
      
“Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” 

Р Е Ш Е Н И Е   № 242 

29.10.2018 г. 

протокол № 102/ 29.10.2018 г. от заседание на УС 

ОТНОСНО:  
1.Вземане на решение за публикуване на електронната страница на МИГ 
Сандански /www.mig-sandanski.eu/ за публично обсъждане на проект на 
Условия за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на БФП, 

приложение към условията за кандидатстване с проектни предложения, условия 
за изпълнение на одобрени проекти и приложение към тях по подмярка 6.4 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на 
стопанства и предприятия“ от СВОМР. 
2. Взимане на решение за  съгласуване за съответствие с приложимите 

правила за държавни помощи на проект на Условия за кандидатстване с 
проектни предложения за предоставяне на БФП, приложение към условията за 

кандидатстване с проектни предложения, условия за изпълнение на одобрени 
проекти и приложение към тях по подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на 
неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от 

Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ „Местна 
инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ с Министерство на финансите. 
 

РЕШЕНИЕ: 
По т. 1 от дневния ред: Публикуване на електронната страница на МИГ 
Сандански /www.mig-sandanski.eu/ за публично обсъждане на проект на 

Условия за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на БФП, 
приложение към условията за кандидатстване с проектни предложения, условия 
за изпълнение на одобрени проекти и приложение към тях по подмярка 6.4 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на 
стопанства и предприятия от СВОМР на СНЦ „Местна инициативна група 
Сандански – МИГ Сандански“. 

 
По т. 2 от дневния ред: Да бъде изпратено писмо до Министерството на 

финансите съгласуване за съответствие с приложимите правила за държавни 
помощи на проект на Условия за кандидатстване с проектни предложения за 
предоставяне на БФП, приложение към условията за кандидатстване с проектни 

предложения, условия за изпълнение на одобрени проекти и приложение към тях 
по подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от мярка 6 
„Развитие на стопанства и предприятия“ от Стратегия за водено от общностите 

местно развитие на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ 
Сандански“. 

 
 
…………………П*  
Кирил Котев 

Председател на УС 
СНЦ „Местна инициативна група 

Сандански – МИГ Сандански“    
 
 

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


