
                                                  

„Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони” 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г. 

Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”  

Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-138/21.10.2016 Г. 

 

 
Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” 

Адрес: гр.Брезово 4160 обл. Пловдив  ул. „Георги Димитров”№ 25, ет. 4 

www.mig.brezovo.bg; ел. поща: migb_bd@abv.bg 

 

 

ГРАФИК  

ЗА ПРЕДСТОЯЩО ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СРЕЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА  

НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“ – ДЕКЕМВРИ 2019 Г. 

Дата и място на провеждане Вид събитие Час на 

започване 

„Информационна среща за местни лидери за запознаване с мерките от СВОМР“  

1 13.12.2019 г. в гр. Брезово, община 

Брезово – Заседателна зала 

„Информационна среща за местни лидери за 

запознаване с мерките от СВОМР“ 

10:30 ч 

2 13.12.2019 г. в с. Братя Даскалови, 

община Братя Даскалови – Ритуална 

зала 

„Информационна среща за местни лидери за 

запознаване с мерките от СВОМР“ 

10:30 ч 

 Дата и място на провеждане Вид събитие Час на 

започване 

„Информационна среща за местни лидери за запознаване с мерките от СВОМР“  

1 16.12.2019 г. в с. Оризово, Община 

Братя Даскалови, в сградата на 

кметството  

„Информационна среща за местни лидери за 

запознаване с мерките от СВОМР“ 

10:00 ч 

2 16.12.2019 г. в с. Стрелци, община 

Брезово – Клуб на пенсионера 

„Информационна среща за местни лидери за 

запознаване с мерките от СВОМР“ 

10:00 ч 

3 16.12.2019 г. в с. Партизанин, 

Община Братя Даскалови, НЧ 

„Христо Ботев“ 

„Информационна среща за местни лидери за 

запознаване с мерките от СВОМР“ 

14:30 ч 

4 17.12.2019 г. в с. Чехларе, стола на 

кооперацията в сградата на 

кметството 

„Информационна среща за местни лидери за 

запознаване с мерките от СВОМР“ 

10:00 ч 

5 17.12.2019 г. в с. Мирово, община 

Братя Даскалови, НЧ „Отец Паисий – 

1928“ 

„Информационна среща за местни лидери за 

запознаване с мерките от СВОМР“ 

10:00 ч 

6 19.12.2019 г., с. Бабек, клуб на 

пенсионера 

„Информационна среща за местни лидери за 

запознаване с мерките от СВОМР“ 

10:00 ч 
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