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“Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” 

 

Резюме на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „Местна 

инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ 
 
1. Територия на прилагане на ВОМР 

Територията на Местната инициативна група съвпада напълно с територията на община Сандански. Площ – 998,42 

кв. км. Население – 39 099 жители. 

2. Седалище, адрес и органи на МИГ 

Седалището на МИГ Сандански е в гр. Сандански, адрес на управление: бул. „Свобода“ № 20, ет. 1. Върховен 

колективен орган на организацията е Общото събрание. Управителен орган на МИГ е Управителният съвет. 

3. Цели, приоритети, специфични цели и мерки на ВОМР 

Основна цел 

Устойчив растеж и европейско развитие на територията на базата на подкрепа за конкурентоспособността на 

селското стопанство, увеличаване на заетостта и разнообразяване на дейностите в туристическия сектор, подкрепа 

за услугите и преработващата промишленост и опазване на околната среда. 

Приоритет 1 

Подобряване на ефективността 

на производството и 

реализирането на продукцията 

на малките  и средни селски 

стопанства чрез въвеждане на 

иновации и разнообразяване 

към неземеделски дейности. 

Приоритет 2 

Постигане на балансирано развитие на 

територията чрез подобряване на 

основната и на социалната 

инфраструктура и интегрирането на 

малките населени места и селските 

стопанства в туристическия продукт. 

Приоритет 3 

Опазване и разширяване на горските 

масиви и на компонентите на 

околната среда. 

Цел 1 

Повишаване 

конкурентосп

особността на 

земеделието 

чрез 

преструктури

ране и 

развитие на 

наличните 

материални 

мощности и 

насърчаване 

въвеждането 

на нови 

технологии в 

стопанствата. 

Цел 2 

Насърчаване на 

предприемачес

твото на 

селските 

стопани чрез 

подобряване на 

маркетинга и 

обвързването 

на 

селскостопанск

ата продукция 

и услуги с 

туризма. 

Цел 1 

Развитие  на 

базисна 

инфраструктура в 

подкрепа на 

развитието на 

интегрирания 

селски туризъм и 

разширяването на 

туристическата 

зона. 

Цел 2 

Възстановяване  

и развитие на 

културното и 

природното 

селско 

наследство и 

интегрирането  

му в селския 

туризъм. 

Цел 1 

Увеличаване 

териториите на 

горите чрез 

залесяване на 

земеделски и 

неземеделски 

земи. 

Цел 2 

Увеличаване 

привлекателностт

а на горите за 

отдих и почивка 

чрез поддържане 

качеството на 

почвите, водите, 

въздуха и 

биологичното 

разнообразие. 

Подмярк

а 4.1 
„Инвестиц

ии в 

земеделск

и 

стопанств

а“ 

Подмярка 6.4 
„Инвестиционн

а подкрепа за 

неземеделски 

дейности“ 

Подмярка 7.2. 
„Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове 

малка по мащаби 

инфраструктура“ 

Подмярка 7.5. 
„Инвестиции за 

публично 

ползване в 

инфраструктура 

за отдих, 

туристическа 

информация и 

Подмярка 8.1. 
„Подпомагане за 

залесяване и 

създаване на 

горски масиви“ 

Подмярка 8.5  
„Подпомагане за 

инвестиции за 

подобряване на 

устойчивостта и 

екологичната 

стойност на 

горските 
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малка по мащаб 

туристическа 

инфраструктура“ 

екосистеми“ 

Подмярка 

4.2. 

„Инвестиции 

в 

преработка/м

аркетинг на 

селскостопан

ски 

продукти“  

 

 

 

 

 

 

 

  Подмярка 8.3. 
„Подпомагане за 

предотвратяване 

на щети по 

горите от горски 

пожари, 

природни 

бедствия и 

катастрофични 

събития“ 

 

 
4. Индикативно разпределение на средствата по мерки и години 

Код на 

мярката 
Име на мярката 

Общо за периода на 

стратегията 

лева % 

 Мерки, финансирани от ПРСР 2014 – 2020 г. (ЕЗФРСР)   

4.1 Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства 293374,50 10 % 

4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти 293374,50 10 % 

6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности 977915,00 33, 33 % 

7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, 

включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и 

спестяване на енергия 

801890,30 27, 33 % 

7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура. / подкрепа за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по 

мащаб туристическа инфраструктура 

391166,00 13, 33 % 

8.1 Подпомагане за залесяване и създаване на горски масиви 48895,75 1, 67 % 

8.3 Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни 

бедствия и катастрофични събития 

78233,20 2, 67 % 

8.5 Подпомагане за инвестиции за подобряване на устойчивостта и 

екологичната стойност на горските екосистеми 

48895,75 1, 67 % 

 ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР: 2 933 745,00 лв. 100 % 

  

Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от 

общностите местно развитие (25 на сто от общите публични 

разходи от ЕЗФРСР, включващи разходите по подмярка 19.2 и 

подмярка 19.4) 

 977 915,00 лв.   

 


