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ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯТА 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“ – ДЕКЕМВРИ 2019 Г. 

 Дата и място на провеждане Вид събитие Час на 

започване 

„Еднодневно обучение свързано с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти“  

1 09.12.2019 г. в гр. Брезово, Заседателна зала 

на общината 

„Еднодневно обучение свързано с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти“ 10:30 ч 

2 09.12.2019 г. с. Братя Даскалови, Община 

Братя Даскалови, Ритуална зала на общината 

„Еднодневно обучение свързано с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти“ 10:30 ч. 

 Дата и място на провеждане Вид събитие Час на 

започване 

„Еднодневно обучение свързано с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти“  

1 10.12.2019 г. в с. Златосел, община Брезово – 

Клуб на пенсионера  

„Еднодневно обучение свързано с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти“ 10:30 ч 

2 10.12.2019 г. в с. Плодовитово, Община 

Братя Даскалови, НЧ „Просвета - 1946“ 

„Еднодневно обучение свързано с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти“ 10:30 ч 

3 11.12.2019 г. в гр. Брезово, библиотеката на 

НЧ „Отец Паисий – 1876 г.“ 

„Еднодневно обучение свързано с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти“ 10:30 ч 

4 11.12.2019 г. в с. Черна гора, Община Братя 

Даскалови, НЧ Христо Ботев-1927 

„Еднодневно обучение свързано с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти“ 10:30 ч 

5 12.12.2019 г. в с. Върбен, община Брезово, 

НЧ „Христо Ботев – 1920“ 

„Еднодневно обучение свързано с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти“ 10:30 ч 

6 12.12.2019 г. в с. Медово,община Братя 

Даскалови,НЧ „Саморазвитие - 1907” 

„Еднодневно обучение свързано с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти“ 10:30 ч 
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