
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мащаби инфраструктура“, мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за 

отдих, туристическа инфраструктура“ и мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на 

местното природно, културно наследство и традиции“, финансирани от ПРСР 2014 – 2020. 

Лектори на обучението бяха служители на МИГ – Мария Тодорова Митова – Изпълнителен 

директор и Николина Дечева – Експерт по прилагане на СВОМР на МИГ – Белово, Септември, 

Велинград. 
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