
                         

 
 

 

 

 
ПРОГРАМА ЗА РА ЗВИТИ Е НА СЕЛСКИТЕ РАЙ ОН И  

„ Евро пейски  земеделски  фо нд  за  ра звитие  на  селските  ра йо ни  –  Евро па  инвестира  в  селските  ра йони“  

 

  
   СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  

        „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ –  ЧЕРВЕН БРЯГ -  ИСКЪР“  
                                            гр. Червен бряг, п. к. 5980, ул. „Търговска“ № 1 

                                                    e-mail: karlukovski.karst@gmail.com 
 

ГРАФИК НА ПРОВЕЖДАНЕ 

НА ЕДНОДНЕВНИ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТНИ ЛИДЕРИ 

 
№ събитие място дата час Целева група/заинтересовани 

страни 

1 Подготовка, 

изпълнение и 

отчитане на 

проекти по мярка 

4.2. „Подкрепа за 

инвестиции в 

преработката, 

предлагането на 

пазара и/или 

развитието на 

селскостопански 

продукти“, ПРСР 

2014 – 2020 г.; 

Гр. Червен 

бряг, НЧ „Н.Й. 

Вапцаров – 

1908“ - 

Ритуална зала 

11.12.2019 г.  10,30 ч. Земеделски стопани, признати 

групи или организации на 

производители, еднолични 

търговски и юридически 

лица, регистрирани по 

Търговския закон или Закона 

за кооперациите 

2 Подготовка, 

изпълнение и 

отчитане на 

проекти по мярка 

мярка 6.4.1 

„Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности“, ПРСР 

2014 – 2020 г. 

Гр. Червен 

бряг, НЧ „Н.Й. 

Вапцаров – 

1908“ - 

Ритуална зала 

12.12.2019 г. 

  

10,30 ч. Земеделски производители, 

които имат минимален 

стандартен производствен 

обем на земеделското 

стопанско не по-малко от 

левовата равностойност на 

8 000 евро; 

Микропредприятия, 

регистрирани като еднолични 

търговци или юридически 

лица по Търговския закон, 

Закона за кооперациите или 

Закона за вероизповеданията; 

Физически лица, 

регистрирани по Закона за 

занаятите. 

3 Подготовка, 

изпълнение и 

отчитане на 

проекти по мярка 

Гр. Червен 

бряг, НЧ „Н.Й. 

Вапцаров – 

1908“ - 

13.12.2019 г.  10,30 ч. Община Червен бряг 

Община Искър 

Юридически лица с 

нестопанска цел, 



7.2. „Инвестиции 

в създаването, 

подобряването 

или 

разширяването на 

всички видове 

малка по мащаби 

инфраструктура“, 

ПРСР 2014 – 

2020 г. 

Ритуална зала регистрирани по ЗЮЛНЦ, 

читалища 

4 Подготовка, 

изпълнение и 

отчитане на 

проекти по мярка 

7.5.1 

„Инвестиции за 

отдих и 

туристическа 

инфраструктура и 

съхраняване на 

нематериалното 

културно и 

природно 

наследство на 

територията на 

МИГ 

Карлуковски 

карст – Червен 

бряг – Искър“ 

ЕФРСР 2014 – 

2020 г. 

Гр. Червен 

бряг, НЧ „Н.Й. 

Вапцаров – 

1908“ - 

Ритуална зала 

14.12.2019 г.  10,30 ч. За комбинация от двата вида 

дейности А и Б – интегриран 

проект,както и само по А. 

Инвестиционни дейности: 

 Община Червен бряг; 

 Община Искър; 

 Юридически лица с 

нестопанска цел (ЮЛНЦ), 

регистрирани по Закона за 

юридическите лица с 

нестопанска цел 

За проекти само по Б. „Меки 

мерки“ в областта на 

нематериалното културно и 

природно наследство: 

 Община Червен бряг; 

 Община Искър; 

 Юридически лица с 

нестопанска цел (ЮЛНЦ), 

регистрирани по Закона за 

юридическите лица с 

нестопанска цел; 

 Читалища, 

регистрирани по Закона за 

народните читалища; 

Образователни институции с 

местно значение – училища и 

детски градини 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


