
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

С дружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

П Р О Г Р А М А 
 

 на еднодневна информационна среща,  

свързана с подготовка на проекти по отворена процедура за подбор на проектни 

предложения по  Мярка 1.7 „Приспособяване на работниците, предприятията и 

предприемачите към промените” от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, 

Велинград“ посредством процедура чрез подбор на проекти за безвъзмездна финансова 

помощ: № BG05M9OP001- 1.033 “МИГ Белово, Септември, Велинград - приспособяване на 

работниците, предприятията и предприемачите към промените”  
Дата на провеждане: 21.01.2019г. – 10:30 часа 

Място на провеждане: Сесийна зала на Общински съвет – град Белово, ул. „Орфей“ № 4 

 

10:00 – 10:30 часа Регистриране на участниците 

10:30 – 12:00 часа Запознаване с условията за кандидатстване по процедура за подбор на 

проектни предложения № BG05M9OP001 -1.033  МИГ „Белово, Септември, 

Велинград“ – „Приспособяване на работниците, предприятията и 

предприемачите към промените” -цели; финансови параметри; допустими 

кандидати; критерии за оценка; допустими дейности; допустими разходи; 

изискуеми документи при кандидатстване. 

12:00 – 12:15 часа Кафе – пауза 

 

12:15 – 12:45 часа Изготвяне на проект по процедура за подбор на проектни предложения       

№ BG05M9OP001 -1.033 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ – 

„Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към 

промените” 

12:45 - 13:30 часа Начин на подаване на проектни предложения по процедура за подбор на 

проектни предложения № BG05M9OP001 – 1.033 МИГ „Белово, Септември, 

Велинград“ – „Приспособяване на работниците, предприятията и 

предприемачите към промените”–  представяне на електронната система 

ИСУН 2020. 

 

13:30 – 13:45 часа Кафе – пауза 

 

13:45 – 15:00 часа Изисквания свързани с изпълнението на мерките по ОП „РЧР“– обща 

информация за избор на изпълнители, отчитане, плащания. 

 

15:00 – 16:00 часа  Дискусия – въпроси и отговори. 

 

  

 

04.01.2019г. 

Мария Иванова Тодорова-Митова 

Изпълнителен директор 

на МИГ „Белово,Септември,Велинград“                                             

          


