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№  
 

ВИД ТЕМА ПРОДЪЛЖИТЕЛ
НОСТ 

Дата 

 
1 
 

обучение Възможности за финансиране на местния бизнес 
чрез проекти по СВОМР. Правила, процедури и 
кандидатстване 

Два дни – 
стопански сектор 

20 -21.11.2017 г. 
гр. Котел 

2 обучение Възможности за финансиране на местния бизнес 
чрез проекти по СВОМР. Правила, процедури и 
кандидатстване 

Два дни – 
стопански сектор 

22 -23.11.2017 г. 
Гр. Сунгурларе 

3 обучение Възможности за финансиране на местния бизнес 
чрез проекти по СВОМР. Правила, процедури и 
кандидатстване 

Два дни – 
нестопански сектор 

20 -21.11.2017 г. 
гр. Котел 

4 обучение Възможности за финансиране на местния бизнес 
чрез проекти по СВОМР. Правила, процедури и 
кандидатстване 

Два дни – 
нестопански сектор 

22 -23.11.2017 г. 
гр. Сунгурларе 

 Информац Представяне на СВОМР и възможностите за Един ден  27. 11. 2017 г. от 17: 30 часа в Читалище с. 
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5 
 

ионни 
срещи  

кандидатстване Съединение 
27.11. 2017 г. от 15: 00 часа в Читалище с. Лозарево 
28. 11. 2017 г. от 17: 30 часа в Ритуална зала с. 
Манолич 
28. 11. 2017 г. от 10: 00 часа Читалище с. Ябланово 
29. 11. 2017 г. от 10: 00 часа Читалище с. Тича 
29. 11. 2017 г. от 15: 00 часа гр. Котел 
30. 11. 2017 г. от 11: 00 часа гр. Върбица 

 
 
6 
 
 
 

обучение Запознаване и  прилагане на иновативни практики, 
подобряване на лидерски умения и компетенции за 
работа с хората по прилагане на СВОМР и 
подобряване ефективността на работата /15 човека 
/членове на: Екип, УС, ОС и местни лидери/ 

Шест дни  15 – 20. 10. 2018 г. в  Р Италия 

7 Информац
ионни 
срещи  

Информационни срещи за представяне на 
възможностите за кандидатстване по мерки от 
СВОМР за прием 2018 г. 

Един ден 04.09.2018 г. от 11:30 часа, салон на Читалище с. 
Ябланово 
05. 09. 2018 г. от 10:00 часа, салон на Читалище с. 
Тича 
07.09.2018 г. от 15:00 часа, салон на Читалище с. 
Филаретово 
03.09.2018 г. от 11:30 часа гр. Сунгурларе 
30.08.2018 г. от 11:30 часа гр. Върбица 
29.08.2018 г. от 11:00 часа гр. Котел 

 
 

обучение Иновативни интегрални методи и практики за 
изпълнение на СВОМР за местни лидери 

Два дни 16 – 17. 12. 2018 г. в хотел „Армира”, 
Старозагорски минерални бани 
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8 /формални и неформални 
9 
 

обучение Иновативни и креативни подходи за решаване на 
проблеми и стартиране на нетипични бизнес 
начинания за местни лидери /формални и 
неформални 

Две двудневни  17 – 18. 12. 2018 г. в хотел „Армира”, 
Старозагорски минерални бани 
 

10 Иновацион
но студио 

Апробиране на модел за взаимодействие между 
местни лидери, работодатели и хората от уязвими 
групи 

Два дни 19. – 20. 12. 2018 г. гр. Котел 

11 Семинар-
практукум  

Позитивни подходи за подкрепа на хората от 
уязвимите групи и застрашени от бедност, 
живеещи на територията на МИГ 

Два двудневни  първа фаза: 20. – 21. 12. 2018 г.; втора фаза: 27 – 28. 
12. 2018 г. гр. Котел 
 

12 Обучение  Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти 
по ОПРЧР“ 

Три двудневни  20 - 21.06.2019 г. гр. Котел - зала на Общински съвет, 
10:00 часа. 
 
 27 - 28. 06.2019 г. гр. Сунгурларе  - зала на Общински 
съвет, 10:00 часа. 
 
24 - 25.06.2019 г. гр. Върбица - зала на Общински 
съвет, 10:00 часа. 
 
 

13 обучение Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти 
по ОПИК 

Два дни  11- 12.07.2019 г. гр. Котел 

14 обучение Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти 
по ПРСР 

Четири двудневни  15-16.08.2019 г. Котел, офис на МИГ, 10:00 часа. 
29-30.08.2019 г. Сунгурларе, зала на общински съвет, 
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10:00 часа. 
19-20.09. 2019 г. Върбица, зала на общински съвет, 
10:00 часа. 
26-27.09.2019 с. Ябланово, община Котел, зала на 
Читалището, 10:00 часа 

15 Информац
ионни 
срещи  

Информационни срещи за представяне на 
възможностите за кандидатстване по мерки от 
СВОМР за прием 2019 г. 

еднодневни 26.06.2019 г. гр. Котел, офис на МИГ, 10:00 часа. 
27.06.2019 г. с. Тича, община Котел, салон на 
читалището, 10:00 часа. 
28.06.2019 г. с. Филаретово, община Котел, салон на 
читалището, 10:00 часа. 
01.07.2019 г. с. Соколарци, община Котел, салон на 
читалището, 10:00 часа. 
02.07.2019 г. с. Ябланово, община Котел, салон на 
читалището, 10:00 часа. 
11.07.2019 г. с. Мокрен, община Котел, салон на 
читалището, 10:00 часа.  
12.07.2019 г. гр. Сунгурларе зала общински съвет, 
10:00 часа. 
15.07.2019 г. с. Славянци, община Сунгурларе салон 
на читалището10:00 часа. 
16.07.2019 г. с. Чубра, община Сунгурларе салон на 
читалището10:00 часа. 
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01.08.2019 г. гр. Върбица, зала на общински съвет, 
10:00 часа. 
02.08.2019 г.  с. Чернооково, община Върбица, 10:00 
часа. 
02.09.2019 г.  гр. Котел, зала общински съвет, 10:00 
часа. 
 

16 Кампания 
на открито  

Годишно информационно събитие – празник на 
МИГ  

Тридневен празник 26 -28.09.2019 г. гр. Котел 

17 обучение Работа с ИСУН 2020 за потенциални бенефициенти Седем еднодневни 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 
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 
 

18 обучение Работа с ИСУН 2020 за бенефициенти Три еднодневни 12.07.2020 г. гр. Котел, общинска администрация 
21.07.2020 г. гр. Сунгурларе, общинска 
администрация 
20.08.2020 г. гр. Котел, офис на МИГ 
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19  Прилагане на ПМС 160/2016г. Две еднодневни 14.07.2020 г. гр. Котел, офис на МИГ  

22.07.2020 г. гр. Сунгурларе, общинска 
администрация 
 
 

20  Годишно информационно събитие – празник на 
МИГ 

Еднодневно 
събитие 

25.12.2021 г. гр. Котел 

21  Детски празник практикум "Децата на МИГ - 
бъдещето на ЛИДЕР" 

Еднодневно 
събитие 

01.11.2021 г. гр. Котел 

22  Лидерство и регионално развитие Три двудневнитри 
двудневни 

26 - 27. 11. 2021 г. 
28 - 29. 11. 2021 г. 
22 - 23. 12. 2021г. 

23  Овластяване на местните бизнес общности за 
мобилизиране на човешкия потенциал" 

Три тридневни  3-5. 12.2021 г. офис МИГ 
10 – 12. 12. 2021 г.  Място: зала ОбС Сунгурларе 
17 – 19. 12. 2021 г. Място: зала ОбС Върбица 

24     
     
 


