
 

   

 

Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове 
 
 

П О К А Н А  
 

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. на предстоящите обучения, семинари и информационни срещи, както 
следва:  

Организиране на обучение Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по ОПРЧР, два 
дни 20 човека: 
 
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. 
 
Организиране на обучение Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по ОПИК, два 
дни 20 човека: 
 
11- 12.07.2019 г. гр. Котел - офис на МИГ 
 
Организиране на обучение Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по ПРСР,  два 

дни 20 човека - 4 броя. 

 

15-16.08.2019 г. Котел, офис на МИГ, 10:00 часа. 

29-30.08.2019 г. Сунгурларе, зала на общински съвет, 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. 

 

Организиране 12 ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ 20 човека 

 

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. 

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. 

 

 

Събитията се организират съгласно Споразумение № РД 50-194 от 29.11.2016 г. по подмярка 19.4 

„Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ към.  

 

 


