На 06.09.2022г. СНЦ „МИГ Белово, Септември, Велинград“ проведе първия си
празник за популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие и
дейността на организацията. Събитието се проведе на пл. „Николай Гяуров“ в гр.
Велинград, а неговата цел бе да се представят успешно реализирани проекти към
Стратегията за ВОМР на местни културни организации чрез представяне на тяхното
творчество, както и на местни производители чрез дегустация на произведени от тях
продукти.
В празника се включиха над 200 участника от организации, изпълнили успешно
проекти към Стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, Велинград“, като
присъстващите имаха удоволствието да се насладят на изпълненията на:
-

Младежка музикална формация към ЦПЛР-ОДК, гр. Велинград /духов оркестър/
Група за автентичен фолклор към НЧ „Тодор Каблешков“, с. Голямо Белово
Танцова формация „Ахинора“ към НЧ „Благой Захариев – 1932 г.“, гр. Белово
Фолклорен танцов ансамбъл „Беловче“, гр. Белово
Хор за автентичен фолклор към Народно Читалище „Просвета-1928“, с. Момина
Клисура
Ансамбъл „Загоровче“, гр. Септември
Женска певческа група за автентичен фолклор „Росен здравец“ и танцов състав
„Ситовче“, с. Симеоновец
Танцова формация „Белмекен“ към НЧ „Искра – 1881г.“, с. Сестримо
Представителен детско-юношески ансамбъл за народни песни и танци
„ЗДРАВЧЕ-ВЕНЧЕ“ към НЧ „Васил Левски – 1904“, гр. Велинград, гр.
Велинград

Празникът бе открит от г-н Костадин Коев, кмет на община Велинград, който
представи на публиката успешната работа на МИГ Белово, Септември, Велинград и
блгоприятното въздействие върху територията от прилагането на Стратегията за
водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Специални гости на събитието бяха Сонай Юсеин и Атанаска Тенева, които
също отправиха поздрав към всички участници и гости.

Празникът протече в две части:
Концертна част.

Дегустация на продукти, произведени на територията на МИГ Белово,
Септември, Велинград, като бяха представени типичните за региона минерална
вода, вина, млечни произведения /серена, кашкавал, млека/, сладкарски и тестени
изделия.

В събитието участие взеха и Исторически музей, гр. Белово и Историчски музей,
гр. Велинград, които представиха културно-историческото наследство на Белово и
Велинград.
Исторически музей, гр. Белово представи етнографска изложба на пафти и накити,
изложба „Белово – минало и настояще“, макет на Беловска базилика и издадената от
музея книга „24 април 1876 – Бельово въстана!“.

Исторически музей, гр. Велинград представи археологическа изложба на експонати от
връх Острец.

Занаятчията Иван Серафиев представи ръчно изработени икони и бъчви.

Специално за празника бе подготвена и „изложба“ на успешно реализираните
проекти чрез МИГ Белово, Септември, Велинград по ОП „Развитие на човешките
ресурси“ 2014-2020 и ОП „Иновации и кокурентоспособност“ 2014-2020.

През цялото време на празника имаше и изнесен офис на МИГ Белово,
Септември, Велинград, където всеки можеше да получи информационни материали.

