
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

Във връзка с популяризирането на стратегията за ВОМР на МИГ Белово, Септември, 

Велинград и нейното изпълнение през месец август бяха организирани и проведени поредица от 

информационни срещи. Информационните събития бяха проведени във връзка с обявения прием 

на проектни предложения 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“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за 

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

На 04.08.2022г. бе проведена информационна среща в гр. Белово, в сградата на Община 

Белово, ул. „Орфей“ № 4А от 10:30 часа. Присъстваха 15 души, представители на публичен и 

нестопански сектор. 

    

 

На 05.08.2022г. бе проведена информационна среща в гр. Септември, в сградата на 

Общински театър „Възраждане“, бул. “България“ № 147 от 10:30 часа. Присъстваха 13 души, 

представители на публичен сектор, стопански и нестопански сектор. 
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На 08.08.2022г. бе проведена информационна среща в гр. Велинград, в сградата на Община 

Велинград, бул. „Хан Аспарух“ № 35 от 10:30 часа. Присъстваха 13 души, представители на 

нестопански и стопански сектор. 

    

 

Срокът по първи прием за подаване на проектни предложения по процедурата е до 

31.08.2022г., 17:00 ч. 

На информационната среща бяха представени условията за кандидатстване и изпълнение на 

проекти по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, като бе поставен 

акцент върху последните изменения на Стратегията за водено от общностите местно развитие на 

МИГ Белово, Септември, Велинград, касаещи финансовите параметри /минимален и максимален 

размер на общо допустимите разходи по проект/. 

Проведени бяха дискусии по възникнали въпроси относно процеса на кандидатстване, 

допустимите дейност и разходи. 
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