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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  
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       ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 

 

Издание на СНЦ „МИГ Белово,  

Септември, Велинград“ 

 

В изпълнение на  

Споразумение за изпълнение  

на Стратегия за ВОМР  

РД 50-189/29.11.2016г.,  

Допълнително споразумение  

РД 50-189/29.08.2018г.  

и Допълнително споразумение  

РД 50-189/19.11.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В броя: 

 Приеми по мерки от Стратегията за 

водено от общностите местно развитие 

 

Информация за дейността на МИГ 

Белово, Септември, Велинград през 

периода юли – септември 2022г. 

 

Информационни събития 

 

Празник „13 години МИГ БЕЛОВО, 

СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД 

 

Какво предстои? 

ЕКИП 

Председател на УС на МИГ: Елена Канлиева, тел.: 0879 812 855 

Изпълнителен директор:  Мария Тодорова-Митова, тел.: 0888 414 418 

Експерт “Прилагане на Стратегия за ВОМР”: Николина Дечева,  тел.: 0879 440 626 

Експерт “Прилагане на Стратегия за ВОМР”: Алeксандър Минов, тел.: 0893 946 401 

Технически асистент: Диана Николова, тел.: 0878 317 697 

Счетоводител: Павлина Варева, тел.: 0898 715 732 

СНЦ „МИГ Белово, Септември, Велинград” 

гр. Белово 4470, ул. „Орфей” №2А 

Тел./факс 03581/ 37-31 

e-mail: migvsb@abv.bg 

www.migbsv.com 

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/
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 31.08.2022г. бе крайният срок за кандидатстване с проектни предложения по 

отворена 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. 

Подадени са общо 5 броя проектни предложения от общините Белово, 

Септември и Велинград. Към настоящия момент Комисията за подбор на проектни 

предложения извършва оценка на постъпилите проектни предложения. 

 

 

 

 

Във връзка с популяризирането на стратегията за 

ВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград и 

нейното изпълнение през месец юли бяха 

организирани и проведени поредица от 

информационни срещи. Информационните събития 

бяха проведени във връзка с обявения прием на 

проектни предложения по процедура № 

BG06RDNP001-19.658 МИГ „Белово, Септември, 

Велинград“ – Мярка 7.5  „Инвестиции за публично 

ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от 

стратегията за водено от общностите местно развитие 

на МИГ Белово, Септември, Велинград. 

На всяка от информационните срещи 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/. 

Срещите бяха проведени, както следва: 

На 15.07.2022г. в гр. Велинград – в сградата на 

Община Велинград. 

На 18.07.2022г. в гр. Белово – в сградата на Община 

Белово. 

На 19.07.2022г. в гр. Септември - в сградата на 

Общински театър Възраждане 

Приеми по мерки от Стратегията за водено от общностите местно развитие 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МИГ БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 

ПЕРИОДА ЮЛИ – СЕПТЕМВРИ 2022Г. 
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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. 

Срещите бяха проведени, както следва:  

На 04.08.2022г. в гр. Белово – в сградата на Община Белово. 

На 05.08.2022г. в гр. Септември - в сградата на Общински театър Възраждане 

На 08.08.2022г. в гр. Велинград – в сградата на Община Велинград. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

Септември, Велинград и нейното изпълнение бяха организирани и проведени три 

броя еднодневни обучения на бенефициенти, местни лидери и заинтересовани лица 

на тема „Изпълнение и отчитане на проекти финансирани от МИГ по ПРСР“. 

Обученията бяха проведени, както следва:  

На 26.08.2022г. в гр. Белово, кв. Малко Белово, ресторант „Белисимо“. 

На 29.08.2022г. в с. Варвара, общ. Септември, Минерален плаж Варвара. 

На 02.09.2022г. в гр. Велинград, хотел „Елбрус“. 
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През юли и август екипът на МИГ – Белово, Септември, Велинград посети 

тренировки на ДЮШ “Марица” Белово, най – младите футболни надежди на ФК 

“Вихър” Ветрен и ФК “Чепинец” Велинград. 

МИГ подкрепи таланта и усилията на футболисти и треньори с нови футболни 

топки. 

 

 

  

 

 

 

 
 
 

В подкрепа на спорта на територията на МИГ Белово, Септември, Велинград екипът на МИГ 

посети и тренировки на волейболните клубове 

„Марица – Белово“ и „Велинград волей“. Посетени бяха 

и образователни институции от територията /Център 

за специална образователна подкрепа – гр. Велинград, 

Дневен център за деца с увреждания – гр. Белово, ЦПЛР 

- Детски комплекс – гр. Септември 

и ИОУ „Христо Ботев“ – гр. 

Велинград/, на които също бяха 

подарени волейболни топки в 

подкрепа на физическото развитие 

и активност на децата. 

 
 

„Марица – Белово“ 

Дневен център за деца с увреждания - Белово 

„Велинград волей“ 

ИОУ „Христо Ботев“, 

гр. Велинград 
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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“. 

 

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. 

 

Всички участващи организации са бенефициенти към Стратегията на МИГ и успешно 

са реализирали проекти, посредством които са закупени народни носии и инсрументи, 

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. 

ПРАЗНИК „13 ГОДИНИ МИГ БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД“ 



  

  

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

7 

 



  

  

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

8 

Всяка от организациите получи плакет за 

участие в празник „13 години МИГ 

Белово, Септември, Велинград и грамота 

за успешно реализиран проект към 

Стратегията на МИГ. Всички участници в 

празника получиха индивидуален 

подарък – филтрираща бутилка за вода с 

посланието да сме отговорни към околната среда и да се грижим за нея. 

Концертната част на празника завърши с общо хоро и много веселие. 

 Като част от празника бяха организирани и представени:

1/ 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. 

2/ представяне на 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!“ от Исторически музей – гр. Белово. 

3/ представяне на археологическа изложба на експонати от 

връх Острец от Исторически музей – гр. Велинград. 

4/ ръчно изработени икони и бъчви от занаятчията Иван Серафиев. 

5/представяне от НЧ „Отец Паисий-1893“ – гр. Велинград на модерен продукт, свързан с културното наследство, 

който вплита традиции и вековно познание – подвързии за книги, както и чанти и калъфи за лаптопи и таблети 

с характерни за региона шевици. 

6/ изнесен офис на МИГ Белово, Септември, Велинград. 

7/ изложба на успешно реализирани проекти към Стратегията за ВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград. 

 
  

Отваряне на процедури за подбор на проектни предложения по следните мерки: 

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

инфраструктура“ със срок на прием: 17.10.2022г. – 30.11.2022г. 

- Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ със 

срок на прием: 21.10.2022г. – 28.11.2022г. 

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

традици, финансирани от ПРСР 2014-2020г. с ъс срок на прием: 21.10.2022г. – 28.11.2022г. 

КАКВО ПРЕДСТОИ? 


