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ПРОГРАМА  

ЗА 

ДВУДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА 

„ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР“ 

гр. Тутракан 

 

 

✓ Вид на обучението: Двудневно обучение за представители на КВО и УС на МИГ  за 

най-малко 10 участника. 

✓ Обучението е предназначено за членове на Управителния съвет (УС) и КВО 

(Общото събрание) на МИГ –Тутракан-Сливо поле. 

✓ Структура на обучението - 70% теория /30% практика / казуси, беседи, обмяна на 

опит и добри практики. 

✓ Дата: 12 - 13 октомври 2018г. 

✓ Място: гр.Тутракан, ул. „Трансмариска” №10, зала на офис „МИГ Тутракан – 

Сливо поле” 

✓ Брой учебни часове: 6 

✓ Времетраене на един учебен час: 45 мин. 

 

 

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО ПЪРВИ ДЕН: 

Дата 12.10.2018г. 

 

Час Обучителен модул 

10.00ч.-10.15ч.: Регистрация и получаване на обучителни материали за първи ден 

10.15ч.-10.30ч. Представяне на участниците и програмата на обучението  

10.30ч.-11.15ч. Модул: Основни параметри на Стратегия за ВОМР на МИГ –първа 

част 

-територия, социално-икономически анализ, цели и приоритети на 

СВОМР; 

11.15ч.-12.00ч. Модул: Основни параметри на Стратегия за ВОМР на МИГ –втора 

част: 

-мерки и индикатори в СВОМР; 

12.00ч.-12.45ч. Модул: Правила за прилагане на Стратегия за ВОМР (правила на 

МИГ): 

-вътрешни правила за работа на МИГ; 
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12.45ч.-13.15ч. Обяд 

13.15ч.-14.00ч. Модул: Обща нормативна рамка за прилагане на Стратегия за 

ВОМР-първа част: 

-администриране на подмярка 19.4 "Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно 

развитие"; 

14.00ч.-14.45ч. Модул: Обща нормативна рамка за прилагане на Стратегия за 

ВОМР-втора част: 

- администриране на подмярка 19.2. "Прилагане на операции в 

рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие"; 

14.45.-15.15ч. Кафе  - пауза 

15.15.ч.-16.00ч. Модул: Специфика на многофондова СВОМР: 

-ПМС 161 

16.00.ч.-16.30ч. Практически модул: казуси, беседи, обмяна на опит и добри 

практики. 

16.30ч.-17.00ч. Приключване на обучението, попълване на анкетни карти.  

 

 

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО ВТОРИ  ДЕН: 

Дата 13.10.2018г. 

 

Час Обучителен модул 

10.00ч.-10.15ч.: Регистрация и получаване на обучителни материали за втори  ден 

10.15ч.-10.30ч. Обратна връзка за научените уроци от първия ден. Въпроси и 

отговори. 

10.30ч.-11.15ч. Модул: Процедури за прилагане на СВОМР по  ПРСР : 

-правила и процедури, специфика и  изисквания; 

11.15ч.-12.00ч. Модул: Процедури за прилагане на СВОМР по  ОПИК: 

-правила и процедури, специфика и изисквания; 

12.00ч.-12.45ч. Модул: Процедури за прилагане на СВОМР по  ОПОС: 

-правила и процедури, специфика и изисквания; 

12.45ч.-13.15ч. Обяд 

13.15ч.-14.00ч. Модул: Работа и комуникация на представителите на УС и КВО с 

уязвимите групи от територията на МИГ: 

-участие на уязвимите групи в прилагането на СВОМР; 

14.00ч.-14.45ч. Модул: Работа и комуникация на представителите на УС и КВО с 
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местната общност на територията на МИГ: 

-информиране, популяризиране и осведомяване относно 

прилагането на СВОМР; 

14.45.-15.15ч. Кафе  - пауза 

15.15.ч.-16.00ч. Добри практики в прилагането на СВОМР; 

-примери за добри практики за прилагане на СВОМР (ЛИДЕР); 

16.00.ч.-16.30ч. Практически модул: казуси, беседи, обмяна на опит и добри 

практики. 

16.30ч.-17.00ч. Приключване на обучението, попълване на анкетни карти.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eufunds.bg/
http://www.mig.tutrakan-slivopole.bg/


                        
 

 

Европейският земеделски фонд за  развитие на селските райони: 

Европа инвестира в селските райони 

СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТУТРАКАН - СЛИВО ПОЛЕ" 
гр.Тутракан, ул.Трансмариска №10, ет.2, тел. , e-mal:mig_tutrakan.slivopole@abv.bg 

 

 

www.eufunds.bg, www.mig.tutrakan-slivopole.bg  
Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие РД № 50-58/ 25.07.2018г. по мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.eufunds.bg/
http://www.mig.tutrakan-slivopole.bg/

