
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

П О К А Н А 
 

за участие в информационна среща на тема: 

 

 „Местни лидери и уязвими групи, и застрашени от бедност целеви групи, включително 

роми, свързани с популяризиране на Стратегия за ВОМР на МИГ- Белово, Септември, 

Велинград.“ 

 
Във връзка с изпълнение на планираните дейности през 2021г. за популяризиране на 

Стратегията за ВОМР на територията на МИГ и необходимост от обучение и информиране на 

бенефициенти, местни лидери и заинтересовани лица, МИГ – Белово, Септември, Велинград Ви 

кани да вземете участие в информационна среща на тема „Местни лидери и уязвими групи, и 

застрашени от бедност целеви групи, включително роми, свързани с популяризиране на Стратегия 

за ВОМР на МИГ- Белово, Септември, Велинград“, която ще се проведе на 01.03.2021 г. от 10:30ч. 

в село Злокучене, общ. Септември, ул. „Първа“ № 18 – НЧ „Отец Паисий-1926“.  

На информационната среща ще бъдат представени мерките от СВОМР на МИГ- Белово, 

Септември, Велинград, както и  изпълнението на Стратегията към 01.01.2021 г. 

В инфрмационната среща могат да вземат участие бенефициенти със сключени договори, 

местни лидери и заинтересовани лица, представители на уязвими групи и застрашени от бедност 

целеви групи, включително роми. 

           Уведомяваме Ви, че за провеждането на насрочената информционна среща МИГ е 

предприел всички необходими действия за спазване на наложените в страната мерки срещу 

разпространението на COVID-19, като: помещението, в което ще се проведе информационната 

среща ще бъде проветрено и дезинфекцирано; ще бъде осигурено отстояние от 1.5 метра между 

участниците; за всички присъстващи ще бъдат осигурени еднократни маски, ръкавици и 

дезинфектант за ръце. Няма да се допускат участници без поставени предпазни маски. 

 

 

26.01.2021г.                                                                 

гр. Белово   

                                             

Мария Иванова Тодорова-Митова 

Изпълнителен директор 

на МИГ „Белово,Септември, Велинград“   
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