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„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“ 

Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“  

Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 

Споразумение № РД50-29/16.04.2018 г. 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG06RDNP001-19.001-0040 „Стратегия за Водено от общностите местно 

развитие на територията на МИГ Бяла Слатина“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на 

селските райони 2014-2020 г. и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., съфинансирани от 

Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от СНЦ „Местна инициативна група Бяла Слатина“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, 

че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващите органи на ПРСР 2014 – 2020 г. и 

ОПИК 2014-2020 г. 

 

П О К А Н А 

Двудневно обучение за управление и отчитане на проекти по мерките 

от Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина  

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧАСТНИЦИ,  

КАНДИДАТ-БЕНЕФИЦИЕНТИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“ отправя Покана за участие 

в поредица двудневни обучения за управление и отчитане на проекти по мерките от 

Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина. Организирането и провеждането на 

обученията на територията на МИГ Бяла Слатина е както следва:  

 24.09.2019 г. и  25.09.2019 г. – гр. Бяла Слатина, заседателна зала на Общински 

съвет Бяла Слатина, с начален час 09:00 ч.; 

 26.09.2019 г. и 27.09.2019 г. – гр. Бяла Слатина, заседателна зала на Общински 

съвет Бяла Слатина, с начален час 09:00 ч.; 

 В програмата на двудневните обучения е предвидено експерти в сферата на 

управление и отчитане на проекти, съвместно с екипа на МИГ Бяла Слатина, да 

презентират конкретната информация в следните направления:  

- Документи и условия  за сключване на договор за предоставяне БФП/; 

- Условия за изпълнение на проектите, дейностите и срокове; 

- Мониторингов период и спазване на ангажиментите от страна на бенефициентите; 

- Документооборот; 

- Задължения за застраховане на подпомаганото имущество; 

- Изменение и прекратяване на договора за предоставяне на БФП 

- Заявки за плащане и отчетност, работа с ИСУН 2020; 

 

 

ОЧАКВАМЕ ВИ! 

 

Иво Цветков 

Председател на УС на МИГ Бяла Слатина 
 


