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ПОКАНА 
 

Относно:  Провеждането на информационен семинар от Програмата за 
развитие на селските райони на 29 януари 2013 г. за разяснавяне на ос 2 от 
ПРСР за земеделските производители от Смолянска област 

 

Уважаеми Г-Н/Г-ЖО, 

 

Във връзка с планирани събития под формата на „Информационни семинари” и 
създаване на мобилни групи от експерти, които ще имат задачата да достигнат до 
местното население във високопланинските райони или трудно достъпните места с 
цел разясняване на възможностите, които дава ос 2 от Програмата за развитие на 
селските райони (ПРСР) 2007-2013 г., Министерство на земеделието и храните, 
съвместно с фирма Ваканция ООД, планира провеждане на семинар за 
„Разясняване на ос 2” от Програмата за развитие на селските райони (2007-
2013 г.). Семинара ще се проведе на 29 януари 2013 г. – вторник в хотел Исмена 
конферентната зала от 10:30 ч. Кампанията ще се осъществи чрез провеждане на 
среща – семинар и обиколка на мобилна група, които ще информират местното 
население относно начините и условията за кандидатстване по мерките от ПРСР. 
Избрани са райони, където са съсредоточени хора, които се занимават с 
традиционно земеделие, но предвид на тяхната отдалеченост и достъпност 
информацията достига трудно до тях. Местата, които се предвиждат да бъдат 
посетени са: Доспат - с. Барутин, с. Бръщен, с. Змеица, с. Късайк, с. Любча, с. 
Црънча, с. Чавдар, Девин - с. Беден, с. Брезе, с. Грохотно, с. Гьоврен, с. Лясково, с. 
Михалково, с. Осиково, с. Селча, с. Стоманнево, с. Триград, Борино – с. Буйново, с. 
Кожари, с. Чала, с. Ягодина, Баните – с. Вишново, с. Вълчан дол, с. Глопино, с. 
Гъбово, с. Устина, с. Храбрино.  

В тази връзка, Ви молим за съдействие да информирате и поканите всички 
заинтересовани страни, ваши бенефициенти да присъстват на семинара, за да 
успеем да повишим осведомеността на местните стопани по ос 2 от ПРСР. Целта на 
срещите е да способства и за обмяна на опит и информация помежду им, както и за 
да бъде привлечено вниманието на потенциалните бенефициенти, за да бъде 
повишен броя на подадените и спечелени проекти по Програмата. Целта на срещите 
е да способства и за обмяна на опит и информация помежду им, както и за да бъде 
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привлечено вниманието на потенциалните бенефициенти, за да бъде повишен броя 
на подадените и спечелени проекти по Програмата. 

Цялостен ангажимент по предварителната координация и организация на 
събитието – в това число осигуряване на място и наем на залата за провеждането на 
семинара, има „Ваканция ООД” с лице за контакт: Иван Димитров, който можете да 
откриете на тел.: 0878 575 206 и електронна поща itdimitrov@abv.bg или 
office@vakancia.com 

 

 

Предварително Ви благодарим за съдействието и ще очакваме Вашия отговор! 
     

За повече информация:  

Гергана Захариева 

0884 218 542  
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