
РАБОТНА СРЕЩА ЗА ОБМЕН НА ОПИТ МЕЖДУ СНЦ „МИГ – БЕЛОВО, 

СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД“ И СНЦ „МИГ – СЕВЛИЕВО“ 

На 26 и 27 януари 2017 г. СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград“ бе домакин 

на работна среща със СНЦ „МИГ Севлиево“ на тема: „Добри практики и обмен на опит на 

територията на МИГ – Белово, септември, Велинград“. На срещата участваха 10 

представители от СНЦ „МИГ Севлиево“ – екипът и членове на Управителния съвет на 

Сдружението. 

МИГ „Севлиево“ е в процес на разработване на Стратегия за местно развитие по 

проект финансиран по под мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено 

от общностите местно развитие” от  Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година. 

Работното посещение бе открито от г-жа Мария Иванова Тодорова - Изпълнителен 

директор на СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград“. Г-жа Тодорова - Митова, 

направи анализ и оценка на прилагането на СМР през програмен период 2007-2013 г., като 

обобщи постигнатите резултати и възникналите проблеми в хода на изпълнението й. 

Посетени бяха няколко проекта, финансирани по Стратегията за местно развитие 

2007 – 2014 г.  

Някай от тях са - ,,Подобряване на енергийната ефективност на общинската сграда 

на Читалище,, Св. Св. Кирил и Методий,, град Белово чрез основен ремонт на 

отоплителната инсталация,, изпълнен по мярка 321 „Основни услуги за населението и 

икономиката в селските райони“ от  Община Белово, „Обновяване на туристическата 

инфраструктура в Община Белово чрез дейности по основен ремонт на музейната сграда и 

превръщането й в посетителски център за представяне на местно природно и културно 

наследство“ по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“ на Община Белово и 

др. 

На участниците в работното посещение бяха представени новите възможности и 

приоритети на Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград“. 

 В края на работната среща участниците споделиха удовлетворението си от интересните 

проекти и оживената дискусия. 
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Галерия със снимки от работното посещение         

                

          

        

    



   

    


