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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
 

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

„МИГ ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ-БОРИНО-ДОСПАТ-СЪРНИЦА” 
 

 
 

П О К А Н А 
 
 
 
 
                             Уважаеми дами и господа, 
 

Екипът на „МИГ Високи Западни Родопи-Борино-Доспат-Сърница” кани всички 
заинтересовани страни да вземат участие в предстоящите информационни срещи, които  
ще се проведедат както следва:   

- На 18.11.2017г. от 9:30 часа в гр.Доспат в сградата на Туристическия 
информационен център намираща се на ул.”Капитан Петко Войвода”№ 1 ще се 
проведе информационна среща за консултиране и информиране на местни лидери 
представители на уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи;  

- На 18.11.2017г. от 13:30 часа в с.Борино в сградата на общинска администрация  
намираща се на ул.”Христо Ботев” № 1, (заседателна зала) ще се проведе 
информационна среща за консултиране и информиране на местни лидери 
представители на уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи; 

- На 19.11.2017г. от 9:30 часа в с.Ягодина в сградата на Туристическия 
информационен център ще се проведе информационна среща за консултиране и 
информиране на местни лидери представители на уязвими групи и застрашени от 
бедност целеви групи;  

- На 19.11.2017г. от 13:30 часа в гр.Доспат в сградата на „Народно читалище Иван 
Вазов-1926” намираща се на ул.”Първи май”№ 1 ще се проведе информационна 
среща за консултиране и информиране на местни лидери представители на уязвими 
групи и застрашени от бедност целеви групи;  
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- На 20.11.2017г. от 9:30 часа в гр.Сърница в сградата на общинска администрация 
намираща се на ул.”Свобода”№ 20 ще се проведе информационна среща за 
консултиране и информиране на местни лидери представители на уязвими групи и 
застрашени от бедност целеви групи; 

- На 20.11.2017г. от 13:30 часа в с. Побит камък, община Сърница в сградата на 
кметството ще се проведе информационна среща за консултиране и информиране 
на местни лидери представители на уязвими групи и застрашени от бедност целеви 
групи; 

 

Дейностите са в рамките на изпълнението  на споразумение за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на 
стратегии за водено от общностите местно развитие” и подмярка 19.4 „Текущи разходи 
и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 
„Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2014–2020 г., № РД50 -156/21.10.2016г.   
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