
     
  

 
 
 
 

 
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  
„ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ” Борино-Доспат и община Сърница 

 

П О К А Н А 

  

           Екипът на МИГ „Високи Западни Родопи” продължава процеса по 
информиране и консултиране на местната общност по повод подготовката и 
разработването на стратегията за местно развитие. Ще се проведат няколко 
срещи на територията на трите общини – Борино, Доспат и Сърница. 
Дейностите са в рамките на изпълнението  на проект по подготвителната 
подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от 
общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014-2020г., по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ  № РД 50-208/07.12.2015г.        

Екипът на МИГ „Високи Западни Родопи” кани всички заинтересовани 
страни да вземат участие в информационните и работни срещи за да бъдат 
коментирани и представени мерките определени в програмите, участващи във 
финансирането на подхода ВОМР. Ще бъде подложено на дискусия 
включването на мултифондовото финансиране на стратегията. 

Детайлно ще бъде представен и разгледан примерен финансов план на 
стратегията за местно развитие, като ще се вземат мнения за разпределение 
на бюджета по мерки предвиден за финансиране на проектни предложения. 
Присъствието на представители от всички сектори и техните споделени идеи, 
ще осигури да направим една по ясна и обективна оценка за очакваните 
резултати, които трябва да бъдат постигнати от реализирането на новата 
стратегия. 

Резпределение на срещите по населени места: 

-          на 25.02.2016г. от 10:00ч. в  гр.Доспат в сградата на Туристическия център 
намираща се на ул.”Капитан Петко Войвода”№1;    

 



     
  

-          на 25.02.2016г. от 14:00ч. в гр.Доспат в сградата на Туристическия център 
намираща се на ул.”Капитан Петко Войвода”№1;   

-          на 29.02.2016г. от 10:00ч. в с.Борино в сградата на общинска 
администрация  намираща се на ул.”Христо Ботев”, № 1,  (заседателна 
зала); 

-          на 26.02.2016г. от 14:00ч. в с.Ягодина в сградата на хотел Мурсал 
(конферентна зала); 

-          на 26.02.2016г. от 10:00ч. в гр.Сърница  в конферентна зала намираща се 
на ул. ”Свобода” №30;   

-          на 26.02.2016г. от 14:00ч. в гр.Сърница  в конферентна зала намираща се 
на ул.”Свобода” №30. 

 


