
Местна Инициативна Група „Костинброд-Своге” 

 

График  

за провеждане на обучения и информационни срещи 2020 г. 
 

Дейност Дата 
Начален 

час 
Населено място 

Място на 

провеждане 

Еднодневно обучение 

на екипа и членовете 

на КВО относно 

процедурите за подбор 

и оценка на проекти по 

мерките от СВОМР, 

планирани за прием 

през 2020 г. 

05.10.2020 г. 

/понеделник/ 
16:00 ч. Гр. Костинброд 

НЧ „Иван Вазов-

1947”, малък 

салон 

Еднодневно обучение за 

най-малко десет 

участници 

06.10.2020 г.  

/вторник/ 
10:00 ч. Гр. Костинброд 

НЧ „Иван Вазов-

1947”, малък 

салон 

Еднодневно обучение за 

най-малко двадесет 

участници 

07.10.2020 г. 

/сряда/ 
10:00 ч. Гр. Костинброд 

НЧ „Иван Вазов-

1947”, малък 

салон 

Еднодневна 

информационна 

среща/семинар за най-

малко 20 участници 

08.10.2020 г. 

/четвъртък/ 
10:00 ч. Гр. Костинброд 

НЧ „Иван Вазов-

1947”, малък 

салон 

Еднодневно обучение 

на екипа и членовете 

на КВО относно 

процедурите за подбор 

и оценка на проекти по 

мерките от СВОМР, 

планирани за прием 

през 2020 г. 

12.10.2020 г. 

/понеделник/ 
10:00 ч. Гр. Своге 

НЧ „Градище 

1907” 

Еднодневно обучение за 

най-малко десет 

участници 

13.10.2020 г. 

/вторник/ 
10:00 ч. Гр. Своге 

НЧ „Градище 

1907” 

Еднодневно обучение за 

най-малко двадесет 

14.10.2020 г. 

/сряда/ 
10:00 ч. Гр. Своге 

НЧ „Градище 

1907” 

зз 
 
 
 
 

 
 
 
 
      

 

 

 

 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 

Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Костинброд-Своге” 

 



участници 

Еднодневна 

информационна 

среща/семинар за най-

малко 20 участници 

15.10.2020 г. 

/четвъртък/ 
10:00 ч. Гр. Своге 

НЧ „Градище 

1907” 

Еднодневно обучение за 

най-малко десет 

участници 

16.10.2020 г. 

/петък/ 
10:00 ч. Гр. Своге 

НЧ „Градище 

1907” 

Еднодневно обучение за 

най-малко двадесет 

участници 

19.10.2020 г. 

/понеделник/ 
10:00 ч. Гр. Костинброд 

НЧ „Иван Вазов-

1947”, малък 

салон 

Еднодневна 

информационна 

среща/семинар за най-

малко 20 участници 

28.10.2020 г. 

/сряда/ 
10:00 ч. Гр. Своге 

НЧ „Градище 

1907” 

Еднодневно обучение за 

най-малко двадесет 

участници 

20.10.2020 г. 

/вторник/ 
10:00 ч. Гр. Своге 

НЧ „Градище 

1907” 

Еднодневна 

информационна 

среща/семинар за най-

малко 20 участници 

21.10.2020 г. 

/сряда/ 
10:00 ч. С. Петърч 

 

НЧ „Нов живот-

1919” 

 

Еднодневна 

информационна 

среща/семинар за най-

малко 20 участници 

22.10.2020 г. 

/четвъртък/ 
10:00 ч. С. Опицвет НЧ „Разум-1922“ 

Еднодневна 

информационна 

среща/семинар за най-

малко 20 участници 

23.10.2020 г. 

/петък/ 
10:00 ч. С. Голяновци 

НЧ „Елин Пелин-

1930” 

 

Еднодневна 

информационна 

среща/семинар за най-

малко 20 участници 

26.10.2020 г. 

/понеделник/ 
10:00 ч. с. Владо Тричков 

Р-т „Парос“ 

до кметството 

Еднодневна 

информационна 

среща/семинар за най-

малко 20 участници 

27.10.2020 г. 

/вторник/ 
10:00 ч. с. Гара Бов 

НЧ „Светлина -  

1896“ 

 

Утвърдил:  

 

Атанас Тенев   …………....……………. 

 

Председател на УС на МИГ ”Костинброд-Своге” 

 

 


