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Територия 

 „МИГ-Белово, Септември, Велинград“ обхваща всички населени 

места и съвпада изцяло с територията на трите общини в Южен 
Централен район – Белово, Септември, Велинград, област 
Пазарджик.  



Създаване-дейност-резултати 

 СНЦ Местна инициативна група „Белово, Септември, Велинград“ е създадено през 
2009 г., по под мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена 
активност“ от ПРСР 2007 – 2013 г. в периода 2009 г. – 2011 г.  

 

2007-2013г. 
 МИГ Белово, Септември, Велинград успешно изпълнява Стратегия за местно 

развитие през програмен период 2007-2013г. 

 За целия период са входирани 81 проекта от бенефициенти на територията на 
МИГ-а. От входираните 81 проекта МИГ е одобрила и входирала в ДФ „Земеделие“ 
57 проекта със стойност на заявената субсидия 3 748 218,27 лв. 

 

2014-2020г. 
 

 МИГ Белово, Септември, Велинград изпълнява Стратегия за водено от общностите 
местно развитие. 

 

 



Стратегия за водено от общностите местно 
развитие на МИГ 

 

 

Обща сума за проекти за периода на 
Стратегията  

 

7 313 745,00лв. 

 



Стратегия за водено от общностите местно 
развитие на МИГ 

В СВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград са включени следните мерки: 
 

Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г. - 2 933 745,00 лв. 
 

Мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“– 300 000,00 лв. 

Мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“– 100 000,00лв. 

Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – 1 000 000,00 лв. 

Мярка 7.2  Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура – 1 200 000,00 лв. 

Мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура 

– 233 745,00 лв. 

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

традиции“ – 100 000,00 лв. 

 



Стратегия за водено от общностите местно 
развитие на МИГ 

В СВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград са включени следните мерки: 
 

ОП “Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020г. – 1 480 000,00 лв. 
 

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

всички възрастови групи“ – 100 000,00 лв. 

Мярка 1.7 /ОПРЧР/„Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към 

промените” – 500 000,00 лв. 

Мярка 2.1 /ОПРЧР/ Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите – 

100 000,00 лв. 

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

възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“ – 100 000,00 лв. 

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

висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес” – 680 000,00 лв. 

 



Стратегия за водено от общностите местно 
развитие на МИГ 

В СВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград 

са включени следните мерки: 
 

ОП “Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020г. – 2 900 000,00 лв. 

 

Мярка 1.1 Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията – 400 000,00 лв. 

Мярка 2.2 Подобряване на производствения капацитет в МСП – 2 500 000,00 лв. 

 



Постигнати резултати 

Към настоящия момент: 
 
 МИГ Белово, Септември, Велингра е реализирала приеми по всички мерки от 

Стратегията. 

 Подадени са общо 82 проектни предложения на обща стойност 14 964 922,36 лв., от 

които БФП в размер на 12 925 096,58 лв. 

 Сключени са 35 договора с обща стойност на одобрената субсидия в размер на 5 766 

620,89 лв. 

 Изцяло приключилите проекти са 10, като по тях е изплатена субсидия в размер на 

2 416 029,50 лв. 

 Очаква се подписване на още 16 договора за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ. 

 
 

 
 
 
 
 



Резултати 

 

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ 

 

 



Подобряване на производствения капацитет 
на "ЗАРЯ-2000" ЕАД 

Закупуване, доставка и въвеждане в 

експлоатация на следните ДМА: 

-Оформител за късове тесто с тегло 

0,150 –1,2кг.; 

-Клипсавтомат; 

-Хоризонтално опаковачна машина тип 

„Flowpack”; 

-Хоризонтално опаковачна машина тип 

„Flowpack” (за форматен хляб). 



Подобряване на производствения капацитет 
на "ЗАРЯ-2000" ЕАД 

Резултат: Повишаване на производствения капацитет на предприятието 
чрез закупено  и  въведено  в  експлоатация  ново  високотехнологично 

оборудване,  затваряне  на  цялостния  производствен  процес  в 
предприятието  и  обновяване  и  подобряване  на  съществуващото 

производство. 



Подобряване на производствения капацитет 
на "ЗАРЯ-2000" ЕАД 



Подобряване на производствения капацитет в 
„Премиера-257“ ООД” 

Закупуване на 
високотехнологични ДМА:  
1. Технологична линия за 
сладкарски изделия, която се 
състои от четири отделни 
компонента:  
- Мелогенизатор  
- Сборник 
- Топилка за масло  
- Мелница за пудра захар 
2. Спирална тестомесачка 
3. Машина за производство на 
кръгла, правоъгълна и ръчно 
сечена меденка  с  цифрово  
управление,специално  за  
производството Меденка  
"Любимка" 



Подобряване на производствения капацитет в 
„Премиера-257“ ООД” 



Модернизация на производствения процес в 
„Премиера-257“ ООД” 

Закупуване на високотехнологични ДМА:  

1.Линия за тункване иукраса с шоколад с хладилен тунел, състояща се от следните 

компоненти: 

-Машина за разтопяване и хомогенизиране на шоколад 

-Темперираща машина за шоколад 

-Хладилен тунел за охлаждане на шоколадови изделия 



Модернизация на производствения процес в 
„Премиера-257“ ООД” 



Социално-икономическа интеграция на 
маргинализирани общности в община Велинград 

Насърчаване на социалното 

включване и създаване на 

подходящи условия за устойчивата 

интеграция на социално изключени 

роми, хора живеещи в риск и 

бедност, като се цели увеличаване 

на броя на лицата  от  уязвими  

етнически  общности,  включени  в  

заетост, образование, обучение, 

социални и здравни услуги с фокус 

върху ромите  на  територията  на  

община  Велинград  и  по-

конкретно  в гр.Велинград и 

с.Драгиново. 



Социално-икономическа интеграция на 
маргинализирани общности в община Велинград 

1. Активиране на икономически 

неактивни лица 

2. Мотивиране за активно 

поведение на пазара на труда 

3. Осигуряване на заетост 

4. Работа в общността за 

формиране на подкрепяща среда 

5. Подобряване достъпа до 

социални и здравни услуги 

6. Развитиена местните общности 

и преодоляване на негативните 

стереотипи 



Социално-икономическа интеграция на 
маргинализирани общности в община Велинград 



Връзка с нас: 

 

СНЦ “МИГ Белово, Септември, Велинград” 

гр.Белово ул.”Орфей” №2А 

тел./факс: 03581/37- 31 / 0879 812 852 

e-mail: migvsb@abv.bg 

Web: www.migbsv.com  

 

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


Благодаря 

за   

вниманието!  


