
                                               
 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ                    

“Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански 

 

„ПРАЗНИК ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР И 
ДЕЙНОСТИТЕ НА МИГ САНДАНСКИ“ 

 

 
На 08.10.2022 г. на територията на МИГ Сандански се проведе 

„Празник за популяризиране на стратегията за ВОМР и дейностите на 
МИГ Санаднски“. Събитието бе организирано в прилагане на подмярка 
19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за Водено 

от общностите местно развитие„, Споразумение № РД 50-
148/21.10.2016 г. за изпълнение на Стратегия за ВОМР. 
 

От 9:00 ч., в Конферентна зала на ул. „Македония“ 53 , гр. 
Сандански се проведе информационна среща, на която се представи 

изпълнението на Стратегия за Водено от общностите местно развитие и 
дейността на МИГ. На срещата присъстваха представители на различни 
заинтересованои страни от територията на МИГ Сандански. 

 
От 12:00 ч., в градски парк „Свети Врач“ , гр. Сандански се проведе 

изложение на местни производители, с включена безплатна 
демонстрация/дегустация на местни продукти от територията на МИГ 
Сандански. В изложението се включиха 20 местни производители – 

петима винопроизодители - „Шестака“ ООД, „Комплексна опитна 
станция – Сандански“ ООД  -  Винарска изба „Синтика“, „Винарска 
изба Свети Врач“ ООД, „Братя Георгиеви – Клуб за 

винопроизводство“ООД и винарска изба „ Дамяница “ АД , трима 
произвдотели на месни и млечни продукти -  „Балкан 2015“ ЕООД, 

„Балкан Груп 2020“ ЕООД и „Пасищно прасе“ ЕООД, двама 
производители на тестени изделия - „Селска фурна“ ЕООД и „Стефани 
09“ ЕООД, трима призводители на сладкарски изделия - „КИВИ  57“ 

ЕООД, „Суит тингс“ ЕООД – Кафе-сладкарница „РАЯ“ и „Визия - 73“ 
ЕООД  - Кафе – пекарна „Бене – Бене“, трима земеделски 
производители на зеленчуци и ядки - Евелина Стоянова, Александра 

Лазарова и „Георги Панчев – 81“ ЕООД, един производител на 
бутилиране на вода -  „Свети Врачове“ ООД, един производител на 

консервиране на маслини, чушки и паста - „ОЛИВАДИЗАС“ ООД, един 
производител на ръчни бижута - Даниела Тодорова и един на изделия 
от дърво - „ Жени – Георги Кременлиев“. 
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отговорност носи единствено СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” и не може по 
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