
     

 

  
“Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 235 

21.09.2018 г. 

 

Към протокол № 96/ 21.09.2018 г. от заседание на УС 

 

ОТНОСНО: Разглеждане, обсъждане и вземане на решение за одобрение на 

годишно разпределение на планираните дейности и разходи за 2019 г. по 

подмярка 19.4 „ Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от 

общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020г. 

 

 
РЕШЕНИЕ: Одобрява се разработеното заявление за годишно разпределение 

на планираните дейности и разходи за 2019 г. по подмярка 19.4 „ Текущи 

разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно 

развитие” по ПРСР 2014-2020г. в размер на 190 704,24 лв., разпределени както 

следва:  

 

•  Разходи за управление – 138 942,24 лв., в това число са включени 

следните разходи: разходи за заплати и осигуровки на персонала, разходи за 

възнаграждения и осигуровки на експерти свързани с прилагането на СВОМР, 

разходи за командировки, разходи за застраховане на активи, разходи за наем 

на офис, разходи за телефонни и интернет услуги, разходи за куриерски услуги, 

разходи за одиторски услуги, разходи за електронен подпис, разходи за 

канцеларски материали, разходи за обучения на екипа, разходи свързани с 

публични отношения и срещи с други МИГ, разходи за участие на МИГ в 

дейности на националната и европейската селска мрежа за РСР, както и други 

асоциации на МИГ и разходи за междинна оценка на СВОМР.  

 

 

•  За популяризиране на Стратегията за ВОМР – 51 762,00 лв., в това число 

са включени следните разходи: разходи за проучвания и анализи, разходи за 

поддръжка на интернет страницата, разходи за публикации и радио 

излъчвания, разходи за отпечатване на брошури, изработване на рекламни 



материали за популяризиране дейността на МИГ, разходи за организиране и 

провеждане на информационни срещи и обучения на местни лидери. 

 

 

 

Членове на Колективния управителен орган 
на СНЦ „Местна инициативна група  
Сандански – МИГ Сандански“:     

 
         …………………П*  

                                        Кирил Котев 
 

…………………П*  

                                        Атанас Белички 
  

…………………П*  

                                        Атанас Стоянов 

 
         …………………П*  

Божидар Граматиков 

                                                                                                                                           
                                    …………………П*  

       Митко Манолев 

 
…………………П*  

Аспарух Коляшев 

 
…………………П*  

Красимир Газев 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Заличаване на информация съгласно чл. 2 от Закона за защита на личните данни 


