
      
„Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 261 

15.02.2019 г. 

към 

протокол № 118/15.02.2019 г. от заседание на УС 

 

ОТНОСНО:  

Разглеждане, обсъждане и вземане на решение за изменение и допълнение на одобрени 

със Заповед № РД09-111/08.02.2019 г. на Заместник – министъра на земеделието храните и 

горите, дейности и разходи за 2019 г. по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на 

Стратегия за ВОМР" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 

2020 г.  на СНЦ "Местна инициативна група Сандански - МИГ Сандански“ 

 

РЕШЕНИЕ: 
Одобрява се изменение и допълнение на одобрени със Заповед № РД09-

111/08.02.2019 г. на Заместник – министъра на земеделието храните и горите, дейности и 

разходи за 2019 г. по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за 

ВОМР" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г.  на 

СНЦ "Местна инициативна група Сандански - МИГ Сандански“. 

Измененията са както следва: 

1. Разходи за управление: 

- дейност – „Разходи за заплати, както и задължителни по силата на нормативен акт 

разходи за социални и здравни осигуровки на персонала, обезщетения за временна 

неработоспособност и други, дължими от работодателя“; 

- дейност – „Разходи за възнаграждения и осигуровки, дължими от работодателя на 

експерти, свързани с прилагането на стратегията /оценители, консултанти, външни 

експерти и др./“; 

2.  Разходи за популяризиране на стратегията за ВОМР: 

- дейност – „Разходи за популяризиране, информиране и публичност“; 

- дейност – „Разходи за организиране на обучения, семинари и информационни срещи за 

местни лидери и за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, включително 

роми, свързани с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти и други, свързани с 

популяризиране на стратегията за ВОМР и прилагане на подхода“. 

        

…………………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 


