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Подходът ЛИДЕР има седем основни аспекта: 

1. Териториално базиран подход; 

2. Подход „отдолу-нагоре“; 

3. Местно партньорство – местни инициативни групи (МИГ); 

4. Иновативност в развитието на селските райони; 

5. Интегрираност на действията; 

6. Работа в мрежа и сътрудничество между районите; 

7. Децентрализирано финансиране и управление. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИДЕР обвързва проектите с индивидуалните характеристики и 

условията във всяка територия. 

 

За да е подходящ за селските райони, един подход трябва да 

съответства възможно най-пълно на проблемите и очакванията на 

основните местни участници. Въвеждайки интегрирания подход „отдолу-

нагоре“, ЛИДЕР подтикна основните заинтересовани страни в селските 

райони да погледнат по нов начин на партньорството за развитие. 

 

 

 

 

ПОДХОДЪТ  ЛИДЕР – КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ 

 

L 

E 

A 

D 

E 

R 

ЛИДЕР прилага подход за развитие на селските райони  

„отдолу-нагоре“, т.е. действията по ЛИДЕР са съобразени с 

очакванията, идеите, проектите и инициативите на местните 

общности. Ангажирането на местните участници се търси на 

всички нива, било под формата на консултации, било чрез 

включването им в партньорството. ЛИДЕР подходът е насочен 

към цялата общност. 

 

МИГ представлява група от обществени и 
частни лица, обединени в партньорство, 

което е набелязало обща стратегия за 
развитие на дадената територи 
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Подходът Водено от общностите местно развитие (ВОМР) е единна методика, която се 

прилага на мястото на подхода ЛИДЕР.  

Методиката Водено от общностите местно развитие (ВОМР): 

е фокусирана върху конкретни подрегионални области; 

е водена от общността чрез местни групи за действие, съставени от представители на 

публичния и частния местен социално-икономически интерес; 

се осъществява чрез интегрирани и многосекторни стратегии за местно развитие, 

основани на характеристиките на района, като се имат предвид местните потребности 

и потенциал; и 

отчита местните потребности и потенциал, интегрира иновативни характеристики в 

местния контекст, изгражда мрежи и – където е целесъобразно – сътрудничество. 
 

Тази единна методика позволява свързаното и интегрирано използване на фондовете за 

изпълнение на стратегиите за местно развитие. 
 

Докато в плановия период 2007 – 2013 г. Стратегиите за местно развитие бяха 

финансирани само от Програмата за развитие на селските райони чрез Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), ВОМР 2014 – 2020 г. получава 

подкрепа от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) чрез 

ПРСР 2014-2020 г. и може да получи подкрепа и от Европейския фонд за регионално развитие 

(ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ) и Европейския фонд за морско дело и рибарство 

(ЕФМДР) чрез: ОП „Околна среда”; ОП „Развитие на човешките ресурси”; ОП „Иновации и 

конкурентоспособност”; ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”. 
 

Основни елементи на подхода Водено от общностите местно развитие са: 
 

 Местните групи за действие, които трябва да бъдат съставени от представители на 

местните публични и частни социално-икономически интереси, като например предприемачи 

и техните сдружения, местни органи, асоциации на околни или селски райони, групи от 

граждани (например малцинства, възрастни граждани, жени/мъже, младежи, предприемачи и 

т.н.), организации на общността и доброволчески организации и т.н. поне 50 % от гласовете 

при решения за подбор трябва да са от партньори извън публичния сектор, като нито една от 

групите по интереси не трябва да има повече от 49 % от гласовете. 
 

Стратегиите за местно развитие, които трябва да бъдат съгласувани със съответните 

програми от ЕСИ фондовете, от които получават подкрепа. В тях следва да бъдат определени 

районът и населението, които се обхващат от стратегията; да е налице анализ на нуждите от 

развитие и потенциала на района, включително анализ на силните и слабите страни, 

възможностите и заплахите (SWOT анализ); и да са формулирани целите, както и 

интегрираните и иновационни особености на стратегията, включително измерими цели за 

резултатите или постиженията. Стратегиите следва също да включват план за действие, който 

показва как целите се трансформират в конкретни проекти, мерки за управление и контрол и 

финансов план. 

КАКВО ОЗНАЧАВА   ВОДЕНО ОТ  ОБЩНОСТИТЕ  МЕСТНО  РАЗВИТИЕ 
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Организационна структура на МИГ  

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МИГ БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД 

 

Общо Събрание 
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Асистент 

Счетоводител  
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Съвет 

Председател 
Управителен 

Съвет 

Изпълнителен 
Директор МИГ 

Звено за 
Администриране 

на Проекти 

Експерти 
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През програмен период 2007-2013г. МИГ Белово, Септември, Велинград прилага Стратегия за местно 

развитие. Местните инициативни групи с одобрени стратегии през този период са 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Основната цел за постигането на която работи МИГ Белово, Септември, Велинград през периода 2007-

2013г. е: превръщането на територията в привлекателно място за живеене и туризъм на базата на устойчиво 

икономическо развитие, интегриращо разнообразен туристически продукт с  характерни местни земеделски 

продукти. 
 

За постигане на целта бяха определени два основни приоритета за развитие: 
  

Приоритет 1: Създаване на нови възможности за заетост чрез разширяване на зоната на туризма от 

Велинград към останалите две общини, на базата на разнообразяването на туристическия продукт и  

интегрирането на земеделските, агроекологичните и  неземеделските икономически дейности към него. 
 

Приоритет 2: Развитие на благоприятстваща базисна и социална инфраструктура, която да 

подпомага разширяването на туристическата зона на територията и интегрирането на земеделието и 

останалите икономически дейности в нея. 
 

МИГ Белово, Септември, Велинград успешно реализира своята Стратегия за местно развитие през 

програмен период 2007-2013г. и в голяма степен допринесе за постигането на поставените цели. 

През настоящия програмен период – 2014-2020г. основните цели и приоритети, за постигането на 

които работи МИГ Белово, Септември, Велинград са още по-мащабни: 
 

ВИЗИЯ: Територията на МИГ Белово, Септември, Велинград – стабилна социално-икономически 

развита територия, осигуряваща заетост, социално включване и виоко качество на живот. 
 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 – ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА, НАМАЛЯВАНЕ НА 

БЕДНОСТТА И ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ  

Приоритет 1 - Постигане на устойчив икономически растеж и създаване на заетост 

Приоритет 2 - Повишаване на конкурентоспособността на земеделието и преработващата 

промишленост 

Приоритет 3 - Осигуряване на социално включване за уязвими групи и подобряване достъпа до по-

висока заетост за населението 
 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2 - ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА 

Приоритет 4 - Подобряване на базисната инфраструктура и социалните и основни услуги за 

населението  

Приоритет 5 - Развитие на туристическите ресурси и многофункционална туристическа 

инфраструктура 
 

МЯСТОТО НА  МИГ БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД 
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Специфичните цели на Стратегията за ВОМР  на МИГ Белово, Септември, Велинград се постигат чрез 

реализацията на съответните избрани мерки от ПРСР 2014 -2020 г.,  ОПИК  2014-2020 г. и ОПРЧР 2014-2020 г. 

Тези цели са: 

Специфична цел 1.1  „Технологично обновление на МСП и въвеждане на иновации“  

Специфична цел 1.2 „Разнообразяване възможностите за  създаване на местен бизнес и заетост на 

населението извън земеделието“ 

Специфична цел 2.1 „Подобряване ефективността на земеделските стопанства“ 

Специфична цел 2.2 „Модернизиране на  технологичната база и внедряване иновации в 

преработвателните предприятия“ 

Специфична цел 3.1 „Подобряване достъпа до заетост  и качеството на работните места“ 

Специфична цел 3.2 „Насърчаване на социалното включване” 

Специфична цел 4.1 „Подобряване на основните и социалните услуги за населението“ 

Специфична цел 4.2 „Развитие на инфраструктурата на територията“ 

Специфична цел 5.1 „Изграждане на туристическа инфраструктура и атракции“ 

Специфична цел 5.2 „Валоризация на природното и културно наследство и ефективни маркетинг и 

реклама на територията като туристическа дестинация“ 

 

През програмен период 2014-2020г. МИГ Белово, Септември, Велинград прилага Стратегия за водено 

от общностите местно развитие. Местните инициативни групи с одобрени стратегии през този програмен 

период са 64. 

 

 

 

 

Към края на 2022г. е приключило изпълнението на всички финансирани чрез Стратегията за ВОМР на 

МИГ Белово, Септември, Велинград по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. и ОП „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020г. 
 

В резултат на обявените и приключили процедури по всички мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ 

Белово, Септември, Велинград към 30 септември 2022г. са постигнати следните резултати: 
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В Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, 

Велинград са включени следните мерки: 

Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 

- Мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ 

- Мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка /маркетинг на 

селскостопански продукти“ 

- Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ 

- Мярка 7.2  Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура 

- Мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура 

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

наследство и традиции“ 

 

ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 

- Мярка 1.6 /ОПРЧР/ „Подобряване на равния достъп до 

възможностите за учене през целия живот за всички 

възрастови групи“ 

- Мярка 1.7 /ОПРЧР/„Приспособяване на работниците, 

предприятията и предприемачите към промените” 

- Мярка 2.1 /ОПРЧР/ Социално-икономическа интеграция на 

маргинализирани общности като ромите 

- Мярка 2.2.1 /ОПРЧР/ „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на 

равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“ 

- Мярка 2.3 /ОПРЧР/ „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, 

устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ 

интерес” 

 

ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 

- Мярка 1.1 Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията 

- Мярка 2.2 /ОПИК/ Подобряване на производствения капацитет в 

МСП 

 

От одобрението на СВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград / Договор 

№ РД 50-189/29.11.2016 г./ до настоящия момент местната инициативна група е реализирала 

приеми по всички мерки от Стратегията. 

По обявените от МИГ приеми са постъпили 103 проектни предложения. 

Към 30.09.2022г. е приключило изпълнението на 26 проекта, от които 11 проекта, 

финансирани по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., 11  проекта, финансирани по 

ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. и 6 проекта, финансирани по Програма за 

развитие на селските райони 2014-2020г.

МЕРКИ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД 
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УСПЕШНО РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ  

НА ТЕРИТОРИЯТА НА  

МИГ БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД 

 

 

 

 

 

 



9 
 

ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА ТРАДИЦИОННОТО ПРОИЗВОДСТВО В ХЕМУС ООД 

 

Проектът е реализиран по мярка Мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в 

МСП“ от СВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград, финансиран от ОП „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020г. 

Фирма „Хемус” ООД работи вече 20 години, като развива дейността си изцяло в творческата 

индустрия, изработвайки продукти с културно национално, европейско и световно значение. 

Изработват се главно дизайнерски килими от 16-18 век.  

Фирмата има основно три производствени процеса: 1. Производствен процес “Създаване на 

дизайни”; 2. Производствен процес “Изготвяне на бои/цветове”; 3. Производствен процес “Ръчно 

тъкане на килими”. Произвoдствените процеси „Изготвяне на бои/цветове“ и „Ръчното тъкане на 

килими“ имат своята стойност именно поради традиционната технология, по които се изпълняват. 

Същото обаче не може да се каже за производствения процес „Създаване на дизайни“. Процесът 

„Създаване на дизайни“ се разделя на две направления: 1. Изработка на индивидуални дизайни по 

поръчки на клиенти за комерсиално ползване и 2. Възстановяване на дизайни от 16-18ти век, 

които могат да бъдат възстановени от реални копия на килими или от стари работни схеми и 

картини. Всички те са със сложни дизайни, множество цветове и размери извън стандартите. 

Процесът е сложен тъй като се извършва на ръка, с помощта на компютър, но не и на софтуер. От 

2014 до момента са възстановени 5 дизайна от общо 90-те от каталога на Савонри, част от 

Европейското културно наследство. На Хемус ООД е възложена поръчка в дългосрочен план за 

възстановяване на дизайните от целия каталог на Савонри. 
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С реализацията на проекта е постигнато цялостно технологично обновление на този 

производствен процес. 

Закупен е специализиран софтуер за дизайн на килими. Софтуерът е закупен с 

лиценз за три работни компютъра с подходящи характеристики. Софтуерът разполага със 

собствена библиотека с готови детайли, която допълнително ще допринесе за изготвянето 

на индивидуални модерни дизайни за комерсиално ползване.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По проекта са закупени три лаптопа с високотехнологични характеристики и мощни 

видео карти, за работа със софтуера и останалото оборудване. Закупуването на тези активи 

е в основата на работата. 

Закупена е и мултимедия и електронен екран, благодарение на които процесът по 

създаване на дизайните става изключително ефективен от гледна точка на използваните 

до момента огромни количества хартия при създаването и/или възстановяването на 

дизайните. 

Със средства по проекта е осигурено и лазерно мултифункционално устройство. 

Благодарение на него ще може да се съхрани богата библиотека на Хемус ООД от създадени 

дизайни и да се спомогне цялостната работа в този производствен процес.  

Закупени са и 2 бр. фатоапарати.  
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Тези активи са основни за 

възстановяването на дизайни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализацията на проекта води до 

постигането на следните резултати: 

 

 Подобрена конкурентоспособност и 

производствен капацитет на „Хемус“ 

ООД – чрез внедрени модерни 

технологии за подобряване на един от трите производствени процеси (създаване на 

дизайн) и чрез това постигната: по-висока производителност, оптимизиране на 

производствената верига, повишаване на добавената стойност; 

 Значително повишаване на ресурсната ефективност на предприятието вследствие 

направените инвестиции в ДМА и ДНА; 

 Значително подобрен експортен потенциал на „Хемус“ ООД за работа на специфични 

международни пазари като възстановяването, дигитализацията и ръчното 

производство на дизайнерски килими от 16-18 век. 
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ДОСТОЕН ЖИВОТ 

 

Проектът е реализиран от община 

Велинград по мярка Мярка 2.3 „Повишаване на 

достъпа до услуги, които са на достъпна цена, 

устойчиви и висококачествени, включително 

здравни и социални услуги от общ интерес” от 

СВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград, 

финансиран от ОП „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020 г. 

Основната цел, която се постига с 

реализацията на проект „Достоен живот“ е да се 

разширят възможностите за повишаване  качеството на живот на групите в неравностойно 

положение и със специални потребности, като се  насърчи социалното им включване  и 

интегрирането им в обществото. 

В периода на изпълнение на проекта са предоставени социални услуги в домашна 

среда на 33 нуждаещи се лица от целевите групи. От тях 7 лица са ползвали услугата „личен 

асистент“, 15 лица са ползвали услугата „социален асистент“ и 11 лица са ползвали 

услугата „домашен помощник“. За потребителите са полагали грижи 31 души персонал. 

В рамките на проекта в продължение на 18 месеца се предоставят следните 

социални услуги на потребители, живеещи на територията на община Велинград: 

 Осигуряване на грижа за хора с увреждания или самотноживеещи възрастни хора 

над 65 годишна възраст за задоволяване на ежедневните им потребности; 

 Осигуряване на подкрепа за хора с увреждания 

или самотноживеещи възрастни хора над 65 

годишна възраст при поддържане на хигиена на 

обитаваното жилище, пазаруване и приготвяне на 

храна, пране и други комунално-битови дейности; 

 Осигуряване на подкрепа за хора с увреждания 

или самотноживеещи възрастни хора над 65 

годишна възраст, насочена към социална работа и 

консултиране във връзка със задоволяване на 

потребностите от организация на свободното 

време и осъществяване на контакти; 

 Дейности за осигуряване на достъп до социални 

услуги в общността, културни образователни и 

други услуги, подкрепа за извършване на 

социални консултации и други, според 

потребностите на лицето. 
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В изпълнение на главната и специфични цели на проекта са извършвани дейности 

свързани с повишаване качеството на живот на групите в неравностойно положение и тези 

със специални потребности, чрез ежедневни грижи в домашна среда в зависимост от 

конкретните нужди на всеки потребител, съобразно изготвен индивидуален план, а 

именно: занимания със социален и образователен характер, занимания свързани с 

поведението, готвене, хранене, обличане и събличане, хигиенизиране, пазаруване, 

почистване, разходка, социални контакти, развлечения и занимания, придружаване от/до 

социална услуга, училище, детска градина и др. 
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Съобразявайки се с епидемиологичната обстановка в страната, почти през целия 

период на изпълнение на проекта, и наложените ограничения за провеждане на групови 

събирания, екипа за управление и изпълнение на дейностите по проекта периодично 

изготвя и представя на участниците информационни материали под формата на брошури, 

наръчник и др., съобразени със специфичните потребности на хората и въз основа на 

индивидуалната им нужда с цел повишаване осведомеността им за социалното 

благосъстояние, здравеопазването, образованието и заетостта. 
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ПРОДЪЛЖАВАНЕ И НАДГРАЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ИЛИ В ДОМАШНА СРЕДА - 

ОБЩИНА БЕЛОВО 

 

Проектът е реализиран от община Белово по мярка Мярка 2.3 „Повишаване на достъпа 

до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и 

социални услуги от общ интерес” от СВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград, финансиран 

от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Чрез реализацията на проект „Продължаване и надграждане на дейността на Център за 

почасово предоставяне на социални услуги в общността или в домашна среда - община Белово“ 

се продължава и разшширява дейността на Център за почасово предоставяне на социални 

услуги, който е създаден през 2015г. за целите на проект “Център за почасово предоставяне на 

социални услуги в общността или в домашна среда - община Белово“, изпълнен по Схема 

„Независим живот“. 

  В Центъра за почасово предоставяне на социални услуги в общността или в домашна 

среда се предоставят интегрирани почасови социални услуги за хора с увреждания и самотно 

живеещи възрастни лица със затруднение или невъзможност в обслужването, с цел 

осигуряване на дългосрочни социални услуги, психологическа помощ и други грижи в 

общността или в домашна среда.  

  С реализацията на проект „Продължаване и надграждане на дейността на Център за 

почасово предоставяне на социални услуги в общността или в домашна среда - община Белово“  

се подобрява качеството на живот на хората от целевите групи и техните семейства, повишава 

се качеството на предлаганите услуги по предходен проект по Схема „Независим живот“, 

разширява се обемът и многообразието им и се постига пълен териториален обхват. В резултат 
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на изпълнението на дейностите по проекта, целевите групи имат възможност да упражнят 

правото си на независим живот и социално включване чрез зачитане на правата им, 

съобразяване с техните специфични потребности и лични желания. Зачита се правото им на 

избор при подбор на необходимите услуги, които максимално гарантират удовлетворяване на 

потребностите им. Чрез реализирането на проектните дейности, от една страна, се осигурява 

заетост на безработни лица в трудоспособна възраст и лица, които полагат грижи за близките 

си и им се дава възможност да се върнат на реалния пазар на труда, а от друга, дава се 

възможност на хората с увреждания или възрастните хора да изберат желания и необходим 

асистент. 

  При реализацията на Център за почасово предоставяне на социални услуги в общността 

или в домашна среда - община Белово, се предоставят следните социални услуги:  

  1.Дейности за лична помощ, предоставяни от лица наети като Лични асистенти: помощ 

за поддържане на лична хигиена, помощ при хранене, приготвяне на храна, помощ при вземане 

на лекарства, придружаване до болнично заведение;  

  2.Дейности за социална подкрепа и социално включване, предоставяни от лица наети 

като Социални асистенти: помощ в общуването и осъществяване на социални контакти, помощ 

при писане на писма, заявления и подаването им до съответните институции, помощ при 

административни дейности, разходки, посещения на културни мероприятия;  

  3. Дейности за помощ при комунално-битови дейности, предоставяни от лица наети 

като Домашни помощници: пазаруване, поддържане на хигиената в жилищните помещения, 

обитавани от ползвателите на услугата, приготвяне на храна с продукти на потребителя и 

други; 

  4. Психологически услуги и социални услуги, предоставяни от лица, наети в Центъра 

като психолог и социален работник: тези услуги дават възможност на всички потребители да 

получават психологическа и мотивационна подкрепа винаги когато се нуждаят от нея; 

социален работник – ежедневно осигурява подкрепа на лицата и ги подпомага при дейности 

насочени към справяне със социално - битови и административни проблеми. Осигуряването на 

психологическа подкрепа на потребителите е от особена важност. Наетият специалист – 

психолог се включва в дейностите по изготвяне на индивидуалния план на потребителя, следи 

за промени в психичното му състояние и при необходимост изготвя психологическа 

характеристика, оказва емоционална подкрепа, насочване към психиатър при нужда, работи 

върху връщане на комуникативните и социални умения на потребителя с цел социалната им 

интеграция. Работи със семействата на потребителите за изграждане на взаимодействие и 

диалог в семейството, информира относно социалните услуги, предлагани на територията на 

Община Белово.  

  Дейността по предоставяне на социални услуги продължава 24 месеца. Дейностите се 

предоставят по домовете на потребителите. По проекта са обслужвани 48 потребители, като за 

всяко лице има изготвен индивидуален план, който се актуализира на всеки шест месеца или 

при необходимост, като по този начин адекватно и обективно се оценяват потребностите на 

потребителите и при нужда се актуализират. 



17 
 

ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРОИЗВЕЖДАНИТЕ ОПАКОВКИ ЧРЕЗ 

ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВО ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ 

 

Проектът е реализиран по мярка Мярка 2.2 „Подобряване на производствения 

капацитет в МСП“ от СВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград, финансиран от ОП 

„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. 

Проектът е насочен към развитие на „Еколес 83“ ЕООД чрез подобряване на 

производственият капацитет чрез доставка на нови, ефективни машини и съоръжения, 

внедряване на системи за качество с цел да се разшири дейността на фирмата и да се 

създадат нови устойчиви работни места, повишат приходите и оптимизират разходите.  

С реализацията на проекта е е осигурено оборудване – сушилня, която повишава 

якостта и качеството на дървеният материал в процеса на производство на изделия от 

дърво и дървен материал. 
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В рамките на проекта са извършени и специализирани услуги за развитие и 

укрепване на управленския капацитет, като дейностите са насочени към:  

 управление на факторите на производство, с акцент върху изграждането на 

възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и 

добри практики;  

 разработване, трансфер, внедряване и сертифициране на добри производствени 

практики; 

 услуги по реинженеринг на процесите в предприятията; 

 разработване на стратегии за пазарна реализация, проучвания и трансфер на 

инструментариум за навлизане на нови пазари и за задоволяване на пазарното 

търсене и разнообразяване на предлагането. 

 

 

Реализацията на проекта води до: 
 

 Създаване и запазване на 

нови устойчиви работни 

места; 

 Увеличаване на приходите 

и капацитета на фирмата;  

 Популяризиране на 

възможностите за 

финансиране на МСП и 

създаване на устойчиви 

работни места с програми 

на ЕС;  

 Подобряване на 

материалната база в 

„Еколес 83“ ЕООД;  

 Популяризиране на 

дейностите на фирмата и 

предоставяне на 

висококачествени продукти 

и изделия от дървен 

материал. 
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ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА МУЗИКАЛНИТЕ ШКОЛИ КЪМ  

ЦПЛР ОДК ВЕЛИНГРАД 
 

Проектът е реализиран от община Велинград по Мярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от СВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград, финансиран от 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. 

Център за подкрепа за личностно развитие Обединен детски комплекс Велинград е 

институция, която активно работи с младото поколение в областта на изкуството, науката 

и спорта. Школите, които са действащи към ОДК Велинград са: школа „Флейта“, школа 

„Обой и саксофон“, школа по китара, танцова формация „Формейшън“, татрално студио, 

школа „Хор на малките“, школа по пиано и солфеж, школа по плуване, школа „Граници и 

богатства“, школа „Журналисти и аз“, школа „Репортерът“. 

За обезпечаване на музикалните школи чрез реализацията на проекта са закупени 

музикални инструменти: комплект барабани; малък барабан; чинели; глокеншпил; голям 

барабан; алт саксофони; тенор саксофони; тромпети; валдхорни; флейти; тенори; туба; 

тромбони; кларинети; обой. 
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В резултат на изпълнението на 

проекта е обезпечена институция, 

работеща активно в културната сфера, 

обезпечени са с музикални 

инструменти децата от младежкия 

духов оркестър към ОДК – Велинград, 

в т.ч. творческите изяви и културни 

мероприятия. 

Реализацията на проекта 

допринася за повишаване 

музикалната култура на учениците и 

разнообразяването на ежедневието 

както на участниците в музикалните 

школи, така и на жителите на града, 

тъй като осигуряването на музикални 

инструменти обезпечава участията в 

културните събития на участниците 

от музикалните школи. 
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СЪХРАНЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА МЕСТНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И ТРАДИЦИИ 

ЧРЕЗ ИЗРАБОТВАНЕ НА ФОЛКЛОРНИ НОСИИ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА 

ФОЛКЛОРНА МУЗИКАЛНО-ТАНЦОВА ПОСТАНОВКА "БАБИНДЕН ВЪВ ВЕЛИНГРАД" 

 

Проектът е реализиран от ОБРАЗЦОВО НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВ.СВ.КИРИЛ И 

МЕТОДИЙ-1905“ по мярка Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното 

природно, културно наследство и традиции“ от СВОМР на МИГ Белово, Септември, 

Велинград, финансиран от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

Празникът  Бабинден е най-големият зимен празник във Велинград и района. 

Традицията за празника се свързва с редица обичаи и ритуали, в които фолклорът заема 

важно място. 

С реализацията на проекта са направени подготовка, изпълнение и поставяне на 

музикално-танцова фолклорна 

постановка, базирана на 

характерния за Велинград обичай 

„Бабинден”. Хореографията е 

разработена на основата на 

характерни за региона народни 

песни и хора, съпътстващи 

празника Бабинден и различните 

моменти в него – „посрещане  и  

поливане на бабата”, „наричане на 

детето“, друсане на бабата” и 

веселие на рода. В хореографията 

са включени певци – мъже, жени, 

деца, народен оркестър, танцьори 

– мъже, жени, деца. Постановката е 

с продължителност от 25 минути.   
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Велинград е кръстопът между Тракия, Пирин и поради различни исторически 

обстоятелства в него живеят  преселници от пазарджишко, долината на река Места и 

разложко. Всичко това обуславя  и разнообразието в  песенно-танцовия фолклор и 

облеклото. Районът е преселнически и затова носиите, които се носят са типични за 

местата, от които идват самите преселници – Пазарджишко, долината на река Места и 

Разложко.  

 

По проекта са изработени мъжки, женски и детски носии, характерни за района, 

които са необходими за представянето на постановката: 

 детска народна носия за момиче – 15 бр. 

 детска народна носия за момче – 15 бр. 

 женска народна носия – 10 бр. 

 мъжка народна носия – 8 бр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

С финансиране по проекта са осигурени: 

 20 бр. скърпини и 

 20 бр. цървули. 
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На 13.12.2021г. музикално-танцова постановка „Бабинден във Велинград“ е 

представена пред публика на сцената на ОНЧ „Св.св. Кирил и Методий-1905“, гр. Велинград.  

 

 

Така замислената постановка и изработването на характерни за района народни 

носии в огромна степен допринасят за съхраняването и популяризирането на културното 

наследство на Велинградския край, запознаване и предаване на дългогодишно градените 

традиции на младото поколение. 

 

 

 



24 
 

ИЗРАБОТВАНЕ НА НАРОДНИ НОСИИ ЗА ГРУПА ЗА АВТЕНТИЧНИ ПЕСНИ КЪМ НАРОДНО 

ЧИТАЛИЩЕ „СЕРАФИМ ЯНАКИЕВ ЧЕРВЕНКО – 1933“ СЕЛО СИМЕОНОВЕЦ 

 

 

Проектът е реализиран от НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СЕРАФИМ ЯНАКИЕВ ЧЕРВЕНКО-

1933 Г.", с. Симеоновец по Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното 

природно, културно наследство и традиции“ от СВОМР на МИГ Белово, Септември, 

Велинград, финансиран от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

С реализацията на проектното предложение са изработени 21 броя народни носии за 

групата за автентични песни към НЧ "Серафим Янакиев Червенко 1933", с. Симеоновец - 

общо състав от 21 души, разпределени както следва: 

– 15 броя носии за певческата група (женски носии от I-ви вид),  

- 4 броя носии за танцовия състав (женски носии от II-ри вид) и  

- 2 броя мъжки носии. 

Това са традиционни костюми, които са обект на културно-историческото 

наследство на територията на селото. 
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Постигнат е следния резултат: 

 възстановени са 21 броя автентични народни носии, които са своеобразен обект на 

културното наследство на територията на село Симеоновец. 

 групата за автентични песни към НЧ "Серафим Янакиев Червенко" с. Симеоновец е 

материално обезпечена за бъдещи участия в различни културни събития от местно, 

регионално и национално ниво.  
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Дейностите по проекта са насочени и към популяризиране и валоризация на 

местното културно наследство чрез участия в различни международни фестивали, 

свързани с народните традиции и обичаи, организирани на територията на България. В 

резултат се постига: популяризиране на автентичните за селото традиции и обичаи, а 

именно двугласовото пеене и типичните за района – хора и танци, както и уникалните 

костюми, които се предават от поколения в семействата; 

 

Основни цели, които се постигат с реализацията на проекта: 

 Съхраняване и популяризиране на автентичните за селото традиции и обичаи, а 

именно двугласовото пеене и типичните за района – хора и танци, както и 

уникалните костюми, които се предават от поколения в семействата; 

 Постигане на социално приобщаване и сътрудничество на представители на 

различни възрастови и етнически групи чрез използване на местния културен 

потенциал и участия в инициативи от общ интерес – местни, регионални и 

национални, в т.ч. и с международно участие фестивали и събори; 

 Материално обезпечаване на групата за автентични песни – възстановяване на 

автентичните народни носии – обект на културно историческото наследство на с. 

Симеоновец; 

 Разширяване на групата за автентични песни, чрез създаване на танцов състав, 

което ще доведе и до стимулиране на младите жители на селото да участват активно 

в съхраняването и популяризирането на местния фолклор, като по този начин ще 

бъде гарантирана приемственост между поколенията; 

 Осигуряване на участия на групата в различни фестивали и събори. На тези 

фестивали и събори, освен популяризиране на автентичното двугласово пеене 

характерно за селото и уникалните местни народни носии, групата има възможност 

да представи и местните народни танци. По този начин се подпомага процесът по 

валоризация на местното народно творчество, предизвиквайки и привличайки и 

чуждестранен интерес. 
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ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СЕРАФИМ ЯНАКИЕВ 

ЧЕРВЕНКО 1933" 

 

Проектът е реализиран от НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СЕРАФИМ ЯНАКИЕВ ЧЕРВЕНКО-

1933 Г.", с. Симеоновец по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от СВОМР на МИГ 

Белово, Септември, Велинград, финансиран от Програма за развитие на селските райони 

2014-2020 г. 

 

С реализацията на проекта е извършен основен ремонт и е осигурено оборудване на 

сградата на Народно читалище „Серафим Янакиев Червенко 1933“ в с. Симеоновец. 

Преди изпълнението на проекта сградата на читалището е с ограничен достъп и 

функционираща само една от стаите на първи етаж. Главният салон на читалището беше 

неизползваем и запечатан от държавните и местни власти, тъй като конструкцията на 

покрива бе изцяло компрометирана с огромна дупка, през която от години е влизал дъжд и 

сняг. Покривът и фасадата на сградата също бяха компрометирани и създаваха опасност от 

падащи керемиди, мазилка и части от покривната конструкция. Оборудването на 

читалището бе изгнило и морално остаряло. Въпреки трагичните материални условия 

читалището извършваше своята основна културна дейност – ежедневно работи 

библиотека, съществуват два състава – Самодеен танцов състав и Женска певческа група за 

автентичен фолклор. Читалището участва в национални фестивали и конкурси и е носител 

на множество награди. 

 

При реализацията на проект „Основен ремонт на сградата на Народно читалище 

„Серафим Янакиев Червенко 1933“ са извършени следните дейности: 

 Основен ремонт на читалищната сграда, вкл. извършване на вертикална 

планировка; 

 Закупуване на оборудване за функциониране на читалищната дейност; 

 Дейности по осигуряване на публичност и информираност за проекта. 

 

След изпълнение на заложените дейности в проекта е налице една прекрасна сграда, 

реновирана и модерно оборудвана. Изградена е рампа за достъп на хора с увреждания. 

Запазен е уникалният архитектурен стил на фасадата от 1958г., с което се съхранява и 

идентичността на село Симеоновец. 

 

Най-голямо вълнение за местното население и най-вече на онази част от тях, които с 

доброволчески труд са участвали в построяването на читалището се оказа новата 

ремонтирана и съвременно оборудвана сцена – място за изява на творческите колективи, 

място за възобновяване на културният живот на селото – празници, концерти, театрални 

постановки, както и място за организиране на административно – информационни 

дейности за местното население. 
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                      ПРЕДИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      СЛЕД 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

Проект „Основен ремонт на сградата на Народно читалище „Серафим Янакиев 

Червенко 1933“ е отличен пример за прилагане на подхода Водено от общностите местно 

развитие, тъй като бенефициент по проекта бе самото читалище. На читалищните дейци бе 

идеята за кандидатстване, тяхна бе и активната роля в организиране и изпълнение на 

проекта. 

 

Проект „Основен ремонт на сградата на Народно читалище "Серафим Янакиев 

Червенко 1933“ бе успешно изпълнен, чрез отлично партньорство на всички 

заинтересовани и отговорни страни – Читалищното настоятелство, местното население, 

млади хора с опит в изпълнение на проекти и отговорни към населените места от които 

произлизат, местната власт в лицето на Община Септември и МИГ. 
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ИНВЕСТИЦИИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА КОЛЕСЕН БАГЕР С ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ 

 

Проектът е реализиран от „Стройснаб 2003“ ЕООД, гр. Велинград по Мярка 6.4.1 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от СВОМР на МИГ Белово, Септември, 

Велинград, финансиран от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

 

Проектът е реализиран в сектор битови услуги – производство на варови разтвори. 

По проекта е закупен колесен багер с челен товарач за нуждите на производство и 

реализация на варови разтвори.  

Колесният багер с челен товарач е важен елемент от процеса на производство на 

варови разтвори. Закупеното оборудване:  

 вади суровина (гасена вар) от варовите ями, пренася и изсипва суровината пред 

машината за варови разтвори; 

 натоварва пясък и го изсипва в бункер с гравитачно падане  към заготвения разтвор; 

 товари и разтоварва суровина и продукция на площадката за производство на 

варови разтвори; 

 товари, пренася и разтоварва варов разтвор на строителни обекти, изпълнявани от 

„Стройснаб 2003“ ЕООД, като участва в процеса на строителство и ремонт на 

обектите. 
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В резултат на изпълнението на проекта е постигнато: 

 

 Съществуващото производство на варови разтвори и тяхната реализация се 

увеличава като обем и подобрява като конкурентноспособност и качество; 

 подобряване опазването на околната среда, чрез внедряване на оборудване с СЕ 

сертификат и отговарящо на съвременните норми за минимално количество 

еммитирани вредни емисии и замърсители; 

 постигане на устойчива заетост в селските райони, чрез запазване на 

съществуващата заетост и създаване на ново работно място следствие на 

реализацията на проекта. 
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ЛЕГЕНДАТА ЗА КАРАБУНАР 

 

Проектът е реализиран от НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ВЪЗРАЖДАНЕ-1926“ – с. 

Карабунар по Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, 

културно наследство и традиции“ от СВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград, 

финансиран от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

 

Проектът е съставен от три основни компонента, които се допълват, обогатяват и 

подсилват. Това спомага за по голямата успеваемост, която се постига при реализирането 

на проекта. Изработени са автентични народни носии, които са характерни за с. Карабунар. 

Те се представеят от самодейни танцови и певчески групи. Това се случва още в самия 

проект, чрез дейностите му, една от които е организирането на фестивал свързан с най-

изявените местните обичаи и традиции. Всичко това е допълнително обединено от 

заснемането и изработването на 54 минутен филм за уникалното природно и местното 

културно наследство, традициите, обичаите и легендата за Карабунар спомагайки и 

съхранявайки културно историческото наследство на района да се предава през 

поколенията. 
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„Самодиви танцуваха край село Карабунар на пълнолуние….“ 
 

„Най-личната карабунарка се хвърли в кладенец, обезчестена от турци-чапкъни… „ 
 

Това са част от сцените на пълнометражния филм „Легендата за Карабунар“, който е 

заснет по проекта. Актьорите във филма са местните самодейци. Идеята за филма е 

породена от нуждата да се увековечи историята на Карабунар, да се пресъздадат легендите 

– разказвани от нашите деди, да се представи културното наследство, красотата на 

природата, бита и родовата памет. В заснемането на отделните сцени участват само 

жители на Карабунар, а снимките са правени в селото или в землището му. Филмът 

пресъздава няколко легенди, добре известни на карабунарци. Една от тях е за 

поругаването на най-личната девойка в Карабунар – през 17-и век турци, прибирайки се 

към Татар-Пазарджик, я нападат и изнасилват. Обезумяла, тя се самоубива. Тримата й 

братя отмъщават за сестрината чест и живот, и убиват злосторниците. Като ответна 

реакция селото е опожарено. 

 

Изработването на на 54 минутен филм за уникалното природно и местното културно 

наследство, традициите, обичаите и легендата за Карабунар допринася за съхраняването 

на културно-историческото наследство на района и спомага да се предава през 

поколенията. 
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ИЗРАБОТВАНЕ НА АВТЕНТИЧНИ НОСИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКА ТАНЦОВА ГРУПА "ЯНА" 

И ФОЛКЛОРЕН ТАНЦОВ КЛУБ "ЯНА" КЪМ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА - 1929" - С. 

БОШУЛЯ 

 

Проектът е реализиран от НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА-1929" – с. Бошуля по 

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

наследство и традиции“ от СВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград, финансиран от 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

 

Чрез реализацията на проекта са осигурени народни носии за Детска танцова група 

„Яна“ и Фолклорен танцов клуб „Яна“: 

 13 бр. женски автентични носии 

 3 бр. мъжки автентични носии 

 6 бр. детски автентични носии за момчета 

 10 бр. детски автентичнии носии за момичета 
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Проектът допринася за 

привличане на младото и 

активно население, за да може 

да се предаде културното 

наследство на поколенията. 

Разширяват се участията на 

танцовите формации в 

международни и национални 

форуми, където се създават 

различни партньорства с 

държавни, общински 

организации в страната и 

чужбина за провеждане на 

различни обществени 

мероприятия за 

популяризиране на местното 

кълтурно наследство и 

духовни ценности. 

 

 

 

 

В резултат на изпълнението на проекта е постигнато: 

 обезпечаване с автентични носии две групи за народни танци – Детска танцова 

група „Яна“ и Фолклорен танцов клуб „Яна“ към Народно читалище „Просвета-1929“; 

 събиране, съхраняване и популяризиране на  българската култура, както и 

повишаване  на обществения интерес към уникалното танцово фолклорно 

наследство на българина; 

 съхраняване и популяризиране на местните за района традиции и обичаи; 

 увеличаване броя и материално обезпечаване на участията на двете групи; 

 участия в различни фестивали  и форуми свързани с популяризирането на  местното 

танцово изкуство; 

 повишаване  на обществения интерес към автентичното танцово наследство на 

българина; 

 постоянно включване на подрастващото поколение в автентичните танцови групи. 

 пренасянето на културен опит, знания, умения и традиции между различните 

поколения. 
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МИГ БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД  

В ПОДКРЕПА НА СПОРТА 

 

Едно от най-големите предизвикателства на 21-ви век в сферата на 

здравеопазването и здравословния начин на живот е борбата с нарастващата липса на 

физическа активност. Това е и главната причина в световен аспект за зачестилите случаи 

на наднормено тегло и затлъстяване. Те водят до хронични, незаразни болести като 

заболявания на сърдечносъдовата система, диабет тип 2, определени форми на рак, 

проблеми с психичното здраве, както и хронични дихателни и мускулно-скелетни 

смущения. 

Намаляването на двигателната дейност, намалената физическа дееспособност, 

нервно-психическите разстройства, хипертониите, затлъстяването, стресът, агресията и 

нерационалното хранене са едни от глобалните проблеми на века. За най-голямо 

съжаление те засягат подрастващите от най-ранна детска възраст. Днешното напрегнато 

ежедневие изисква мотивация за справяне с проблема и добро владеене на стратегии и 

техники за овладяване на тези негативни последици. Основите на здравето, дълголетието 

и хармоничното развитие на подрастващите се залагат в периода на детството. 

Актуалността на визираните проблеми се задълбочава и от изследванията, 

провеждани с деца. Получените резултати показват, че младото поколение въпреки своя 

висок ръст се отличават с ниска физическа издръжливост, промени в стойката и структура 

на тялото, ранни заболявания и сърдечна недостатъчност. Причините за това състояние са 

комплексни и са свързани както с нездравословния начин на хранене, учебната 

претовареност, стреса, така и с нарастващото съприкосновение с компютърните 

технологии. Пренебрегва се обаче фактът, че причините за многото болести се коренят и в 

занемареност на физическото възпитание или липса на двигателна активност във 

всекидневния живот от най-ранна възраст. 

Спортуващото дете се развива по-добре физически, придобива известно 

самочувствие от постигнатите резултати, увеличава социалните си контакти, обогатява 

познанията си, стабилизира психиката си.  

Физическата активност, здравето и качеството на живот са тясно свързани.  

 

През 2022г. екипът на МИГ Белово, Септември, Велинград насочи своето внимание и 

в тази посока, водени от значимостта на двигателната активност, а в тази връзка още в 

древността  Аристотел е  казал, че “нищо така не изтощава и не разрушава организма на 

човека, както  продължителното физическо бездействие!” 

 

Децата и младите хора участват в различни видове физическа активност, например 

като играят игри и участват в различни спортове. При все това техните ежедневни навици 

се промениха поради новите модели на отдих (телевизия, интернет, видео игри) 

В резултат от това има сериозни опасения, че през последните години физическата 

активност сред децата и младите хора е била заменена от дейности, които в по-голяма 

степен са свързани със заседяване. 



37 
 

Учениците следва да участват в умерено до силно интензивна физическа дейност в 

продължение на 60 минути или повече всеки ден, във форми, които са подходящи за 

развитието, приятни и включват разнообразни дейности. 

В подкрепа на спорта и физическата активност на децата, МИГ Белово, Септември, 

Велинград подари 100 топки /30 футболни и 70 волейболни/ на спортни клубове и 

училища от територията на трите общини – Белово, Септември и Велинград. 
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В периода от юли до октомври 2022г. екипът на МИГ посети тренировки на 

футболни клубове от територията и подари топки на младите спортисти: 

 ДЮШ „Марица“ Белово 

 най-младите футболни надежди на ФК „Вихър“ Ветрен 

 ФК „Чепинец“ Велинград 

 

 

 

 

Екипът на МИГ посети тренировки на волейболни клубове от територията и подари 

топки на младите спортисти: 

 Волейболен клуб „Марица – Белово“ 

 Волейболен клуб „Велинград волей“ 
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В подкрепа на физическото развитие и активност на децата волейболни топки 

екипът на МИГ подари и на образователни институции от територията: 

 „Център за специална 

образователна подкрепа“, гр. 

Велинград 

 „Дневен център за деца с 

увреждания“, гр. Белово 

 ЦПЛР – Детски комплекс, гр. 

Септевмри 

 Иновативно основно училище 

„Христо Ботев“, гр. Велинград 

 Средно училище „Васил 

Левски“, гр. Велинград 

 Средно училище “Св. св. 

Кирил и Методий”, гр. 

Велинград 

 Професионална гимназия по 

икономика и туризъм „Алеко 

Константинов“, гр. Велинград 

 Основно училище „Петър 

Берон“, с. Биркова 
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13 ГОДИНИ МИГ БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД 

 

Местна инициативна група „Белово, 

Септември, Велинград“ е създаденa през 

2009 г.  

Вече 13 години МИГ изпълнява 

дейности и активно работи за развитие и 

оживяване на територията на трите 

общини – Белово, Септември и Велинград. 

Тези дейности се осъществяват вече 

два програмни периода: първият – 2007-

2013г. и настоящият програмен период – 

2014-2020г. 

През периода 2007-2013г. МИГ е 

приела и обработила 81 проектни 

предложения по Стратегията за местно 

развитие 2007-2013 г. и е подпомогнато 

изпълнението на 46 броя проекти на 

територията. 

Към настоящия момент МИГ работи 

по прилагането на Стратегия за водено от 

общностите местно развитие 2014-2020г., 

като подадените проектни предложения 

към днешна дата са 103 броя. Чрез 

Стратегията на МИГ се подпомагат 

проекти по три оперативни програми: 

1/ Програма за развитие на селските райони 2014-2020 

2/ Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 

3/ Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 

Местна инициативна група Белово, Септември, Велинград се гордее с това, че целите, 

за постигането на които работи активно, са споделени от местната общност и 

положителният резултат е налице. 

Празникът, организиран от МИГ Белово, Септември, Велинград, проведен на 6 

септември 2022г. представя благоприятното въздействие от дейността на МИГ върху 

територията на общините Белово, Септември и Велинград, като част от реализираните 

проекти и подпомогнати организации представят свои изпълнения на сцената.  

Изпълненията на самодейците показват народни носии, музикални инструменти и 

дейности, финансирани чрез МИГ Белово, Септември, Велинград. 

В празника се включиха над 200 участника от организации, изпълнили успешно 

проекти към Стратегията на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ през двата програмни 

периода – 2007-2013г. и 2014-2020г. 
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Като част от празника бяха организирани и представени: 

 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. 

 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. 

 представяне на археологическа изложба на експонати от връх Острец от 

Исторически музей – гр. Велинград. 

 ръчно изработени икони и бъчви от занаятчията Иван Серафиев. 

 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. 

 изнесен офис на МИГ Белово, Септември, Велинград. 

 изложба на успешно реализирани проекти към Стратегията за ВОМР на МИГ 

Белово, Септември, Велинград. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филтриращата бутилка към всеки от участниците в празника бе придружена и със 

следното послание: 
 

Нашата планета се дави в замърсяване с пластмаси, като днес светът произвежда около 

300 млн. тона пластмасови отпадъци всяка година. Изчислено е, че от 1950-те години са 

произведени около 8,3 млрд. тона пластмаса, като около 60% от тях са изхвърлени на депа и 

сметища или сред природата. Замърсяването с пластмаса се превръща в сериозна заплаха за 

цялостната околна среда, което води до замърсяване на земята, въздуха и водата. 

С тази бутилката за пречистване на вода за многократна употреба ние ЗАЕДНО можем да 

намалим отрицателното въздействие върху околната среда. Чрез ежедневното й използване, ще 

намалим потреблението на един от най-често изхвърляните в природата отпадъци, а именно – 

пластмасовите бутилки от минерална вода, за чието разграждане са нужни 450 години! 

1 използване на бутилката = 1 пластмасова бутилка по-малко = 1 продукт за разграждане 

по-малко = 450 спестени години! 

Използвайте я ежедневно! Носете я със себе си! Грижете се за природата! 

 

ЗАЕДНО можем да направим нашата планета едно по-чисто място! 
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ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА МЕСТНИ ПРОДУКТИ 

 

 Като част от Празника „13 години МИГ Белово, Септемри, Велинград“ бе организирана 

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. 

Представените производители са: 

 Винарна „Villa Terres”, с. Карабунар - производство от собствени лозя на бяло, червено 

вино и розе; 

 Винарна „Белово“, гр. Белово - производство на бели и червени вина; 

 Минерална вода „Велинград“ 

 Мандра Карабунар, с. Карабунар - производство на млечни продукти 

 БЛИЗНАКОВИ - СЛАДКИ МЕЧТИ ЕООД, гр. Белово – производство на сладкарски изделия 

 ПРЕМИЕРА - 257 ООД, гр. Велинград - производство на сладкарски изделия 

 Сладкарница „Вивиан“, гр. Велинград - производство на сладкарски изделия 

 „НИМА“ ООД, гр. Велинград - производство на хлебни и тестени изделия 

 МЕСАРНИЦА „КАРАБУНАР“, с. Карабунар - производство на месни продукти 
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МЕСТНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И ТРАДИЦИИ 

 

В празника „13 години МИГ Белово, Септември, Велинград“ се включиха над 200 

участника от 9 организации, изпълнили успешно проекти към Стратегията за ВОМР на МИГ 

„Белово, Септември, Велинград“. 

Участващи организации: 

 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. 
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МЛАДЕЖКА МУЗИКАЛНА ФОРМАЦИЯ КЪМ ЦПЛР-ОДК, ГР. ВЕЛИНГРАД 

 

Младежка музикална формация с диригент Велислав Стоянов вече има доста награди 

зад гърба си, въпреки че е нов оркестър: Лауреат на Национален конкурс “Път към славата“, 

Международен фестивал “Млади таланти“, „Морско конче“-Гърция, „Кръстопът на музите“-

София, Кърнолски самър камп-Слънчев бряг, Коледен базар-София, взима участие във 

фестивали  на ученически духови оркестри във Вършец и Банско, печели 4 пъти творчески 

ваканции в Равда и Кранево по програмата „Хайде да творим заедно“ на Национален дворец 

на децата, реализира множество творчески лагери и взима участие в празниците на града, 

изяви и концерти на Центъра за подкрепа за личностно развитие, както и празници на 

съседни Общини-Пещера, Брацигово. 

 

Благодарение на община Велинград по проект към МИГ през програмен период 2014-

2020г. са закупени музикални инструменти за духовия оркестър на стойност 20 000,01 лв., 

които бяха представени на празника на МИГ. 
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ГРУПА ЗА АВТЕНТИЧЕН ФОЛКЛОР КЪМ НЧ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“, С. ГОЛЯМО БЕЛОВО 

 

Народно читалище „Тодор Каблешков 1874”, с. Голямо Белово успешно реализира 

проект към Стратегията на МИГ през програмен период 2007-2013г., благодарение на който 

групата за автентичен фолклор към НЧ „Тодор Каблешков“ е обезпечена с фолклорни 

костюми. По проекта са изработени и закупени 20 бр. костюми – народни носии на стойност 

5050 лв. 

С реализацията на проекта се постига: 

 Съхраняване и популяризиране на автентичните за района традиции и обичаи; 

 Популяризиране на местния фолклор и автентични костюми от времето на 

Възраждането, на възраст повече от 100 години. 

Групата за автентичен фолклор към читалището се е утвърдила като неоспорим 

фаворит на национални и международни конкурси, в които взема участие. На Световния 

шампионат по фолклор в гр.Бургас през 2014 г., тя за втори път завоюва сребърен медал и 

звание Вицешампион по фолклор, Диплома за приемственост и последователност между 

генерациите, Диплома за съществен принос в запазването и развитието на световните 

традиционни фолклорни изкуства. 

На празника на МИГ групата за автентичен фолклор към НЧ „Тодор Каблешков“, с. 

Голямо Белово показа закупените по проекта народни носии и представиха своето 

творчество. 
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ТАНЦОВА ФОРМАЦИЯ „АХИНОРА“ КЪМ НЧ „БЛАГОЙ ЗАХАРИЕВ – 1932 Г.“, ГР. БЕЛОВО 

 

Народно читалище „Благой Захариев – 1932 г.“, гр. Белово успешно реализира проект 

към Стратегията на МИГ през програмен период 2007-2013г., благодарение на който 

танцова формация „Ахинора“ е обезпечена с фолклорни костюми. По проекта са 

изработени и закупени 20 бр. костюми – народни носии на стойност 5000 лв. 

 

На празника на МИГ танцова формация „Ахинора“ показа закупените по проекта 

народни носии и магията на българските народни танци. 
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ФОЛКЛОРЕН ТАНЦОВ АНСАМБЪЛ „БЕЛОВЧЕ“, ГР. БЕЛОВО 

 

Сдружение за музикално и танцово изкуство „БЕЛОВЧЕ“, гр. Белово с председател 

Росица Данкова успешно реализира проект към Стратегията на МИГ през програмен 

период 2007-2013г., благодарение на който са осигурени 60 бр. народни костюма, които 

се използват от танцовия състав на стойност 14 980 лв. 
 

Детски танцов състав „Беловче”, с ръководител Росица Данкова е основан на 1 

ноември 2002 г. от малка група деца. През годините състава се разраства и в момента се 

състои от четири групи в различна възрастова граница от 4 до над 25-годишна възраст. 

Концертната група на състава се сътои от 25 танцьори, които представят Община Белово 

и Читалище „Св. Св. Кирил и Методий” на местно, регионално и международно ниво. 
 

На празника на МИГ танцов ансамбъл „Беловче“ показа закупените по проекта 

народни носии и магията на българските народни танци. 
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ХОР ЗА АВТЕНТИЧЕН ФОЛКЛОР КЪМ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА-1928“, С. 

МОМИНА КЛИСУРА 

 

Народно Читалище „Просвета-1928“, с. Момина клисура успешно реализира проект 

към Стратегията на МИГ през програмен период 2007-2013г., благодарение на който са 

осигурени мъжки, женски и детски народни костюма на стойност 9 896 лв.Хор за 

автентичен фолклор. 

На празника на МИГ Хор за автентичен фолклор към Народно Читалище „Просвета-

1928“, с. Момина клисура показа закупените по проекта народни носии и магията на 

българския фолклор, изпълнявайки песните: 

 „Обзалагат се момите“ 

 „Два се млади залибиле“ 

 „Славей пее на трендафил“ 

 „Зарекох се мамо и заклех се“ 

 „Ой мале, мале“ 

 



51 
 

 

СДРУЖЕНИЕ „ЗАГОРОВЧЕ“ – ГРАД СЕПТЕМВРИ 

 

Сдружение „Загоровче – град Септември“ с председател Йордан Зеленгоров успешно 

реализира проект към Стратегията на МИГ през програмен период 2007-2013г., 

благодарение на който са осигурени 28 бр. народни костюма на стойност 5 999,95 лв. 

ФТА „Загоровче”, освен че е част от историята и настоящето на град Септември, се е 

превърнал и в емблема на град Септември.  

Съставът носи древното име на град Септември – Загорово. 

Ансамбълът има многобройни участия и награди от национални и международни 

фестивали и конкурси. Участвал е на международни фестивали в Сърбия, Турция, Кипър, 

Румъния, Македония, Гърция, Босна и Херцеговина , Русия, Германия, Черна гора и 

Италия. 

Ансамбълът играе важна роля и за правилното възпитание на децата от града. Той е 

място, където много от тях се възпитават в отговорност и съзнателност, развиват 

творческите си заложби, растат весели и щастливи в приятелска атмосфера и пазят 

българския дух, претворен в танците, които играят и в песните които пеят. Репертоарът 

на състава включва танци от петте етнографски области на България – шопски, пирински, 

тракийски, добруджански, северняшки. Има хумористични, сюжетно-тематични и 

дивертисментни  произведения. Под вещото ръководство на добрите хореографи на 

състава, децата овладяват стъпките и движенията на народните танци до съвършенство. 
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Тези красиви и чаровни тракийчета от България със своя ентусиaзъм и горещ 

темперамент са готови във всеки един момент да покажат пренесените през вековете 

прекрасни български народни песни и танци. 

 

На празника на МИГ ансамбъл „Загоровче“ показа закупените по проекта народни 

носии и магията на българските народни танци. 
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ЖЕНСКА ПЕВЧЕСКА ГРУПА ЗА АВТЕНТИЧЕН ФОЛКЛОР „РОСЕН ЗДРАВЕЦ“ И ТАНЦОВ 

СЪСТАВ „СИТОВЧЕ“, С. СИМЕОНОВЕЦ  

КЪМ НЧ "СЕРАФИМ ЯНАКИЕВ ЧЕРВЕНКО-1933 Г.", С. СИМЕОНОВЕЦ 

 

Народно читалище "Серафим Янакиев Червенко-1933 г.", с. Симеоновец с председател 

Николай Кавазов успешно реализира 2 проекта към Стратегията на МИГ през програмен 

период 2014-2020г., Благодарение на първия проект е направен основен ремонт на сградата 

на читалището. Проектът е на стойност 357 727,65 лв. С реализацията на втория проект са 

изработени народни носии за групата за автентични песни към Народно читалище „Серафим 

Янакиев Червенко – 1933“ село Симеоновец“, като стойността на проекта е 5777,94 лв. 

ЖПГ за АФ „Росен здравец“ е създадена през 60-те години на миналия век. С кратки 

прекъсвания във времето, съществува и до днес.  

Песните и обичаите, които се изпълняват от групата са от местен и регионален 

характер, записвани и пресъздавани от баби и майки. Целта е да се съхранява и популяризира 

фолклорното наследство, да бъде стимулиран интереса и любовта на поколенията към 

изворния фолклор и фолклорното творчество. Изпълняват се песни с обреден и битов 

характер. Носията е на повече от 150 години. С нея се изпълняват автентичните песни и 

обичаи. 

Групата е носител на много престижни награди: Златен и сребърен медал от 

Копривщица 2015 и 2022г., Първо място и специална парична награда от Арбанаси, Първо 

място от Рожен, Второ място и сребърен медал от Свети Константин 2022г., Награди от 

фестивали в Дорково, Костандово, Батак, Левски и др.  

Благодарение на спечелен проект по мярка 21 от Стратегията на МИГ „Белово, 

Септември, Велинград“ бяха изработени народни носии за певческия състав и бе организиран 

танцов състав към певческата група, с които са представени народни песни и танци от всички 

фолклорни области на фестивали и събори в Бъта, Лозен, Виноградец, Батак и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

На празника на МИГ женската певческа група и танцовият ансамбъл показаха 

закупените по проекта народни носии и магията на българските народни песни и танци, 

както и солово изпълнение на вълшебния български инструмент – гайдата. 
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ТАНЦОВА ФОРМАЦИЯ „БЕЛМЕКЕН“ КЪМ НЧ "ИСКРА-1881 Г.", С. СЕСТРИМО 

 

Народно читалище "Искра-1881 г.", с. Сестримо успешно реализира проект към 

Стратегията на МИГ през програмен период 2007-2013г., благодарение на който са 

осигурени 30 броя женска носия, украса за глава, чорапи и цървули за  Танцова формация 

„Белмекен“ и 20 броя носии, украса за глава, чорапи и цървули за детската фолклорна 

група към читалището. Проектът е на стойност 25 860,00 лв. 

Танцова формация “Белмекен“ с.Сестримо, общ.Белово, обл.Пазарджик е създадена 

през 2008г. Танцовата формация има много участия на родна сцена и в чужбина. Носител 

е на много награди, грамоти и плакети. Амбицията на групата е да популяризира родния 

фолклор в България  и в чужбина. 

На празника на МИГ танцова формация „Белмекен“ показаха закупените по проекта 

народни носии и магията на българските народни танци, като изпълниха Женски шопски 

танц и Йовино хоро. 
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ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИ АНСАМБЪЛ ЗА НАРОДНИ ПЕСНИ И ТАНЦИ „ЗДРАВЧЕ-ВЕНЧЕ“ 

КЪМ НЧ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ – 1904“, ГР. ВЕЛИНГРАД 
 

Народно читалище „Васил Левски – 1904“, гр. Велинград успешно реализира проект 

към Стратегията на МИГ през програмен период 2007-2013г., благодарение на който е 

проучен целия набор от реквизит, свързан с местните празници и са изработени 

автентични костюми за ансамбъла, необходими за възстановка на традиционните местни 

обичаи. Проектът е на стойност 5 304,00 лв.Представителен детско-юношески ансамбъл 

за народни песни и танци “Здравче-Венче”. 

Представителен Детско Юношески Ансамбъл за Народни Песни и Танци „Здравче-

Венче”  е създаден на 24 май 1989г. Негов Главен художествен ръководител е Иван 

Иванов, хореограф Бойка Радивоева-Гончева и ръководител на народния хор Мая Гечева-

Ангелова.  

В ПДЮАНПТ „Здравче-Венче” се обучават над 100 деца и юноши да пеят, танцуват, 

обичат и съхраняват българският фолклор. Защото там дълбоко във фолклора ни е 

съхранен нашият българският код като народ.  

Разполагат с богат репертоар от всички етнографски области на България.  През 

2014г. завоюва званието Представителен Ансамбъл към CIOFF, която до сега защитава 

успешно. От многобройните им участия у нас и в чужбина, са оставили незабравими 

впечатления и емоции у публиката, достойно представяне  с много престижни отличия и 

награди, от които е най-горд с постиженията си като Европейски шампион на 

Европейската Асоциация за Фолклорни Фестивали за 2016г. и 2021 година. Световен 

шампион за 2017г., с награди златен медал и златен Орфей, Европейски шампион на 

ЕАФФ за 2021г. с право на участие в световния шампионат за фолклор през 2022г. от 

който ансамбъла се завърна със завоюваните на 27.08.2022 призове Първо място, златен 

медал, златен Орфей и 

звание Световен 

шампион по фолклор в 

категория фолклорни 

ансамбли за 2022г. и 

номинация за Гранпри, в 

която е класиран на 3-то 

място с бронзов медал и 

бронзов Орфей на 12-ти 

Световен шампионат по 

фолклор за 2022г. 

 

На турнета извън 

страната – Гърция, Македония, Сърбия, Румъния, Хърватска, Чехия, Франция, ансамбъла 

достойно представя България и Велинград и се завръща с престижните първи места. 
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На празника на МИГ ПДЮАНПТ „Здравче-Венче“ показаха магията на българските народни 

песни и танци, като изпълниха танците „Велинградска сюита” и Копаница; песните „Яна овчар 

либила”, „Слънце се слега да зайде” и „Снощи ми дойде”. Представени бяха и изпълнения на 

гайдарската група към НЧ „Васил Левски-1904“ и солово изпълнение на акордеон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Всеки, който е част от Детско-юношески ансамбъл за народни песни и танци с 

чудното име дадено му от дете “Здравче-венче” ще носи винаги в сърцето си 

очарованието и вълшебството на българския фолклор – един от най-големите символи на 

българското нематериално културно наследство. 
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За периода 2018 – 2022г. от МИГ Белово, Септември, Велинград са обявени и проведени приеми на 

проектни предложения по всички мерки от Стратегията за водено от общностите местно развитие. 

 

Подадените проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие са 103.  

 

Бюджет на МИГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стойност на подадените проектни предложения 

ОБЩА СПРАВКА „БЮДЖЕТ СВОМР – УСВОЕНИ СРЕДСТВА“ 
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Стойност на сключените договори /БФП/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реално изплатени суми 
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БЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ТЕРИТОРИЯТА НА  

МИГ БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД 
 

Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР 

Вид  Индикатор Мярка Цел 2025 Изпълнение  % 

Резултат 

Брой  проекти, финансирани по Стратегията Брой 45 38 84% 

Брой подадени заявления за подпомагане  Брой 65 103 158% 

Брой на одобрените заявения Брой 45 41 91% 

Стойност на одобрените заявления Лева 8 200 000 9 009 271,78 110% 

Брой на сключените договори Брой 60 38 63% 

Стойност на сключените договори Лева 8 000 000 5 768 625,30 72% 

Стойност на изплатените проекти Лева 6 500 000 4 122 336,62 63% 

Брой бенефициенти, подпомогнати по 

Стратегията 
Брой 40 26 

65% 

 

Брой на МСП, получаващи подкрепа Брой 6 12 200% 

Брой реализирани иновации в МСП Брой 1 1 
100% 

 

Брой предприятия, въвели нови процеси за 

безопасни и здравословни условия на труд 
Брой 3 6 

200% 

 

Общ брой дейности, свързани с 

подпомагане на уязвими групи и 

маргинализирани общности 

Брой 12 21 
 

175% 

Брой  предприятия от аграрен сектор, с 

въведена модернизация и / или иновация 
Брой 4 0 

 

0% 

Брой консултации, организирани или 

осъществени от МИГ 
Брой 56 126 225% 

Брой дейности за популяризиране на 

Стратегията 
Брой 55 75 136% 

Дял от населението на територията, което се 

ползва от проектите по Стратегията 
% 55 0 0% 

Въздействие 

Дял от населението на МИГ, което се е 

ползвало от проектите по Стратегията 
% 12 0 0% 

Създадени работни места Брой 55 22,5 41% 
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