
                 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

НА СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ

ЗА РАЙОНА НА МАЛКО ТЪРНОВО, ЦАРЕВО И ПРИМОРСКО

Във връзка с изпълнението на проект за сформиране на Местна инициативна група (МИГ) на 
територията на общините Малко Търново, Царево и Приморско по Ос 4 – ЛИДЕР от Програмата за 

развитие на селските райони 2007 – 2013 г.

и съгласуването на разработения работен вариант на Интегрираната стратегия за местно развитие 
с обществеността

Бизнес център Малко Търново и партньорите в проекта – Община Царево и „Малката стопанка” 
ЕООД – гр. Приморско

КАНЯТ

всички заинтересовани лица и бъдещи бенефициенти по Програмата за развитие на селските 
райони и подхода ЛИДЕР от територията на общините Малко Търново, Царево и Приморско

да присъстват на форумите за информиране и обсъждане на разработения първоначален вариант на 
Стратегия за местно развитие, които ще се проведат във всяка една от трите общини при следния 

график:

Гр. Царево
25 февруари 2010 г. 

/четвъртък/
10.00 часа

Читалище „Г. Кондолов” –
Заседателна зала

Гр. Приморско
25 февруари 2010 г. 

/четвъртък/
13.00 часа

Читалище 
„Самообразование”

Гр. Малко Търново
26 февруари 2010 г.

/петък/
14.00 часа

Читалище „Просвета”

Интегрираната стратегия за местно развитие се разработва в рамките на проект „Придобиване на умения и 
постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на общините 
Малко Търново, Царево, Приморско” по Ос 4–ЛИДЕР от ПРСР 2007–2013 г., подкрепена от Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони, изпълняван по Договор № РД50-241/05.06.2009 г. между МЗХ, 
ДФЗ и Бизнес център Малко Търново. Стратегията, заедно с Местната инициативна група, която ще бъде 
сформирана, са основните инструменти за прилагане на подхода ЛИДЕР и ще предоставят възможност за 
финансова подкрепа на много проекти за подобряване на икономическото състояние на територията на трите 
общини.
  

БИЗНЕС ЦЕНТЪР – МАЛКО ТЪРНОВО
гр. М. Търново, ул. Цар Калоян 9А
тел/факс: 05952/30-77, моб. 0888 675118, e-mail: bc_tarnovo@abv.bg

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА 
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (ЕЗФРСР):
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


