
 

  

 
   

 

 

 
 

П Р О Г Р А М А 

за обучение  на местни лидери  на СНЦ ”МИГ – Средец” 

 

„Управление, изпълнение и отчитане на проекти ” 
 

      15 – 16 октомври 2018 година 

гр. Средец 
 

15.10.2018 г.      

понеделник 

Програма за деня 

 09:30 -10:00 Регистрация на участниците.  

   10:00 -10:15 Откриване на обучението. Представяне на участниците, 

целите и очакванията. 

10:15 -11:00 Основни моменти при сключването на административен 

договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

11:00 – 11:15 Кафе - пауза 

11:15 -12:30 Изпълнение на проекти към Стратегията за ВОМР: условия, 

отнасящи се до осъществяване на дейностите по проектите на 

получателите на финансова помощ от ЕЗФРСР - за мерки по 

ПРСР 2014-2020 

 12:30 -13:00 Обедна  почивка  

     13:00 – 14:00 Изпълнение на проекти към Стратегията за ВОМР: условия, 

отнасящи се до осъществяване на дейностите по проектите на 

получателите на финансова помощ от ЕЗФРСР - за мерки по 

ПРСР 2014-2020 

14:00 – 14:15 Кафе - пауза 

    14:15 – 15:45 Изпълнение на проекти към Стратегията за ВОМР: условия, 

отнасящи се до осъществяване на дейностите по проектите на 

получателите на финансова помощ от ЕСФ - за мерки по 

ОПРЧР 2014-2020 

                                                                        
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: 

Европа инвестира в селските райони“ 



 

  

 
   

 

 

 15:45 -16:30 Сесия „Въпроси – Отговори”. 

16.10.2018 г.         

вторник 

Програма за деня 

10:00 -10:30 Регистрация на участниците.  Кратка ретроспекция на 

преминатите теми от обучението.  Представяне на темите за 

деня. 

 10:30 -11:30 Възлагане на дейности по проектите на получатели на 

финансова помощ от СВОМР 

11:30 – 11:45 Кафе - пауза 

11:45 -12:45 Информираност и публичност при изпълнението на проекти,  

към Стратегията за ВОМР 

12:45 -13:15 Обедна почивка   

13:15 -14:00 Изпълнение на проекти: планиране на времето, контрол, 

управление на качеството, идентифициране и управление на 

рисковете 

14:00 – 14:15  Кафе - пауза  

14:15 – 15:45 Основни моменти и особенности при отчитането на проекти, 

финансирани от ЕЗФСР (за мерки по ПРСР) и ЕСФ                           

(за мерки по ОПРЧР)  

 15:45 – 16:30 Обобщаваща дискусия. 

Закриване на обучението. 

 

 


