
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 
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СПРАВКА 
за отразяване на коментарите след обществено обсъждане на възможност за допълнително финансиране и разпределяне на финансов 

ресурс и промяна в Стратегията за ВОМР на територията на общините Белово, Септември и Велинград 

 

 

№ 
Дата на 

постъпване 

Начин на 

постъпване 

Физическо/ Юридическо лице 

подало коментара 
Коментар 

1 17.05.2021г. e-mail НЧ „Отец Паисий-1926“, с. 

Злокучене 

Йорданка Георгиева- 

председател  

тел.: 0893 312 338 

e-mail: chit_zlok@abv.bg 

Ние сме НЧ"Отец Паисий-1926"-с.Злокучене, общ.Септември. 

От изпратена покана от МИГ- Белово, Септември, Велингрда, за Обществено 

обсъждане и възможност за допълнително финансиране и промяна в Стратегията 

за Водено от общностите местно развитие на МИГ, разпределяне на финансов 

ресурс по Мярка 21" Съхраняване, развитие и воларизиране на специфичните 

местни идентичности и местна култура" установихме, че има допълнителни 

средства в размер на 11 000.00лв., като мин. размер за кандидатстване по проект е 

5000.00лв. 

Читалището ни не можа да кандидатства в настоящия програмен период 2016-

2020г., тъй като не може да достигне определената сума поради липса на 

странични допълнителни средства. Ако има промяна във финансовите параметри 

за минимален размер-2000.00лв, бихме могли да кандидатстваме с проект за носии 

през следващия програмен период. 

Благодарим Ви за изпратената информация! 

2 17.05.2021г. e-mail ЕТ „Даринка Ботева“ гр. 

Велинград 

тел. 0889 41511 

e-mail: darinka_boteva@abv.bg 

Привет,  

Във връзка с обявено за 20.05.2021г обществено обсъждане инициирано от МИГ – 

Белово, Септември, Велинград, на тема за допълнително финансиране и 

разпределение на финансов ресурс, чрез промяна в СВОМР. 

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/
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 Предложение от ЕТ „Даринка Ботева“ 

 -      Предложеният допълнителен финансов ресурс да бъде насочен към подмерки 

от СВОМР, за които да се обяви нов прием за проектни предложения. 

 - Разпределението на финансовия ресурс в бюджета на Стратегията за ВОМР на 

МИГ „Белово, Септември, Велинград“ да бъде балансирано с оглед 

идентифицираните потребности на местното население и различните групи 

заинтересовани страни, отчитайки потенциала и очертаните приоритети за 

развитие на територията. 

-  Балансирано разпределение на средствата към стопански, нестопански и 

публичен -сектори от територията на общините в МИГ „Белово, Септември, 

Велинград“. 

3 17.05.2021г. e-mail НЧ „Ал.Пипонков – Чапай“, с. 

Дъбравите 

Румяна Табакова – секретар 

e-mail: 

chitaliste_dabravite@abv.bg 

ОТНОСНО: ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА СВОМР НА 

МИГ – БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД 

 

 Уважаеми дами и господа, 

 На интернет страницата на МИГ е публикуване покана за обществено 

обсъждане за изменение на стратегията на МИГ, с желание за кандидатстване за 

допълнително финансиране за нови проекти.  

 От името на Народно читалище „Ал. Пипонков – Чапай“ – село Дъбравите, 

подкрепяме и аплодираме желанието на местната инициативна група да получи 

допълнително финансиране с което да подкрепи нови проекти. 

Подкрепяме и направеното разпределение на допълнителните средства по 

мерките. В мярка 21 от СВОМР – мярката по която са допустими читалищата са 

предвидени допълнителни средства в размер на 11 000.00 лева. Това е 

единствената мярка по която ние читалищата можем да бъдем подпомогнати за 

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/
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дейности на читалището – закупуване на народни носии, музикални инструменти, 

провеждане на фестивали, правене на експозиции и изобщо дейности по 

съхраняване на местното културно наследство. Това подпомагане за нас е много 

важно, тъй като други източници за подобно финансиране липсват. Държавните 

субсидии стигат само за покриване на основните и задължителни разходи за 

издръжка и администриране. За дейности читалищата сами трябва да търсят 

финансиране. 

Подкрепяме и искането за промяна в минимален и максимален размер на 

разходите по проекта. Всички ние – читалищни дейци имаме големи планове и 

амбиции и когато кандидатстваме с проект искаме да заложим всичко, което е 

възможно. Изготвяме хубави проекти, но когато дойде моментът за тяхното 

изпълнение в част финансиране срещаме огромни затруднения. Нашето читалище 

имаше сключен договор с МИГ и ДФЗ, който ние отказахме, защото не успяхме да 

намери финанси. Банките отказват, а сумата беше непосилна за събиране от 

читалищните дейци. Затова смятаме, че за читалищата е редно да се дава 

възможност да се кандидатства с проекти на малка стойност, които след това да 

можем сами да финансираме. От друга страна по – малката стойност на проектите 

ще даде възможност на повече читалища да бъдат одобрени. 

В заключение искаме да обобщим, че подкрепяме МИГ в инициативата му да 

кандидатства за допълнително финансиране, както и всички промени в стратегията 

с цел получаване на това финансиране и изпълнение на повече проекти. 

4 18.05.2021г. Деловодство 

МИГ 

НЧ „Просвета-1958“, с. 

Аканджиево 

Диана Шуманова – председател 

на ЧН 

0877 896 258 

Относно: Покана за обществено обсъждане 

Здравейте от читалище „Просвета-1958“ – с. Аканджиево. 

Като нов председател много се радвам, че ще имаме възможността да осъществим 

нашите идеи, тъй като при една проведена информационна среща на МИГ по-рано 

разбрахме, че всички ресурси по мерките, по които сме допустими, са изчерпани, а 

mailto:migvsb@abv.bg
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e-mail: diana2011@mail.bg с промяната в Стратегията ще имаме и ние възможност да се включим и да 

реализираме част от идеите, които имаме. 

5 18.05.2021г. e-mail Димка Ушева 

гр. Велинград 

e-mail:   

dimkau@mail.bg 

По отношение на обявеното обществено обсъждане за промяна в Стратегията за 

водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград 

искам да изразя своето мнение като изцяло подкрепям предложената на сайта на 

МИГ промяна. Отпускането на допълнителни средства за финансиране на проекти 

е стъпка към развитието на територията. Като човек, работещ и отглеждащ децата 

си на територията на МИГ  високо оценявам инвестирането на средства в 

инфраструктура, в т.ч. и туристическа инфраструктура, социални дейности, 

инвестициите за съхраняване и популяризиране на местното природно и културно 

наследство. Предвидените от МИГ средства по мерки 7.2 и 7.5 ще допринесат 

именно за това. Все още един от сериозните проблеми на територията е 

безработицата. Допълнителни средства по мерки 4.1. и 6.4 ще подпомогнат 

усилията за разрешаването на този проблем. Подкрепям и осигуряването на 

допълнителни средства по мярка 21, където основни ползватели досега са 

читалищата от територията. Тези културни институции и тяхната дейност имат 

крещяща и непрекъсната нужда от подкрепа. Смятам, че е балансирано 

предложеното разпределение на средствата по мерките от Стратегията за водено 

от общностите местно развитие и напълно подкрепям предложената промяна. 

6 18.05.2021г. e-mail Радка Русева 

община Велинград 

r_ruseva_r@abv.bg 

Във връзка с представената от Вас информация относно допълнителното 

финансиране и разпределяне на финансов ресурс и промяна в Стратегията за 

Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Белово, 

Септември, Велинград и промяна в Устава на МИГ, изразяваме нашето съгласие с 

предложената  промяна на СВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград. 

Разпределението на допълнителните средства е балансирано и обосновано. 

Относно мерките, които касаят финансирането на общините, а именно  Мярка 7.2  

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/
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„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“ и Мярка 7.5  „Инвестиции за публично 

ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, изразяваме 

подкрепа на предложението за промяна във финансовите параметри, касаещи 

минимален и максимален размер на БФП. 

7 18.05.2021г. e-mail НЧ „Васил Левски – 1904“, гр. 

Велинград 

Йонка Банева – секретар 

e-mail: 

onch_v.levski_velingrad@abv.bg 

Относно: Възможност за допълнително финансиране и разпределяне на финансов 

ресурс и промяна в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на 

територита на общините Белово, Септември и Велинград 

 

От обявата на сайта на МИГ за обществено обсъждане се запознахме с 

възможността, която се предоставя на МИГ да бъдат осигурени  допълнителни 

средства по подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР), които могат 

да бъдат ползвани през преходния период 2021-2022 г. Сума от 799 000 лв. за 

финансиране на проекти към стратегията (подмярка 19.2) и до 114 000 лв. за 

дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за 

ВОМР“ ще допринесе за постигане на целите и приоритетите на Стратегията за 

ВОМР. 

С представената обосновка и разпределение на допълнителните средства по мерки 

се удовлетворяват всички интереси на територията. Смятаме за коректно 

спазването на съотношение между публични и частни мерки и възможности за 

подпомагането на всички сектори. 

Имали сме шанса да се възползваме от възможностите, които се предоставят на 

читалищата от Програма за развитие на селските райони чрез местната 

инициативна група през програмен период 2007-2013г. Сега отново сме кандидати. 

Смятам, че възможностите, които се предоставят за развитие на самодейците, за 

съхраняване и представяне на културното наследство са изключителни. 

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/
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Изразяваме ясната си позиция на подкрепа на отпускането на допълнителни 

средства, от които могат да се възползват представителите на нестопанския 

сектор. Не е тайна за никого, че читалищата изпитват сериозни финансови 

затруднения по обезпечаване дейността на танцовите и певческите състави. 

Възможността за кандидатстване пред МИГ изключително много помага за 

решаване на някои от съществуващите проблеми и трудности пред самодейците. 

8 18.05.2021г. e-mail НЧ „Христо Ботев-1931“, с. 

Габровица 

Наталия Палийска – секретар  

0895 23 99 51 

e-mail: paliska82@abv.bg 

На електронната поща на НЧ „Христо Ботев-1931“ – с. Габровица постъпи e-mail 

от Вас, съдържащ покана за обществено обсъждане. От поканата разбрахме, че 

СНЦ „МИГ Белово, Септември, Велинград“ иска да получи допълнителни 

средства за финансиране, които да предостави на читалищата на територията на 

община Белово.  

До този момент читалището ни не се е възползвало от възможността за 

кандидатстване, тъй като минималната стойност на финансовата помощ е висока. 

Минималният размер на отпусканата помощ по мярката, за която бихме искали да 

кандидатстваме, а именно Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на 

специфичните местни идентичности и местната култура“ беше 5000 лв., което за 

нашето читалище, а и за всички други е непосилна сума, като се има в предвид, че 

се издържаме само от месечна субсидия и нямаме други доходи. 

С промяната на условията и размера на безвъзмездната финансова помощ на 2000 

лв. имаме възможност за кандидатстване. 

Подкрепяме СНЦ „МИГ Белово, Септември, Велинград“ за допълнителни 

средства и подкрепяме промените в условията на Мярка 21 „Съхраняване, 

развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната 

култура“. 

9 19.05.2020г. e-mail НЧ „Серафим Янакиев 

Червенко – 1933“, с 

Уважаеми дами и господа, 

Нашето читалище е бенефициент на МИГ „Белово, Септември, Велинград“, който 

mailto:migvsb@abv.bg
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Симеоновец 

Николай Кавазов – Председател 

тел: 0879351033 

e-mail: 

chitaliste.simeonovec@gmail.com 

получи финансова  подкрепа през мерките: 7.2 и 21 от Стратегията на МИГ-а. 

Малките населени места като нашето нямат друг шанс за подкрепа, освен чрез 

проекти по Стратегията на МИГ, тъй като в национален план опитът ни показа, че 

не можем да получим нужните ни за това точки. Посредством проектът ни по 

мярка 21 бяха изработени народни носии. Това даде възможност да бъдат 

обезпечени изявите на нашия фолклорен състав, който да популяризира местния 

фолклор чрез участия в различни фестивали. Проектът с цел основен ремонт по 

мярка 7.2 от Стратегията на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ се оказа 

спасителен за сградата на читалището ни, която беше пред разрушение. В тази 

връзка искаме да изкажем своята подкрепа за това, че наред с мерките, които ще 

подпомогнат бизнеса на нашата територия е предвиден и не малък ресурс от 

отпуснатите допълнителни средства, които ще бъдат предоставени за култура и 

социални дейности по мерките: 7.2 и 21. 

Освен това не е тайна, че читалищата са организации, които разполагат с 

ограничени средства и не могат да си позволят реализирането на проекти, които 

изискват по-сериозен финансов ресурс. Намаляването на стойностите на 

минимално допустимите инвестиции ще даде възможност да бъдат реализирани 

идеи, за които не се изискват много средства, като напр. по мярка 21 – 

закупуването на музикални инструменти, озвучителна техника и др., но които са 

важни при организирането на различни културни събития и ще бъдат възможни за 

изпълнение от читалищата. Намаляването на максималната стойност на 

допустимите разходи от своя страна ще даде възможност подкрепа да получат 

повече на брой културни организации. В тази връзка предвиденото намаление на 

стойността на минималните и максималните допустими разходи, посочено в 

документите, обявени за общественото обсъждане за промяна на стратегията на 

МИГ „Белово, Септември, Велинград“ е ползотворно и ще даде реална 
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възможност на повече читалища да подпомогнат своята дейност, да натрупат опит 

и да бъдат по самостоятелни при реализирането на проекти. 

10 20.05.2021г. e-mail Георги Пукнев 

Адвокат 

гр. Велинград 

Mobile: +359 886 808070 

e-mail: puknev@abv.bg 

Във връзка с обявено обществено обсъждане относно: Възможност за 

допълнително финансиране и разпределяне на финансов ресурс и промяна в 

Стратегията за Водено от общностите местно развитие на територита на община 

„Белово“ и промяна в Устава на МИГ. 

Вече втори програмен период сме свидетели на работата на МИГ Белово, 

Септември, Велинград и усилията, които местната инициативна група полага за 

развитието на територията. Кандидатстването за допълнителни средства по 

подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР), които могат да бъдат 

ползвани през преходния период 2021-2022 г. са чудесна възможност да се 

надгради работата в тази посока и селските райони да се превърнат в по-

привлекателни и атрактивни райони. 

Искам да изкажа своята подкрепа по отношение на разпределението на средствата. 

Така предложеното разпределение от МИГ покрива интересите на всички 

заинтересовани страни и от допълнителните средства могат да се възползват 

общини, читалища, НПО, земеделски производители и малкия бизнес, който има 

крещяща нужда от възможности за развитие, предвид сериозната ситуация, в която 

страната ни беше поставена от март 2020г. насам. 

Напълно подкрепям и изказвам положително становище към предложената от 

МИГ промяна на Стратегията за водено ото общностите местно развитие. 

11 20.05.2021г. e-mail ПГИТ "Алеко Константинов"- 

Велинград 

Любка Байлова – Директор 

GSM: 0889124517;  

тел.: 0359 5-40-75 

Уважаеми дами и господа, 

Професионална гимназия по икономика и туризъм "Алеко Константинов" е 

образователна институция, която подготвя кадри в сферата на туризма и е силно 

заинтересована от инвестиции и развитие в тази сфера. От публикуваната покана 

за обществено обсъждане на възможност за допълнително финансиране и 
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e-mail: pgit_vd@abv.bg разпределяне на финансов ресурс и промяна в Стратегията за ВОМР на 

територията на общините Белово, Септември и Велинград се запознахме с размера 

на финансовия ресурс, който се предвижда бъде отделен за подкрепа на проектни 

предложения. С радост отчитаме, че е предвидено финансиране и за инвестиции в 

туристическа инфраструктура. Това е сфера, към която проявяваме специално 

отношение и искаме да изкажем своята подкрепа за предприетата от МИГ 

инициатива да се възползва от възможността за допълнително финансиране. 

Разбира се, не подценяваме никоя от останалите възможности, тъй като за да 

осъществяваме своите идеи пълноценно са необходими усилия и инвестиции във 

всички области, които ще спомогнат местното развитие. В тази връзка, щастливи 

сме, че съществуват нови възможности за финансиране на проекти на бизнеса и 

земеделските стопани, проекти за създаване, подобряване и разширяване на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура и съхраняване, развитие и 

валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции. 

12 20.05.2021г. e-mail ОУ "Д-р Петър Берон", с. 

Биркова  

Муса Чолаков  

Директор 

контакт: 0876480162 

ОУ "Д-р Петър Берон", с. Биркова, общ. Велинград изразява абсолютна подкрепа 

относно предложената промяна в Стратегията на МИГ. Смятаме, че всяка 

възможност за развитие на територията трябва да се използва, а вливането на 

допълнителни средства под формата на проекти предоставя точно такива 

възможности. Напълно споделяме целите на местната инициативна група и 

адмирираме всички усилия за развитието на селските райони. Финансовата 

подкрепа под формата на проекти е особено важна за повишаване качеството на 

живота в селските райони. Непрекъсната е нуждата от подобряване на 

инфраструктурата в малките населени места. В днешно време повече от всичко 

имаме нужда да познаваме и да се опираме на културните ни ценности и традиции, 

да съхраняваме и популяризираме природното ни и културно наследство, защото 

наистина притежаваме огромно богатство в това отношение. На база горе 
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изложеното сме щастливи, че МИГ предвижда средства за финансиране на 

проекти именно в тези области. 

13 20.05.2021г. e-mail Община Белово 

Анета Кечева 

Директор дирекция 

"Специализирана 

администрация" 

Ръководител отдел "Европейски 

проекти" 

тел. 0878 60 16 90 

Относно:   Възможност за допълнително финансиране и разпределяне на финансов 

ресурс и промяна в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на 

територията на общините Белово, Септември и Велинград и промяна в Устава на 

МИГ. 

По отношение на изпратената ни и публикуваната от МИГ Белово, Септември, 

Велинград покана за обществено обсъждане, касаеща възможността за   

осигуряване на  допълнителни средства по подхода Водено от общностите местно 

развитие (ВОМР), които могат да бъдат ползвани през преходния период 2021-

2022 г. изразяваме следното становище: 

1. Подкрепяме и одобряваме предложеното разпределение на финансовия ресурс 

по мерките от ПРСР 2014-2020, заложени в Стратегията за водено от общностите 

местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград; 

2.   Подкрепяме и одобряваме предложените промени във финансовите параметри 

на мерките от ПРСР 2014-2020, заложени в Стратегията за водено от общностите 

местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. 

14 20.05.2021г. e-mail Димитър Санкев, 

Председател на ТД „Юндола“ 

Тел.: 0897 99 72 50 

e-mail: dim.sankev1@abv.bg 

По отношение на така предложената промяна в Стратегията за водено от 

общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград и 

публикуваната на сайта обосновка, от името на Туристическо дружество 

„Юндола“ искам да изкажа подкрепа към предложената промяна. Изразяваме 

съгласието си към разпределението на средствата, при което отново се предоставят 

атрактивни възможности за кандидатстване, а намаляването на минималната 

стойност на проект разширява значително кръга на организациите, които биха 

предприели инициатива за кандидатстване. 

15 20.05.2021г. e-mail Йордан Баев,  Уважаеми дами и господа, 
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Управител  

Вестник „Темпо“ 

като представител на местна медия следя от близо дейността на МИГ и 

реализирането на стратегията за водено от общностите местно развитие. През 2018 

и 2019г. протече активна кампания от страна на МИГ по обявяване на приеми и 

разпределяне на значителен финансов ресурс, както по публични, така и по частни 

мерки. От проведените информационни срещи от МИГ и изнесените данни стана 

ясно, че интересът е изключително голям и много организации желаят да се 

възползват от възможността да реализират идеи и да подпомогнат местното 

развитие. Смятам, че възможността, която се предоставя за осигуряване на 

допълнителни средства за финансиране на проекти е чудесна и ще удовлетвори не 

малко нужди на територията, като същевременно ще допринесе за разрешаване на 

идентифицираните проблеми на територията. Подкрепям предложената от МИГ 

промяна в стратегията за водено от общностите местно развитие и изцяло приемам 

направената от сдружението обосновка, тъй като смятам, че действително е 

постигната балансираност при разпределянето на средствата по мерки и са 

обхванати целите и приоритетите на стратегията. 

16 20.05.2021г. Zoom среща 

20.05.2021г., 

15:00ч. 

Надя Парпулова 

Управител на 

„Хемус“ ООД 

Според мен абсолютно логично са разпределени по мерки средствата, които 

предлагате. На мен лично ми хареса и това, че намаляте максимални стойности и 

давате възможност за повече, по-малки и по-бързи така да се каже проекти да се 

случат. 

17 20.05.2021г. Zoom среща 

20.05.2021г., 

15:00ч. 

Христина Пипонкова 

Център за възрастни хора, с. 

Дъбравите 

Аз мога да коментирам мярка 21, това е мярката за читалищата, тъй като бях дълго 

време председател на едно читалище. Ние също имаме неизпълнен проект. Този 

неизпълнен проект е поради това, че финансиране се намира доста трудно. Затова 

смятам, че намаляването на размерите – минималния и максималния дава 

възможност на читалищата наистина да си направят проекти, наистина да направят 

нещо по този проект, без да изпадат в ситуация, в която да не го направят, защото 

не могат да намерят финансиране. 2000 лв. на практика може да означава 10 
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носии. 2000 лв. могат да се намерят, докато 6, 7 или 10 000 лв. е на практика 

невъзможно, защото единственото финансиране може да бъде от съответната 

община. Една община не може да подпомогне 2 или 3 читалища, които искат по 

10-15 хил.лв. Няма как да стане. Не е коректно и читалищата да се конкурират 

помежду си за помощ при финансиране от общината. 

 

 

21.05.2021г. 

 

Експерт прилагане СВОМР: ………………/п/……………………….. 

Николина Дечева 

 

Изпълнителен директор МИГ : ……………/п/…………………………. 

Мария Тодорова - Митова 

 

/п/ - заличена информация по ЗЗЛД 

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

