
      
“Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 234 

19.09.2018 г. 

протокол № 95/ 19.09.2018 г. от заседание на УС 

ОТНОСНО: Обсъждане и вземане на решение за актуализиране на  

Индикативен график за приемите по съответните подмерки от СВОМР за 2018 г. 
на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” и вземане на 
решение за одобрение и публикуване на Индикативен график за приемите по 

съответните подмерки от СВОМР за 2019 г. на СНЦ „Местна инициативна група 
Сандански – МИГ Сандански”. 

 
РЕШЕНИЕ:  

1. Приема се да бъде актуализиран Индикативния график за приемите, 

изменен с Решение № 232 / 21.08.2018 г. по Протокол № 93 / 21.08.2018 г. 
от заседание на УС, за приемите по съответните мерки от СВОМР за 2018 

г., както следва: 
 

 Приема по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”,   обявен 

в Индикативен график за приемите по подмерките за 2018г. се изменя: 
от четвъртата седмица на октомври 2018 г. до третата седмица на 

декември 2018 г., се актуализира с обявяване на приема  по подмярка 
4.1 от СВОМР от третата седмица на ноември 2018 г. до четвъртата 
седмица на януари 2019 г.; 

 
2. Одобрява Индикативен график за приемите по съответните подмерки от 

СВОМР за 2019 г. на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ 
Сандански”, и публикуване на електронната страница www.mig-
sandanski.eu както следва: 

 Приема по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”,   обявен 
в Индикативен график за приемите по подмерките за 2018г. приключва  

четвъртата седмица на м. януари 2019 г.; 

 Приема по подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности” е от третата седмица на февруари 2019 г. до третата седмица 
на април 2019 г.; 

  Приема по подмярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в 
инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб 

туристическа инфраструктура” е от четвъртата седмица на м. август до 
първата седмица на м. ноември 2019г.; 

 Приема по подмярка 8.1 „Подпомагане за залесяване и създаване на 

горски масиви“ е от втората седмица на м. юни до втората седмица на 
м. септемри 2019г.; 

 Приема по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски 
пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ е от петата 

седмица на м. май до четвъртата седмица на м. август 2019г.; 

http://www.mig-sandanski.eu/
http://www.mig-sandanski.eu/


 Приема по подмярка 8.5 „Подпомагане за инвестиции за подобряване на 
устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми“ е от 

първата седмица на м. октомври до третата седмица на м. декември 
2019г. 
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Заличаване на информация съгласно чл. 2 от Закона за защита на 
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