
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

 

 

С дружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

Като част от поредицата “Местните инициативни групи - Създаваме бъдещето в селските 
райони” на телевизия АГРО ТВ на 11.02.2020г. бе заснет клип за реализирането на Стратегията за 
водено от общностите местно развитие на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна 
група Белово, Септември, Велинград“ и подхода Лидер. Представиха се проектите на трима 
бенефициенти по сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от 
програмен период 2014-2020г. по две от прилаганите от МИГ програми – Програмата за развитие 
на селските райони и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. 

 
 

1. НЧ “СЕРАФИМ ЯНАКИЕВ ЧЕРВЕНКО – 1933” - договор № BG06RDNP001-19.124-0003-C01 за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ за 
реализацията на проект - Основен ремонт на сградата на Народно читалище „Серафим 
Янакиев Червенко-1933“. Проекта се реализира с финансиране от Европейският земеделски 
фонд за развитие на селските райони, чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-
2020г. Дейностите на проекта включват реконструкция и ремонт на читалищната сграда, 
закупуване на обзавеждане и оборудване. 

Общата стойност на проектното предложение е 357 726.75 лева, като интензитета на 
финансиране е в размер на 100%. 

Бенефициентът изпълнява и втори договор с № BG06RDNP001-19.031-0003-C01 
финансиран от МИГ. Договорът включва дейности за закупуване на народни носии на стойност 
5 777.94 лева и интензитет на безвъзмездна финансова помощ в размер на 100%. 

   

 

 
2. „Хемус“ ООД - договор № BG16RFOP002-2.050-0006-C01 за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Мярка 2.2 "Подобряване на производствения капацитет в МСП" “ за 
реализацията на проект - Дигитализация на традиционното производство в „Хемус“ ООД. 
Проектното предложение се финансира от Европейски фонд за регионално развитие, чрез 
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. Проектното 
предложение предвижда дейности по закупуване на софтуер и техника за дигитализация на 
производственият процес. 
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Общата стойност на проектното предложение е в размер на 102 102.78 лева, с 
интензитет на финансиране в размер на 90%. 

Фирмата е световно известна с изработката на килими за кралското семейство на Англия.  

   
 
 
 
3. „Премиера-257“ ООД - договор № BG16RFOP002-2.050-0002-C01 и договор BG16RFOP002-

2.020-0004-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 2.2 
"Подобряване на производствения капацитет в МСП" “ за реализацията на проект - 
Модернизация на производствения процес в „Премиера-257“ ООД. Проектното предложение 
се финансира от Европейски фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма 
„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. Дейностите по проекта включват закупуване 
на производствена техника - Линия за тункване и украса с шоколад с хладилен тунел. 

Бенефициентът изпълнява и втори договор № BG16RFOP002-2.020-0004-C01 за 
закупуване на Спирална тестомесачка, Технологична линия за сладкарски изделия, Машина за 
производство на кръгла, правоъгълна и ръчно сечена меденка. 

Общата стойност на проектните предложения е BG16RFOP002-2.050-0002-C01 - 145 
205.87 лева и BG16RFOP002-2.020-0004-C01 - 200 000.00 лева, като интензитета на БФП е 90%. 

Фирмата произвежда традиционната за региона меденка „Любимка“. 

   

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

