
На 24 март 2010 година се учреди Сдружение за общественополезна дейност „Местна инициативна група – 
Белово, Септември и Велинград”.

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Проект „Придобиване на умения и постигане 
на обществена активност за потенциални 
Местни инициативни групи на територията 
на Общините Белово, Септември и Велинград”

Водеща организация:Сдружение „Център за обучение и услуги”
Партньори: ЕТ „Иванка Петрова -44” и Общините Белово, Септември и Велинград
Финансиране: Програмата за развитие на селските райони, ОС 4 - ЛИДЕР
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Структура на сдружение “МиГ - Белово, Септември и Велинград”



На 30.08.2010 г. в Министерството на земеделието и храните беше подадена Стратегията за местно развитие на
територията на Сдружение „МИГ - Белово, Септември и Велинград”.

МИГ - Белово, Велинград и Септември:
Привлекателно място за живеене и туризъм на базата на устойчиво икономическо развитие, интегриращо разнообразен 

туристически продукт с  характерни местни земеделски продукти

Разширена туристическа зона с 
интегриран селски туризъм

Благоприятстваща базисна и социална инфраструктура в подкрепа 
на интегрирания селски туризъм

Разширяване на 
зоната на туризма 

от Велинград 
към останалите 

две общини и 
разнообразяване 

на туристическия 
продукт

Развитие  на 
конкурентоспособно и 
екологично земеделие, 
горско стопанство и 
хранително-вкусова 
промишленост чрез 

интегрирането на тези 
дейности с туризма

Развитие на базисна 
инфраструктура 

в подкрепа на 
развитието на 
интегрирания 

селски туризъм и 
разширяването на 

туристическата зона

Развитие на 
институционална, 
социална, здравна 
и образователна 
инфраструктура 

в подкрепа на 
развитието на 
интегрирания 

селски туризъм и 
разширяването на 

туристическата зона

Възстановяване 
и развитие на 
културното и 

природното селско 
наследство и 

интегрирането му в 
селския туризъм

Развитие на 
туризма в 

периферията на 
община Велинград и 

в община Белово

Развитие на 
алтернативен 

туризъм с оглед 
разнообразяване на 
СПА – продукта на 
цялата територия

Възстановяване 
и развитие на 

екологично чисти и 
характерни местни 

земеделски и 
хранителни продукти 

и интегрирането 
им в атрактивни 

туристически 
продукти

Развитие на горския 
сектор  чрез 

интегрирането 
му с туризма и в 

съгласие с опазване 
на околната среда

Йерархия на целите на Стратегията: 
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