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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ –
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Информационен бюлетин

Настоящото издание е реализирано в рамките на Проект 41-03-28 по мярка  „Управление на местни инициативни групи,
придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи,

прилагащи Стратегии за местно развитие” по Договор № РД 50 – 147 / 13. 10. 2011г.

Делегация - представители на 
Местната инициативна група “Сърце-
то на Еро” от Франция посетиха тери-

торията на МИГ „Панагюрище, Стрелча, 
Лесичово” по покана на Местната ини-
циативна група “Пана-
гюрище, Стрелча, Ле-
сичово” и във връзка с 
реализирането на про-
ект “Устойчиво упра-
вление на земите и пла-
ниране в крайградските 
области във Франция 
и България”, по който 
двата МИГ-а са нефор-
мални партньори. Зам.-

кметът на община Панагюрище Галина 
Матанова, която е и Председател на УС 
на МИГ “Панагюрище, Стрелча, Леси-

чово”, Изпълнителният дирек-
тор на МИГ Лучко Македон-
ски и екипът му са провели 
работна среща с делегацията 
от френската Местна инициа-
тивна група “Сърцето на Еро” 
по цитирания по-горе проект. 
Неговата основна дейност ще 
бъде провеждането на изсле-
дователски стажове, чрез които 
да се извърши анализ на тема 
“Нормативна уредба на застро-
яването в земеделските земи и 

крайградските области във Франция и 
България”, се уточнява в разпростране-



2

Настоящото издание е реализирано в рамките на Проект 41-03-28 по мярка  „Управление на местни инициативни групи,
придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи,

прилагащи Стратегии за местно развитие” по Договор № РД 50 – 147 / 13. 10. 2011г.

ното прес съобщение. Гостите от Фран-
ция са споделили своите добри практи-
ки в работата по проекти за развитие на 
селските райони и застрояване в земе-
делските земи и крайградските райони. 
Местните инициативни групи разработ-
ват проекти, които да отговарят изцяло 
на интересите на вече съществуващите 
земеделски производители на съответ-
ните територии. Това донякъде е обусло-
вено от административното деление на 
Франция.

Кмета на френската община Жиняк  
- Жан Марсел Жовер проведе работни 
срещи и с кметовете на община Пана-
гюрище Никола Белишки и на Община 
Стрелча Иван Евстатиев. 

На 23.05.2014г. Изпълнителния ди-
ректор на МИГ „Панагюрище, Стрел-
ча, Лесичово” подписа три договора 
по мярка 421 „Вътрешнотериториално 
и транснационално сътрудничество“ с 
МЗХ, ДФЗ-РА и СНЦ „МИГ – Белово, 
Септември, Велинград“. МИГ „Панагю-
рище, Стрелча, Лесичово” е координа-
тор и по трите проекта. 

Първият договор е по проект 
за транснационално сътрудни-
чество „Транснационална мре-
жа на развитието на селските 
райони солидарност, устойчи-
вост на местния туризъм, на 
достъпни екологични и култур-
ни развития: трансграничните 
идентичности за развитие на 
селските райони (Адриатиче-
ско море – Черно море)“, като 
стойността на проекта е 169 
800,00 евро.

Вторият договор по проект 
за транснационално сътрудни-
чество „Област на качеството 

на земеделието и храните в земите Фре-
дерик – мрежа на продукти от Пуля и Ба-
зиликата“ е на стойност 80 000,00 евро.

Третият договор е за съвместни 
действия за сътрудничество „Вътреш-
нотериториалното сътрудничество меж-
ду „МИГ – Белово, Септември, Велин-
град“ и „МИГ – Панагюрище, Стрелча, 
Лесичово“ – ключов фактор за развитие 
на туризма на база на богатото културно 
и природно наследство“ и е на стойност 
140 890,00 евро.

Изпълнителният директор на 
Местната инициативна група „Пана-
гюрище, Стрелча, Лесичово” Лучко 
Македонски участва в Международен 
семинар за прилагането на подхода ЛИ-
ДЕР се проведе във Варна  от 09 до 11 
юни. Проявата беше организирана от 
Министерство на земеделието и храните 
в сътрудничество с екипа на ЗУ на На-
ционална селска мрежа. Освен предста-
вители на Местни инициативни групи, в 
семинара участваха и представители на 
Управляващите органи на програмите 
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РЕГИСТЪР НА ТРИСТРАННИ ДОГОВОРИ НА МИГ „ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО“

Име на бенефициента Име на проекта Мярка 
по СМР

Стойност на 
проекта Договор -№ /Дата Стойност на 

договора

Земеделска кооперация 
„Съзнание“ Закупуване на трактор New Holland TD 5.95 121 78449,6800 30/1/1210023/27.06.2013г. 31 290,15

ЗП - СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ 
ЧОЧКОВ

„Подобряване на ефективността на земеделското стопанство в преход 
към биологично земеделие, модернизиране, чрез създаване на 
трайно насаждение - череши с площ от 3,300дка и закупуване на 

специализирана селскостопанска техника за биологичното отглеждане 
на череши и винени лозя, в землището на село Лесичово“

121 93577,5100 №30/1/1210025/20.12.2013г. 51 731,05

Георги Николов Николов „Създаване на трайни насаждения череши в с. Церово, община 
Лесичово“ 121 69576,6700 №30/1/1210288/07.10.2013г 41 695,82

Иванка Георгиева Цокова „Създаване на 74,6 декара насаждения от лавандула в землището на с. 
Блатница, община Стрелча“ 121 58546,0800 №30/1/1210295/11.09.2013г. 35 127,65

Васил Христосков Кичуков „Технологична модернизация на ЗП Васил Христосков Кичуков“ 121 99384,0000 №30/1/1210301/17.10.2013г. 49 591,00

Иван Филипов Ченчев „Технологична модернизация на ЗП Иван Ченчев“ 121 99800,0000 №30/1/1210290/04.09.2013г. 39 920,00

„Агрокомплекс Баня“ЕООД „Модернизиране на стопанството чрез закупуване на земеделска 
техника - прикачен инвентар“ 121 99971,0000 №30/1/1210603/12.03.2014г. 41455,38

„Ферма Овис“ООД „Технологична модернизация на ФЕРМА ОВИС ООД“ 121 55948,5500 №30/1/1210609/20.05.2014г. 27974,28

Стоян Димитров Петришки-ЗП „Модернизиране на земеделското стопанство на Стоян Петришки, чрез 
закупуване на селскостопанска техника“ 121 100000,0000 №30/1/1210586/05.08.2014г. 50000,00

ЗП Красимира Димитрова 
Шиникова „Технологична модернизация на ЗП Красимира Шиникова“ 121 70655,0000 №30/1/1210980/11.08.2014г. 34980,00

Петя Недялкова Пенчева-ЗП „Модернизиране на земеделското стопанство на Петя Недялкоа 
Пенчева, чрез закупуване на зеделеска техника и интвентар“ 121 21684,7000 №30/1/1210983/18.08.2014г. 12882,00

Цветанка Костадинова 
Ножделова „Закупуване на трактор Foton TE 254C“ 121 19089,0000 №30/1/1210986/05.08.2014г. 9544,50

Андон Георгиев Георгиев „Технологична модернизация на ЗП Андон Георгиев Георгиев“ 121 95119,8600 №30/1/1211370/12.08.2014г. 57071,91

„ИНА“ЕООД

Разширяване на капацитета на Дестилерия за етерични масла и 
създаване на възможност за производство на биологично розово 

масло чрез изработка, доставка и монтаж на кохобационна уредба и 
изграждане на рампа към предприятието

123 41048,1600 №30/1/1230028/30.07.2013г. 20 349,08

„Ковекс - 2“
Повишаване ефективността на производство на „Ковекс-2“ ЕООД и 

въвеждане на нов продукт, чрез закупуване на специализирани машини 
и съоръжения за винопроизводство

123 62042,0000 №30/1/1230300/21.12.2013г. 31 021,00

„Филип Инвест“ Линия за производство на дървени въглища 123 198986,2300 №30/1/1230302/09.09.2013г. 84 590,47

„Фортим“ООД Закупуване, монтаж и пускане в експлоатация на технологично 
оборудване за производство на пелети от дървесина“ 123 194670,0000 №30/1/1230608/30.04.2014г. 97335,00

„Ферма Овис“ООД Предприятие за преработка на мляко 123 198072,0000 №30/1/1230985/03.09.2014г. 118843,20

Община Стрелча „Закупуване на защитни средства и оборудване на противопожарно 
депо в гр. Стрелча, община Стрелча“ 226 19535,7000 №30/2/2260606/30.04.2014г. 17 835,70

Община Стрелча „Закупуване на защитни средства и оборудване на противопожарно 
депо в с. Смилец, община Стрелча“ 226 19733,3000 №30/2/22660604/09.05.2014г. 17 983,30

ОБЩИНА СТРЕЛЧА „Закупуване на защитни средства на гасаческите групи при кметствата: 
с. Дюлево и с. Блатница“ 226 12568,4000 №30/2/2261357/20.08.2014г. 12 025,00

ОБЩИНА СТРЕЛЧА „Закупуване на защитни средства на гасаческата група при кметство с. 
Свобода“ 226 10634,8000 №30/2/2261368/20.08.2014г. 10 175,00

„БИО ОЙЛ“ „Разнообразяване на неземеделските дейности на фирма „Био Ойл“, чрез 
закупуване на оборудване за автосервиз“ 311 29830,0000 №30/3/3110311/25.07.2013г. 20 881,00

„ЕС ПИ Груп“ЕООД
Повишаване икономическия капацитет и заетостта във фирма „ЕС ПИ 
ГРУП“ЕООД чрез закупуване на колесен многофункционален багер с 

челен товарач
312 99750,0000 №30/3/3120037/08.07.2013г. 69825,00

„Неделина-2011“ЕООД „Бобековата къща“ 312 99999,6000 №30/3/3120032/17.07.2013г. 55461,60

„РАДИ ЛК“ООД „Магазин за 1001 стоки“ 312 80240,3300 №30/3/312/0033/08.07.2013г. 55 783,23

„Авангард - 2002“ Разнообразяване на предлаганите ветеринарно медицински услуги, чрез 
покупка и доставка на ново оборудване 312 47331,4500 №30/3/3120310/17.07.2013г. 33 132,02

„Мебели Кеков“ „Повишаване на производителността и разнообразяване на 
асорнтимента от предлгагани мебели, чрез закупуване на нови машини“ 312 99993,5500 №30/3/3120316/17.07.2013г. 69995,49

ИК“ОБОРИЩЕ“
„Разнообразяване на предлаганите печатарски и копирни 

услуги от фирма ИК „Оборище”ЕООД, чрез закупуване на цветна 
новофункционална машина”

312 51975,0000 №30/3/3120308/17.07.2013г. 36382,50

„Автолазур - А  - Васил 
Гевечанов“

„Повишаване на конкурентноспособността на фирма „Автолазур-А-Васил 
Гевечанов“ООД, чрез доставка на професионална техника“ 312 55684,3300 №30/3/3120309/17.07.2013г. 38979,03

„Клима Авангард“ЕООД „Изграждане на гараж за селскостопанска техника - поддръжка и ремонт“ 312 99980,5900 №30/3/3120600/04.02.2014г. 69 986,41
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„Филип Инвест“ЕООД „Закупуване на оборудване на сервиз за обслужване на селскостопанска 
техника от „Филип Инвест“ЕООД“ 312 30796,5000 №30/3/3120597/13.05.2014г. 21557,55

ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО „Създаване на кът за краткотраен отдих в с. Лесичово, община Лесичово“ 313 30000,0000 №30/3/3130029/21.10.2013г. 24 310,58

ОБЩИНА СТРЕЛЧА „Създаване на атракционен кът „История на розопроизвоството в 
Неделева къща - гр. Стрелча“ 313 20710,0000 №30/3/3130027/31.07.2013г. 20 447,14

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ „Подобряване на достъпа до Лесопарк в с. Баня“ 313 29999,4700 №30/3/3130024/30.10.2013г. 14 180,92

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ „Обособяване на център за временни изложения с туристическа цел“ 313 29999,1100 №30/3/3130026/26.08.2013г. 26 600,83

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
„Подобряване на достъпа до местно културно наследство чрез 

консервационно - реставрационни дейности на Телпена къща, с. Баня и 
превръщането й в атракция за посетители“

313 29999,2000 №30/3/313/0293/30.10.2013г. 29 949,20

Община Стрелча „Разработване на туризма в община Стрелча чрез оборудване и 
обзавеждане на туристически информационен център“ 313 29394,0000 №30/3//3130291/21.12.2013г. 29 354,57

Община Лесичово „Създаване на краткотраен отдих в с. Калугерово, община Лесичово“ 313 20400,0000 №30/30/3130294/19.12.2013г. 15 120,00

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ „Оборудване на център за временни изложения с туристическа цел“ 313 25834,0000 №30/3/3131348/08.08.2014г. 25 397,90

ОБЩИНА СТРЕЛЧА
„Насърчаване на физическата активност на населението на община 

Стрелча чрез изграждане на спортно съоръжение в гр- Стрелча, кв.92, 
УПИ I“

321 49989,5700 №30/3/3210048/16.07.2013г. 37 117,29

ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО „Подобряване на материалната база в домашен социален патронаж с. 
Лесичово, община Лесичово“ 321 47981,8300 №30/3/3210045/10.09.2013г. 32 166,66

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ „Насърчаване физическата активност на населението в община 
Панагюрище“ 321 49999,5700 №30/3/3210044/24.07.2013г. 45 021,86

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ „Подобряване на материалната база в центрове за предоставяне на 
културни услуги - читалища в община Панагюрище“ 321 49998,8200 №30/3/3210041/26.08.2013г. 46 252,20

Асоциация на спортните 
клубове в гр. Панагюрище

Ремонт на спортна зала и оборудване на зала за силови тренировки в гр. 
Панагюрище 321 46846,0500 №30/3/3210043/28.08.2013г. 20 565,00

Община Стрелча
„Обособяване на спортно - възстановителен център в град Стрелча, чрез 

реконструкция на крило на сградата на Градска минерална баня в гр. 
Стрелча“

321 49365,0300 №30/3/3210601/26.05.2014г. 48 225,72

Община Лесичово „Подобряване на материалната база на библиотеките към народни 
читалища в община Лесичово, област Пазарджик“ 321 31765,8000 №30/3/3210987/18.08.2014г. 31500,15

Община Панагюрище
„Насърчаване на физическата активност на населението и подобряване 
на базата за отдих чрез реконструкция на панагюрски детски лагер в с. 

Панагюриски колони“
321 49998,1700 №30/3/3210978/08.08.2014г. 37084,41

ОБЩИНА СТРЕЛЧА „Рехабилитация на обществени зелени площи в гр. Стрелча, кв.82А“ 322 49990,0300 №30/3/3220039/08.07.2013г. 41 985,81

ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО „Модернизиране на уличното осветление в село Церово, община 
Лесичово“ 322 22998,9000 №30/3/3220034/05.11.2013г. 22 372,38

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ „Възстановяване на паркови пространства и градини в селата от община 
Панагюрище“ 322 49999,3300 №30/3/3220038/17.10.2013г. 38 941,64

ОБЩИНА СТРЕЛЧА „Възстановяване на паркови пространства и градинки в с. Смилец, с. 
Дюлево, с. Свобода и с. Блатница 322 49999,8400 №30/3/3220289/28.08.2013г. 39 159,61

Община Лесичово „Рехабилитация на детска площадка в с. Боримечково, община 
Лесичово“ 322 49999,0000 №30/3/3220299/21.12.2013г. 43 196,87

Община Панагюрище „Реконструкция на тротоари по ул.“Одрин“ в гр. Панагюрище 322 27488,1600 №30/3/3220599/17.03.2014г. 27 304,79

Община Лесичово „Модернизиране на уличното осветление в селата Динката и Щърково, 
община Лесичово“ 322 42136,6500 №30/3/3220979/15.08.2014г. 41736,65

Община Панагюрище „Реконструкция на площад „Пенчо Хаджилуков“ в гр. Панагюрище 322 49999,0400 №30/3/3220974/08.08.2014г. 44353,02

ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО „Създаване на зона за краткотраен отдих в село Лесичово, община 
Лесичово“ 322 29817,7000 №30/3/3221415/15.08.2014г. 28856,30

НЧ“Св.св. Кирил и Методий 
- 1912“ „Съхраняване и популяризиране на местния фолклор - обичай „Рогач“ 323 14770,0000 №30/3/3230046/29.08.2013г. 14 340,00

НЧ „Васил Левски - 1925“ „Традициите са живи“ 323 14982,0000 №30/3/3230036/01.11.2013г. 14 810,88

НЧ „Ванчо Пешов - 1884“ „Различни сме, но сме заедно“ 323 10278,0000 №30/3/3230040/30.12.2013 9 073,38

НЧ“Пробуда - 1872“ „Да съхраним традицията „Заклятието на Оборищенци“ 323 14736,0000 №30/3/3230047/29.08.2013г. 14 256,00

ОБЩИНА СТРЕЛЧА „Популяризиране на местните традиционни обичаи „Розобер“ и „Тодоров 
ден“ 323 14998,0000 №30/3/3230042/26.08.2013г. 13 101,45

Община Стрелча „Съхранение и популяризиране на местния фолклор чрез организиране 
на Етнографски фестивал на Средногорието“ 323 14352,0000 №30/3/3230607/17.12.2013г. 14 352,00

Община Панагюрище „Кампания за популяризиране и опазване на природата и 
биоразнообразието на Средна гора“ 323 14971,5000 №30/3/3230602/17.03.2014г. 14 753,50

Община Панагюрище „Проучване и почистване на крепостта „Калето“ в с.Баня 323 14934,1700 №30/3/3230968/08.08.2014г. 14934,17

Община Панагюрище „Популяризиране на местното фолклорно наследство, чрез провеждане 
на Младежки фолклорен фестивал в гр. Панагюрище“ 323 15000,0000 №30/3/3230972/20.08.2014г. 15000,00

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ „Кампания за популяризиране на биоразнообразието на видовете гъби 
и фауната в община Панагюрище“ 323 15000,0000 №30/3/3231366/08.08.2014г. 15000,00
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за развитие на селските райони, на Раз-
плащателните агенции, на ЛИДЕР асо-
циациите. Участниците представляват 
заинтересованите страни в развитието 
на селските райони в България, Румъния, 
Германия, Франция и Унгария. Между-
народният форум послужи за обмяна на 
информация за изпълнението на подхода 
ЛИДЕР през програмния период 2007 – 
2013 г. и за споделяне на виждания за от-
носно подготовката на Воденото от общ-
ностите местно развитие (ВОМР) през 
периода 2014 – 2020 г. 

УЧАСТИЯ ВЪВ ФОРУМИ:
На 26 и 27 юни 2014 г. представите-

ли на СНЦ „МИГ Панагюрище, Стрел-
ча, Лесичово“ взеха участие на форум на 

тема „ЗОП и неговото при-
ложение при изпълнение на 
СМР“. Форумът се проведе 
в Хотелски комплекс гр. До-
лна Баня и бе организиран от 
„Алма Ам“ ЕООД. На форума 
присъстваха и представители 
на „МИГ Раковски“, „МИГ 
Панагюрище, Стрелча, Ле-
сичово“, „МИГ Гълъбово“, 

МИГ Брезово – Братя Даскалови“, „МИГ 
Харманли“. Присъстващите бяха запоз-
нати с:
 Законова рамка на обществени по-

ръчки;
 Актуални промени и тенденции в 

развитието на законодателството за об-
ществените поръчки. Очаквани промени 
в правилника за прилагане на закона за 
обществени поръчки;
 Ефективно провеждане на процеду-

рите за възлагане на обществени поръч-
ки. Практически аспекти на процедурите 
за възлагане на обществени поръчки“;
 Оценка на внесени оферти. Кри-

терии, етапи, документи. Договаряне 
(сключване на договор) с изпълнител;
 Примери от практиката на Агенци-

ята по обществени поръчки, в 
областите на възлагане и из-
пълнение на обществените по-
ръчки“. Примери от практика-
та на агенцията по обществени 
поръчки за възложителите на 
обществени поръчки.

На 15 и 16 юли екипът на 
МИГ Панагюрище, Стрел-
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ча, Лесичово” взе участие в двуднев-
на кръгла маса/форум на тема „Умения 
за работа в екип, делова комуникация и 

етика“. Мероприятието е разработено и 
организирано за нуждите на МИГ в Бъл-
гария по мярка 431 от Програма за раз-

витие на селските райони 2007 – 2013 г., 
ОС 4 – Лидер. Форумът е насочен към 
всички регистрирани на територията на 

България – Местни инициативни 
групи, изпълняващи своите Стра-
тегии за местно развитие.  Кръг-
лата маса/форума се проведе в 
почивната база „Романтика“ – гр. 
Сърница.

Екипът на МИГ Панагю-
рище, Стрелча, Лесичово” взе 
участие в двудневeн форум на 
тема „Мултифункционално земе-
делие в Европа – социален и еко-
логичен ефект върху земеделски-
те стопанства”, който  се проведе 
на 28 и 29 юли 2014 г. гр.Хисаря.  

Форумът включваше теоретични знания, 
практически упражнения и примери, 
както и време за дискусии.


