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Сдружение „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  

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

 

Издание на СНЦ „МИГ Белово,  

Септември, Велинград“ 

 

В изпълнение на  

Споразумение за изпълнение  

на Стратегия за ВОМР  

РД 50-189/29.11.2016г.,  

Допълнително споразумение  

РД 50-189/29.08.2018г.  

и Допълнително споразумение  

РД 50-189/19.11.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В броя: 
  

Приеми по мерки от Стратегията за 

водено от общностите местно 

развитие 

 

Информация за дейността на МИГ 

Белово, Септември, Велинград през 

периода април – юни 2022г. 

 

Сключени договри за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ 

 

Реализирани проекти 

 

Информационни събития 

 

Какво предстои? 

ЕКИП 

Председател на УС на МИГ: Елена Канлиева, тел.: 0879 812 855 

Изпълнителен директор:  Мария Тодорова-Митова, тел.: 0888 414 418 

Експерт “Прилагане на Стратегия за ВОМР”: Николина Дечева,  тел.: 0879 440 626 

Експерт “Прилагане на Стратегия за ВОМР”: Алeксандър Минов, тел.: 0893 946 401 

Технически асистент: Диана Николова, тел.: 0878 317 697 

Счетоводител: Павлина Варева, тел.: 0898 715 732 
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 07.04.2022г. бе крайният срок за кандидатстване с проектни предложения 

по отворена процедура BG06RDNP001-19.593 МИГ Белово, Септември, 

Велинград мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. 

Комисията за подбор на проектни предложения приключи своята 

работа на 26.05.2022г. 

Постъпиха 2 броя проектни предложения, но същите бяха отхвърлени 

поради несъответствие с критериите за административно съответствие и 

допустимост. 

 

 На 18.04.2022г. приключи оценката и по процедура BG16RFOP002-2.111 

МИГ Белово, Септември, Велинград „Подобряване на производствения 

капацитет в МСП“. 

През периода на обявения прием на проектни предложения по 

процедурата - 26.01.2022г. - 07.03.2022г. постъпиха 7 (седем) проектни 

предложения. 

 2 броя проектни предложения са отхвърлени поради несъответствие с 

критериите за административно съответствие и допустимост. 

 1 проектно предложение е класирано съгласно общия брой получени 

точки и до размера на предварително определените и обявени 

финансови средства по процедурата за подбор на проекти. 

 4 броя проектни предложения са класирани съгласно общия брой 

получени точки, извън изчерпания бюджет по процедура /резервни 

проектни предложения/. 

 

 На 29.04.2022г. приключи оценката и по процедура BG06RDNP001-19.592 

МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за 

публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура“. 

През периода на обявения прием на проектни предложения по 

процедурата - 11.02.2022г. - 16.03.2022г. постъпиха 6 (шест) проектни 

предложения. 

 4 броя проектни предложения са отхвърлени поради несъответствие с 

критериите за административно съответствие и допустимост. 

 2 проектни предложения са класирани съгласно общия брой получени 

точки и до размера на предварително определените и обявени 

финансови средства по процедурата за подбор на проекти. 

Приеми по мерки от Стратегията за водено от общностите 

местно развитие 
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 За периода от 12.05.2022 г. до 20.05.2022 г. бе проведено обществено обсъждане 

на проект на документите, определящи условията за кандидатстване и 

условията за изпълнение на одобрените проекти по процедура № 

BG06RDNP001-19.658 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 

„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура”и процедура № BG06RDNP001-19.659 МИГ Белово, 

Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, 

финансирани от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите 

местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 За периода от 02.06.2022г. до 

13.06.2022г. бе проведено обществено 

обсъждане на проект на документите, 

определящи условията за 

кандидатстване и условията за 

изпълнение на одобрените проекти по 

процедура № BG06RDNP001-19.503 

МИГ Белово, Септември, Велинград 

Мярка 21 „Съхраняване, развитие и ва 

лоризиране на местното природно, 

културно наследство и традиции“ и 

процедура № BG06RDNP001-19.664 

МИГ Белово, Септември, Велинград 

мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски 

стопанства“. 

 

Проектът на документи по процедурите, които се публикуват за обществено 

обсъждане се обявява на интернет страницата на МИГ Белово, Септември, Велинград - 

https://www.migbsv.com и в ИСУН 2020 /Електронно кандидатстване/Процедури за 

БФП/ ЕСИФ/ За обществено обсъждане/ - 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/5f786d6b-c0aa-4d96-aa29-

6cfa458d99fb/Procedure/PublicDiscussion 

https://www.migbsv.com/
https://eumis2020.government.bg/bg/s/5f786d6b-c0aa-4d96-aa29-6cfa458d99fb/Procedure/PublicDiscussion
https://eumis2020.government.bg/bg/s/5f786d6b-c0aa-4d96-aa29-6cfa458d99fb/Procedure/PublicDiscussion
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На 17.06.2022г. бе проведено Общо събрание на 

Сдружението, на което бе взето решение МИГ – 

Белово, Спетември, Велинград да подаде Заявление 

за кандидатстване за подготвителни дейности по 

процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 

19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ по мярка 

19 „Водено от общностите местно развитие“ от 

Програмата за развитие на селските райони 2014-

2020г. 

 

 

 

Избран е и нов УС на МИГ с мандат 17.06.2022г. – 

17.06.2027г. Изборът е направен поради изтичането 

на мандата на действащия Управителен съвет. 

 

 
 

Новият Управителен съвет на МИГ Белово, Септември, Велинград е в състав: 

 

№ Представител по закон и 

представител по пълномощие 

Член на УС – наименование на 

юридическото лице или трите имена 

на физическото лице 

Сектор Заинтересована 

страна 

1 Христина Тодорина – 

представител по закон 

ЦПРЛ–Детски комплекс, гр. Септември 

ЕИК: 112069396 

Публичен сектор  Образователна 

институция 

2 Елена Иванова Канлиева – 

представител по закон 

„Център за специална образователна 

подкрепа – Велинград“, 

ЕИК 000342694 

 

Публичен сектор 

Образователна 

институция 

3 Надя Нинова Парпулова – 

представител по закон 

„Хемус“ ООД 

ЕИК 112059235 

Стопански сектор Производство 

4 Емил Иванов Терзийски – 

представител по пълномощие 

Елена Ангелова Терзийска – 

представител по закон 

ЕТ „РОСИ - ЕИТ – 

ЕЛЕНА ТЕРЗИЙСКА“, 

ЕИК 112510859 

 

Стопански сектор 

 

Търговия в сферата 

на услугите 

5  

Иванка Георгиева Гаджева – 

представител по закон 

„КИПРА-27“ЕООД 

ЕИК: 206556237 

 

Стопански сектор 

 

Търговия и услуги 

6 Красимира Петкова Кьосева – 

представител по закон 

ЕТ „Мил Дар 71“, 

ЕИК 200694637 

Стопански сектор Търговия и услуги 

7 Иван Илиев Пещерски – 

представител по закон 

СРКО „Пролетно хоро“, 

ЕИК 176489324 

Нестопански сектор Култура –  

НПО 

8 Вера Василева Савова Вера Василева Савова Нестопански сектор Физическо лице 

 

9 Десислава Георгиева 

Трендафилова – представител по 

закон 

НЧ „Будители-2004“ 

ЕИК: 112608495 

Нестопански сектор Култура - 

читалище 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МИГ БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД 

ПРЕЗ ПЕРИОДА АПРИЛ – ЮНИ 2022Г. 
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На 03.06.2022г. МИГ Белово, Септември, Велинград взе участие в информационна 

среща, организирана от Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г. Срещата се проведе 

в гр. Стара Загора в зала Захарий Княжески, Регионална библиотека Захарий 

Княжески. 

Събитието бе организирано приоритетно за представители на местни 

инициативни групи и общините от Южен централен район и Югоизточен район. 

Срещата бе във връзка с подготовка на прилагането на подхода Водено от 

общностите местно развитие за периода 2023 – 2027 г., като основната цел на 

събитието бе представяне на процедурата за подбор на проектни предложения по 

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

общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014 – 2020 г. № BG06RDNP001-19.610. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

През периода април – юни 2022г. са сключени три административни договора 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 

 Договор BG06RDNP001-19.074-0004-C01 от 10.05.2022г. „Закупуване на земеделска 

техника и специализирано оборудване за подготовка и съхранение на фуражи за 

животновъден обект в с. Кръстава, общ. Велинград“ с бенефициент „ДМС Груп“ 

ЕАД и размер на безвъзмездната финансова помощ 173 611,79 лв. 

 Договор BG06RDNP001-19.127-0001-C01 от 08.04.2022г. „Изграждане на вело-

спортна алея започваща от улица „Любен Каравелов” преминаваща през улица 

„Иван Милев” и завършваща в УПИ ХVІ-търговия и услуги в кв. 104 на гр. 

Септември“ с бенефициент Община Септември и размер на безвъзмездната 

финансова помощ 62 346,12 лв. 

 Договор BG06RDNP001-19.031-0004-C01 от 14.04.2022г. „Изработване на народни 

носии за нуждите на Сдружение за етнокултурен  и фолклорен обмен Мераклии - 

2013 - гр.Септември“ с бенефициент Сдружение за етнокултурен и фолклорен 

обмен Мераклии - 2013 и размер на безвъзмездната финансова помощ 5 060,00 лв. 

ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ 

СКЛЮЧЕНИ ДОГОВРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА 

ПОМОЩ 
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През периода април – юни 2022г. е приключила реализацията на четири 

проектни предложения и е изплатена субсидията по тях: 

 Проектно предложение „Закупуване на оборудване за музикалните 

школи към ЦПЛР ОДК Велинград“ на стойност 20 000,01 лв. По проекта 

са закупени музикални инструмени за нуждите на духовия пркестър. 

Проектът е финансиран по Програма за развитие на селските райони 

2014-2020г. 
 

 Проектно предложение „Продължаване и надграждане на дейността на 

Център за почасово предоставяне на социални услуги в общността или в 

домашна среда - община Белово“ на стойност 336 710,61 лв. Проектът е 

финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. 
 

 Проектно предложение 

„Съхраняване и развитие на 

местното културно 

наследство и традиции чрез 

изработване на фолклорни 

носии за подготовка и 

представяне на фолклорна 

музикално-танцова 

постановка „Бабинден във 

Велинград“ на стойност 18 201,00 лв. По проекта са изработени мъжки, 

женски и детски народни носии, скърпини и цървули; разработвена е 

хореография и постановка 

„Бабинден във Велинград“ и 

същата е представена пред 

обществеността. Проектът е 

финансиран по Програма за 

развитие на селските райони 

2014-2020г. 
 

 Проектно предложение „Инвестиции за закупуване на колесен багер с 

челен товарач“ на стойност 105 825,00 лв. Проектът е реализиран от 

„Стройснаб 2003“ ЕООД и е финансиран по Програма за развитие на 

селските райони 2014-2020г. 

 

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 
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Провеждане на информационни срещи за представяне възможността за 

кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.658 МИГ Белово, Септември, 

Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за 

отдих, туристическа инфраструктура“: 

15.07.2022г. – гр. Велинград, сградата на община Велинград 

18.07.2022г. – гр. Белово, сградата на община Белово 

19.07.2022г. – гр. Септември, сградата на община Септември 
 

Провеждане на информационни срещи за представяне възможността за 

кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.659 МИГ Белово, Септември, 

Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“: 

04.08.2022г. – гр. Белово, сградата на община Белово 

05.08.2022г. – гр. Септември, сградата на община Септември 

08.08.2022г. – гр. Велинград, сградата на община Велинград 

 

 

 

 

 

 

 СНЦ „МИГ Белово, Септември, Велинград” 

гр. Белово 4470, ул. „Орфей” №2А 

Тел./факс 03581/ 37-31 

e-mail: migvsb@abv.bg 

www.migbsv.com 

КАКВО ПРЕДСТОИ? 

Отваряне на процедура за 

подбор на проектни 

предложения  

№ BG06RDNP001-19.659 

МИГ Белово, Септември, 

Велинград – Мярка 7.2 

„Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на всички 

видове малка по мащаби 

инфраструктура“, 

финансирана от ПРСР 

2014-2020г. 

Предстои провеждане на празник на МИГ – „13 ГОДИНИ МИГ БЕЛОВО, 

СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД“, на който ще бъдат представени успешно 

реализирани проекти към Стратегията за водено от общностите местно развитие на 

МИГ Белово, Септември, Велинград: местни производители с дегустация на 

продукти, произведени на територията и богата фолклорна програма.  

 

Отваряне на процедура за 

подбор на проектни 

предложения  

№ BG06RDNP001-19.658 

МИГ Белово, Септември, 

Велинград – Мярка 7.5 

„Инвестиции за публично 

ползване в инфраструктура 

за отдих, туристическа 

инфраструктура“, 

финансирана от ПРСР 

2014-2020г. 

  

Отваряне на процедура за 

подбор на проектни 

предложения  

№ BG06RDNP001-19.503 

МИГ „Белово, Септември, 

Велинград – 

Мярка 21 „Съхраняване, 

развитие и валоризиране 

на местното природно, 

културно наследство и 

традици, финансирана от 

ПРСР 2014-2020г. 

  

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

