
 

   
 

Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове 
 
Сдружение "МИГ- Котел, Сунгурларе и Върбица" кани всички заинтересовани лица - 
малък и среден бизнес, кооперации, земеделски производители, читалища, НПО, общини, 
кметства, училища, детски градини, сдружения по ЗЗД и други формални и неформални 
граждански структури, квартални съвети, клубове на пенсионера, занаятчии, предприемачи 
в сферата на услугите, туризма и леката промишленост, граждани, бенефициенти с вече 
финансирани проекти и др. да вземат участие в предстоящите обучения и информационни 
кампании, както следва:  
 

График на предстоящи събития обучения и срещи на МИГ - Котел, Сунгурларе и 
Върбица 2020 година 

 
  
8.2 Обучения на екипа и членовете на колективния върховен орган във връзка с 
прилагането на стратегията за местно развитие 
24.07.2020 г. гр. Котел, офис на МИГ 
21.08.2020 г. гр. Котел, офис на МИГ 
11.09.2020 г. гр. Котел, офис на МИГ 
18.12.2020 г. гр. Котел, офис на МИГ 
 
4.1. Обучение „Подготовка на проекти по подмерки 6.4, 7.2, 7.5, 7.6, 8.6 и 120 от СВОМР“  
 
10.07.2020 г. гр. Котел - офис на МИГ, 10:00 часа 
13.07.2020 г. гр. Котел - зала общински съвет Котел 
03.08.2020 г. гр. Сунгурларе, зала общински съвет 
17.08.2020 г. гр. Върбица, зала на общинска администрация 
01.09.2020 г. с. Ябланово, общ. Котел 
07.09.2020 г. с. Лозарево, общ. Сунгурларе 
08.09.2020 г. с. Грозден, общ. Сунгурларе 
09.09.2020 г. с. Мокрен, общ. Котел 
 
4.2 Обучение на местни лидери и уязвими групи на тема: „Повишаване на обществената 
активност и бизнес-инициатива на базата на успешни практики по подхода Лидер /ВОМР/ 
от България и ЕС“.   
 
04.08.2020 г. гр. Котел, офис на МИГ  
11.08.2020 г. гр. Котел, зала общински съвет Котел 
14.08.2020 г. с. Ябланово, общ. Котел 
 
4.3. Организиране на Обучение за работа с  „ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА 
УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС – ИСУН 2020“ за 
потенциални бенефициенти.  
 

 



11.07.2020 г. гр. Котел, офис на МИГ  
23.07.2020 г. гр. Сунгурларе, общинска администрация 
28.07.2020 г. гр. Върбица, общинска администрация 
05.08.2020 г. с. Манолич, общ. Сунгурларе 
11.08.2020 г. с. Ябланово, общ. Котел 
19.08.2020 г. с. Тича, общ. Котел 
20.11.2020 г. гр. Котел, офис на МИГ 
30.11.2020 г. гр. Котел, общинска администрация 
 
4.4.Организиране на обучение за работа с „ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА 
УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС – ИСУН 2020“ за 
бенефициенти по мерки от СВОМР.   
 
12.07.2020 г. гр. Котел, общинска администрация 
21.07.2020 г. гр. Сунгурларе, общинска администрация 
29.07.2020 г. гр. Върбица, общинска администрация 
06.08.2020 г. с. Подвис, общ. Сунгурларе 
12.08.2020 г. с. Ябланово, общ. Котел 
20.08.2020 г. гр. Котел, офис на МИГ 
 
4.5.Организиране на обучение за минимум 10 човека / бенефициенти / във връзка с 
прилагане на ПМС 160/2016г.   
 
14.07.2020 г. гр. Котел, офис на МИГ  
22.07.2020 г. гр. Сунгурларе, общинска администрация 
30.07.2020 г. гр. Върбица, общинска администрация 
07.08.2020 г. с. Манолич, общ. Сунгурларе 
13.08.2020 г. с. Ябланово, общ. Котел 
 
4.6. Организиране на обучение за минимум 10 човека "Предприемачество в общността".  
Обучението ще се проведе във всяка една от общините, включени в територията на МИГ.То 
ще бъде от три различни модула, всеки от които включва сесии по различни подтеми. 
/Сумата се формира: Всеки модул е еднодневен = три дни за едно обучение х 3 обучения 
във всяка една от общините = 9 еднодневни/ 
 
01 - 03.09.2020 г. гр. Котел, офис на МИГ 
30.09 - 02.10.2020 г. гр. Сунгурларе, общинска администрация 
05 - 07.11.2020 г. гр. Върбица, общинска администрация 
 
 
4.7. Организиране на 15 информационни срещи за 20 участници за представяне на СВОМР 
и възможностите за кандидатстване през 2020 г. / за най-малко 20 участ¬ници – кафе-пауза, 
наем на зала/ 
 
15.07.2020 г. гр. Котел, офис на МИГ 
17.07.2020 г. гр. Сунгурларе, зала общински съвет 
20.07.2020 г. гр. Върбица, зала на общински съвет 
              
 
 
 
 


