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ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ 

Проект №BGLD-1.002-0001 “Растеж чрез активизиране на местния потенциал – 

GALOP” 

 

Кратка визитка на проекта 

През 2019 г. НСОРБ стартира, заедно с Норвежката асоциация на местните власти, 

изпълнението на проект ГАЛОП. Проектът цели въвеждане на различен подход в 

подкрепа на местното развитие. Вместо спуснати отгоре приоритети, търсим местните 

дадености и потенциал. Въз основа на тези силни страни се надяваме да подготвим 

проекти, планирани от местните хора и работещи за тях.  

За да реализираме нашата цел, събрахме информация за досегашните успешни 

общински програми, проекти и начинания, свързани с развитието на малките населени 

места, както и за бъдещите им планове за надграждане или оползотворяване. След 

анализ на събраните добри практики и идентифицираните местни активи, отзовалите се 

местни власти ще могат да кандидатстват с концепция за местно икономическо 

развитие, като 10 общини или групи от общини ще бъдат избрани за разработване на 

стратегии за местно развитие с пълната финансова подкрепа по проект ГАЛОП.  

Тези общини ще бъдат включени в интензивния експертен и управленски обмен по 

проекта с норвежките местни власти и в учебните посещения в Норвегия. В 

допълнение, тези общини могат да кандидатстват с проект за финансиране по Малката 

грантова схема на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено 

включване на уязвими групи“.  

В следващите страници Ви представяме кратка информация за събраните по проекта 

добри практики и общински политики, свързани с насърчаване на местното развитие и 

съхраняване на местните общности.  

Успешните примери, представени от българските общини, са обобщени в следните 

основни категории: 

1. Социалният капитал – предпоставка за бъдещо развитие; 

2. Културни постижения и наследство – основа и за икономическо 

оживление; 

3. Надграждане на стопанските дадености; 

4. Природата на хората – най-ценното богатство. 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ   
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1.  Социалният капитал – предпоставка за бъдещо развитие              стр. 4 

Добри практики представени от общините Троян, Болярово, Луковит, Полски 

Тръмбеш, Лясковец, Смядово, Тополовград, Омуртаг, Стрелча, Средец, Долна 

Митрополия, Силистра, Поморие, Кричим, Велико Търново; 

 

2. Културни постижения и наследство – основа и за икономическо оживление 

                                                                                                                                           стр. 22  

Добри практики представени от общините Нова Загора, Левски, Исперих, 

Димитровград, Свищов, Пещера, Ивайловград, Провадия, Казанлък, Пирдоп, Руен, 

Ракитово, Правец, Кюстендил;   

 

3. Надграждане на стопанските дадености                                                              стр. 37 

Добри практики представени от общините Сливен, Раковски, Първомай, Тутракан, 

Ботевград, Бургас, Чавдар, Златоград, Русе, Долни Дъбник, Иваново, Белене; 

 

4. Природата на хората – най-ценното богатство             стр. 51 

Добри практики представени от общините Елена, Летница, Сърница, Монтана, 

Белица, Стралджа, Вълчи дол, Белово, Чупрене.  

 

След обобщеното изложение на добрата практика на всяка община, в каре са 

дадени плановете и идеите на местната власт по надграждане и/или 

разнообразяване на дейностите по оползотворяване на местния потенциал за 

развитие.  
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1. Социалният капитал – предпоставка за бъдещо развитие 

 

 

Община Троян  

 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВА С ТРАДИЦИИ 

На територията на община Троян функционират 22 населени места – всяко със 

своите дадености, потребности и потенциал. Всички те формират общото 

икономическо развитие на общината. Ето защо, за местната власт беше важно да 

намери подходяща форма за стимулиране на инициативата на жителите на 

населените места за тяхното развитие и просперитет. Така беше създадена 

Общинска програма „Обществен форум за реализация на партньорски проекти“, 

чиято основна цел е утвърждаване на партньорството между структурите на 

гражданското общество и местната власт чрез реализиране на съвместни проекти, 

насочени към обществено значими дейности. 

Общинската програма поставя началото си в община Троян през 2000 г. 

Програмата се обявява всяка година и е с бюджет обикновено от 50 хил. лв. 

общински средства. Тя дава възможност на жителите от всяко населено място да 

подготвят проект от всички сфери на обществения живот.  

Програмата финансира 70% от стойността на проектното предложение, а 

останалите 30% са от кандидата, под формата на финансово или нефинансово 

участие. Оценяването на подадените проектни предложения се извършва от 

самите жители на общината на специално обявен за случая форум. За последните 19 

г. са реализирани стотици местни проекти, основно за подобряване на жизнената 

среда в селата, популяризиране на културно-историческото наследство и 

подобряване на туристическия продукт и услуги.  

Община Троян притежава много богат природен, културен и стопански потенциал. 

Сектор „Индустрия“ е с почти вековна традиция, базирана първоначално на силно 

развитото занаятчийско производство. Богато и добре съхранено е културно-

историческото наследство: исторически и архитектурно-етнографски обекти; 

религиозни паметници; манастири с национална и международна значимост; 

съхранени битови традиции и занаяти; интересни музеи; богат културен календар. 

Уникален е и Централният Балкан. 

Разбира се, не всички посочени местни дадености са достатъчно оползотворени, което 

основно се дължи на огромния финансов ресурс, който е необходим за тяхното 

реализиране и поддържане. Общината отдава приоритет на: 
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- Туристически маршрут „Виа Траяна Балканика“, преминаващ през общините Сопот, 

Карлово и Хисаря: най-дългият маршрут у нас, съчетание на няколко вида дейности и 

индустрии – хранително-вкусова, винена, земеделие, хотелиерство и 

ресторантьорство, на балнео и СПА туризъм. 

- Археологически комплекс „Состра“, включващ римски кастел, път и крайпътна 

станция, с категория „национално значение“. Налице са необходимите предпоставки 

за реставрация, изграждане на приходо-генерираща инфраструктура – посетителски 

център, търговска зона със заведения за обществено хранене и настаняване; 

- Център за рекреация и отдих“ в село Шипково: използването на минералната вода и 

балнеолечението е със стогодишна история, но не е развито на подобаващо ниво. 

 

Община Болярово  

 

ЦЕЛЕНАСОЧЕНА ПОЛИТИКА НА СОЦИАЛНИ ПРИДОБИВКИ 

Освобождаване на родителите от заплащане на такси за посещение на детска 

градина и финансово подпомагане на учащите 

От 2011 г. общината премахва таксите за посещение на детска градина. В 

резултат се постига пълен обхват на децата в учебните заведения. Практиката се 

надгражда, като на децата и учениците се отпускат финансови средства за 

подготовката на учебната година.  

Осигуряване на стимули на общопрактикуващи лекари и на стоматолози на 

територията на община Болярово 

Община Болярово е гранична община, обхващаща 20 отдалечени населени места с 

общ брой на населението 4170 души. С решение на общинския съвет са приети 

редица стимули, за да се подкрепи медицинското обслужване на населението: 

осигуряват се безплатни общински жилища за докторите и семействата им, 

осигурява се безплатно отопление, ежемесечно финансово подпомагане на всяка 

лекарска практика, осигуряват се безплатно общински помещения, които се ползват 

от лекарите за кабинети в отделните села. Общината закупува стоматологичен 

стол и оборудва кабинета по дентална медицина, ползван на зъболекаря безплатно. 

Запазването на социалния капитал на общината дава увереност, че заедно с местните 

хора могат да социализират и разработят потенциала за туризъм на яз. „Малко 

Шарково“, минералните извори на село Стефан Караджово и културното наследство 

на село Воден.  
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Община Луковит, село Дерманци 

 

ЛИДЕРСКА ШКОЛА ЗА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ НА 

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ 

Лидерската школа е творение на местната общност, която успява да ангажира 

родителите в училищно-възпитателния и социалния процес, и да промени нагласите 

към собственото развитие и самооценките на децата и родителите, ангажираността 

им и мотивацията в учебния процес. Преодолян е възгледът, че училището е място, в 

което децата просто присъстват, когато те не са вкъщи. Така училището става 

център на общността, възпитава отговорност и взаимодействие, благотворителност 

и предприемачество. 

 

 

Общината и училищното ръководство в с. Дерманци планират надграждането на своя 

общностен център чрез ангажиране на местния бизнес и предприемачи, за да стимулират 

бъдещото израстване и ориентиране на младите хора, а и на техните родители.  
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Община Полски Тръмбеш 

 

СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ 

Община Полски Тръмбеш реализира поредица социални проекти с желанието да успее 

да помогне на всички нуждаещи и да се избегне социалното изключване. За хората, 

които не могат да се справят сами, общината предоставя всеки ден услугата 

„доставка на храна“. Храна за обяд и вечеря се доставя във всички населени места, до 

дома на всеки един желаещ жител. Услугата е регулярна, независимо от лошите 

климатични условия и особено през зимния сезон. Всеки ден се доставя храна на 350 

жители на общината.  

Поради затруднения във финансирането, общината поддържа персонал само за 

приготвяне и доставка на храната. Няма финансова възможност за назначаване на 

повече персонал, от който има необходимост, за да може като услуга да се предоставя 

и почистване на жилището, дребни комунално-битови услуги, медицинско и 

психологическо консултиране. За тези услуги общината ползва различни национални и 

европейски програми и проекти, но това е за кратко – за времето на 

продължителността на проектите, което води до страх и несигурност в хората,. 

Друг проблем е амортизираната материална база и транспортни средства. Сградата 

на Домашен социален патронаж е построена през 1979 година и независимо 

многобройните ремонти досега, тя се нуждае от основно обновяване и ремонт. 

Автомобилите, които всеки ден пътуват във всички населени места от общината, са 

амортизирани и за тяхната поддръжка общината изразходва много средства. 

 

Община Полски Тръмбеш има потенциала да доразвие дейността на Домашен социален 

патрона, с което поставя в приоритет социалните услуги в общността и по този начин ще 

създаде условия за независим живот и социално включване за хората с увреждания и 

самотно живеещите, в т. ч. за минимизиране на нуждата от институционален тип грижа. 

Предвид регистрираните устойчиви тенденции за намаляване и застаряване на 

населението на община Полски Тръмбеш, то стратегически приоритет за следващите 

години е осигуряване на адекватни услуги за възрастните и самотно живеещи хора. 
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Община Лясковец 

 

С ТРАДИЦИИ В ГРАДИНАРСТВОТО И С МОДЕРНИ ПОЛИТИКИ ЗА 

БИЗНЕСА 

Малките общини в България се характеризират с по-ниско ниво на гражданска 

активност, както и ограничени ресурси за подобряване на средата и качеството на 

живот. Друг проблем е липсата на възможности за финансиране на местни 

граждански организации, които традиционно не са конкурентни за кандидатстване 

по оперативните програми или пред международни донори. В отговор, община 

Лясковец разработи и стартира Фонд за подкрепа на местни инициативи съвместно с 

платформа „Агора“, където читалища, неправителствени организации и 

междублокови пространства могат да получат до 3000 лева за реализация на малки 

проекти на територията на община Лясковец.  

Фондът цели осигуряване на устойчив местен финансов ресурс за подкрепа на 

гражданската активност, базиран на общинския бюджет, с което се гарантира 

устойчивост на процеса във времето и същевременно се поставя акцент върху 

местните приоритети и местното развитие. Проекти могат да подават НПО, 

регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, читалища по реда 

на Закона за народните читалища, етажна собственост по реда на Закона за 

управление на етажната собственост, осъществяващи дейността си на 

територията на Община Лясковец, които допринасят за развитие на местната 

общност. 

Проведени са две сесии за набиране на проекти – през 2018 и 2019 година, като 

проектите са по приоритет „Общностни иновации за подобряване на средата и 

качеството на живот”. По тях е трансформирано пространството в Музея на 

гурбетчийското градинарство като ново културно пространство в града, обновени 

частично са читалищата, подобрена е комуникацията между поколенията чрез 

организиране на културни и фолклорни събития в детски градини и пенсионерски 

клубове. 

Обогатяване на културния календар. На територията на гр. Лясковец има 

регистрирани 120 сгради – паметници на културата предимно възрожденски, 

свързани с местната история и култура. В град Лясковец се намира единственият по 

рода си Музей на гурбетчийското градинарството, разположен в най-атрактивната 

част на града – „Ланджов двор”, който е паметник на културата от 

Възрожденската епоха. Върху непристъпните скали на Арбанашкото плато, над гр. 

Лясковец доминира манастирският ансамбъл „Св. Св. Апостоли Петър и Павел”. В 

последните 5 години, община Лясковец обогати културния си календар с шест нови 

събития – национални и международни фестивали и събори. 
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Привличане на инвеститори 

Община Лясковец реализира редица политики и инициативи в подкрепа на малкия и 

среден бизнес. Само за последните четири години на територията на общината над 60 

нови фиpми са създали производствени бази и логистични центрове. Общината вече може 

да се похвали с три икономически зони, като инвеститорският интерес продължава да е в 

непрекъсната динамика.  

Инициатива на Общината за подобряване на информационните услуги за гражданите и 

бизнеса е стартирането на „Информационно Гише на предприемача”, което предоставя 

информация за стартиране на бизнес, възможности за финансиране и всички процедури, 

свързани с упражняването на стопанска дейност. Поддържа се Местната инициативна 

група „Лясковец – Стражица”, която осигурява финансиране за подкрепа на бизнеса, 

земеделието и туризма. Оказва се съдействие на малкия и среден бизнес да участва в 

международни търговски изложения и панаири, организирани от побратимените общини 

на Лясковец. Тези политики могат да бъдат доразвити и надградени.  

 

 

   Община Смядово  

 

МОБИЛЕН ЕКИП ЗА СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ УСЛУГИ 

За осигуряване на качествена грижа в семейна среда на нуждаещите се от постоянно 

обгрижване хора с увреждания и самотноживеещи и създаване на условия за социалното 

им включване и преодоляване на социалната изолация, както и осигуряване на условия за 

активен професионален живот за семейства, в които има деца с увреждания, община 

Смядово реши да подаде ръка и създаде „Мобилен екип за подкрепа, чрез предоставяне 

на комплекс от социално-здравни услуги“. Практиката обхваща всички населени места 

на територията на общината 

Първоначално мобилната група се създаде и беше част от дейностите по проект 

„Качествена грижа за достоен живот в община Смядово” по ОП „Развитие на 

човешките ресурси 2014 – 2020”.  

Практиката включва пакет от социални дейности в подкрепа на хора в риск от социално 

изключване, асистентска почасова подкрепа в дома за дейности, в които потребителят 

среща трудности, професионална подкрепа от социален работник, психолог, медицинска 

сестра, в зависимост от потребностите в домашна среда, дистанционна подкрепа в 

ситуация на риск-чрез подаване на сигнал от страна на потребителя чрез персонално 

оборудване (дистанционна грижа). Потребители на тази услуга са лицата от целевата 

група, подали заявления за ползване на социалната услуга, както и други хора с 

увреждания и възрастни хора в риск, които живеят в домашна среда.  

В някои случаи се налага хората с увреждания да ползват здравни услуги на медицински 

специалисти от областния град, тъй като на територията на общината няма такива. 

Затова бе закупено специализирано транспортно средство, с което се доставят и 



10 
 

лекарствени средства, които липсват в местните аптеки. При посещения на социални 

мероприятия също възниква необходимост от придвижване на хората с увреждания – 

транспортното средство е снабдено със специализирана платформа за инвалидна 

количка. По график транспортното средство се използва от психолога, медицинската 

сестра и социалния работник за предоставяне на услуги в домовете на лицата, които са 

в невъзможност да се движат поради заболявания. Специализираното транспортно 

средство осигурява достъп на хората до социални и културни мероприятия на община 

Смядово, които са важни за поддържането на контакти и включването им в живота на 

общината. След изтичането на срока на проекта дейностите на мобилната група бяха с 

намален капацитет за няколко месеца, след което се осигури финансиране от общинския 

бюджет.  

                    

 

Развиване в социалното предприемачество.  

Общата цел е да се развие социалното предприемачество в община Смядово като 

фактор за подобряване качеството на живот на уязвимите групи и устойчивата им 

социална интеграция чрез икономическа и обществена активност. Разполагаме с 

необходимия човешки ресурс и материална база, но липсват средства за стартиране на 

иновативни модели за развитие на социалното предприемачество. Най-честият 

проблем, с който се сблъскваме, е достъпът до финансиране.  

Социалните предприятия на територията на община Смядово включват хора, които 

искат и могат да извършват стопанска дейност или друга дейност в полза на 

обществото, а не само за лична изгода. Дейностите, които бихме искали да реализираме 

заедно със социалните ни центрове, са: 1. “Създаване на пункт за обработка на стари 

дрехи и текстил с цел отделяне и повторна употреба на текстилни отпадъци“. 

Старите дрехи и текстил ще се събират чрез поставяне на специални контейнери в гр. 

Смядово и в пункта за обработка. Цялостната обработка ще се извършва от 

потребители на социалните домове на територията на гр. Смядово. 2. Създаване на 

общинско социално предприятие за обществено хранене – Смядово насочено към 

осигуряване на топла храна за население на община Смядово.  

Със създаването на социалното предприятие ще се осигури заетост на хора с 

увреждания и лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално 

изключени лица (неактивни и безработни лица) и ще се подкрепи процеса на тяхната 

социализация и възстановяване на трудовите навици. 
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Община Тополовград 

 

СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ 

Въвеждането на социални иновации се налага от факта, че общинската администрация 

и социалните партньори нямат достатъчен капацитет за идентифицирането и 

прилагането на нови модели и практики в социалната дейност, както и поради това, че 

предоставяните социални услуги за етнически и уязвими общности са с много ниска 

ефективност по отношение на потенциала за социално включване. Досегашните модели 

на работа за социално включване са остарели и не предлагат гъвкавост, за да бъдат на 

необходимата ниво на ефективност, така че е необходимо общинската администрация, 

в координация със социалните партньори, да възприеме нови идеи, подходи и практики в 

тази сфера и да осигури тяхното устойчиво прилагане на базата на изградения 

капацитет и изградените партньорства. 

Реализираха се 2 дейности за включване чрез заетост на роми и трайно безработни: 

1. Учреди се ДЗЗД „Земеделски кооператив Рома –Тополовград” и съдружниците се 

обединиха за постигане на следните общи стопански цели:  

- Осъществяване на производство на земеделска продукция на територията на община 

Тополовград; 

- Маркетинг и продажба на съвестно добитата продукция; 

- Участие в традиционния есенен панаир в гр. Тополовград; 

- Участие за изпълнение на договори с предмет реализиране на пазара на съвместно 

добитата от съдружниците земеделска продукция. 

Община Тополовград ще подкрепя функционирането и развитието на създадения 

земеделски кооператив „Рома“ чрез включване в различни видове дейности.    

2. Създадено бе предприятие „Подкрепа за социално включване” по проект, финансиран 

по процедура „Развитие на социалното предприемачество” по ОП „Развитие на 

човешките ресурси”. Новосъздаденото социално предприятие предоставя услуги в 

общността чрез разкриване на социална кухня и осигуряване на лична помощ по домовете 

на лица, които имат нужда от грижа и подпомагане. 

Общината разполага с редица дадености, които могат да се използват за създаване на един 

значително разширен туристически продукт, който да привлича както български, така и 

чуждестранни туристи. Културно-историческите забележителности със значителен 

туристически потенциал са свързани с древните обитатели на района – траките (долмени, 

светилища и др.) и източноправославните религиозни паметници (манастири, църкви, 

скални църкви, параклиси). 

Сакар планина е един български мегалитен парк, а негов център е община Тополовград, 

където са запазени най-голям брой от тези интересни и загадъчни човешки творения.  
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Като туристически атракции в близост до района могат да се използват останките на 

крепостите „Букелон” (при с. Маточина) и „Кастра Рубра” (при с. Изворово). В района са 

запазени раннохристиянски скални църкви от Х век. Източноправославна светиня за 

цялата Сакар планина е манастирът „Св. Троица” а също и над 30 православни храма в 

общината.  

Интерес представляват и някои запазени местни обичаи, песни, хора, кухня и ароматните 

и опияняващи местни вина и ракии. Всичко това, допълнено с непринуденото местно 

гостоприемство, представляват също добра база за развитие на туризма. 

 

  

Община Омуртаг 

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА КЪМ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ 

Общината води целенасочена социална политика към подобряване качеството на 

живот на лица от рисковите групи. В края на 2017 г. приключи реализацията на проект 

„Помощ за независим живот” по ОП „Развитие на човешките ресурси”, чрез който се 

продължи и разшири дейността на създаденото по процедура „Помощ в дома“ звено за 

услуги в домашна среда към съществуващ „Домашен социален патронаж“ (Общо 98 

потребители получиха социални и здравни услуги в домашна среда). През 2016 г. бе 

изпълнен проект „Оборудване на кухненски блок на „Домашен социален патронаж“ гр. 

Омуртаг“, финансиран от Фонд „Социална закрила“. Реализирани са дейности по 

доставка и монтаж на ново кухненско оборудване. В кухнята на Домашен социален 

патронаж се приготвя храна и за ползвателите на социалната услуга в общността 

„Обществена трапезария”.  

От 1 ноември 2016 г. е в процес на изпълнение проект „Осигуряване на топъл обяд в 

Омуртаг“, финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно материално 

подпомагане. През 2018 г. приключи реализацията на проект „Активно включване на 

хора с увреждания и техните семейства за успешна реализация“. В проекта 58 

потребители с увреждания получиха социална интегрирана услуга, в т.ч. здравна, и 

психологическа подкрепа, а 20 лица, полагащи грижа за лице с увреждане от 

посочените потребители, бяха включени в професионално обучение по професия 

„Социален асистент“, специалност „Подпомагане на възрастни“ и предоставяне на 

социална интегрирана услуга; 18 лица, полагащи грижа за лице с увреждане от 

посочените потребители, бяха включени в професионално обучение по професия 

„Работник в озеленяването“ специалност „Озеленяване и цветарство“; 18 лица, 

полагащи грижа за лице с увреждане от посочените потребители, бяха включени в 

професионално обучение по професия „Помощник в строителството “ специалност 

„Основни и довършителни работи “. Чрез тези проекти се даде възможност на 

членовете на семействата на потребителите на услуги, които са в трудоспособна 

възраст, да останат в заетост или да започнат работа. 
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Плановете за бъдещо развитие и надграждане включват осигуряване на финансиране за 

разширяване капацитета на услугите, с цел обхващане на по-голям брой потребители в 

повече населени места от общината. 

Така предоставянето на здравно-социални услуги в дома за възрастни над 65 г. с 

невъзможност за самообслужване и хора с увреждания ще се осъществява на 

територията на цялата община и ще се даде възможност на близките на потребителите, 

които са в трудоспособна възраст, да останат в заетост, да започнат работа или собствен 

бизнес.  

Общинското ръководство търси възможности за привличане на инвеститори и 

насърчаване на местния бизнес чрез активно управление на земеделския и горски фонд, 

чрез доизграждане на транспортната и техническата инфраструктура и разширяване на 

индустриалната зона на град Омуртаг. 

 

 

Община Стрелча 

 

В ДЕЦАТА Е БЪДЕЩЕТО  

ВАКАНЦИОННА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА С ДЕЦА „ДЕТСКО ЛЯТО“ 

Община Стрелча, съвместно с Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, разработи и изпълнява 

програма за ваканционна работа с деца  на възраст от 7 до 16 години.  

„Детско лято“ има за цел да спомага за развитието на децата в отделните сектори за 

постигане на по-ефективна защита във всички сфери на обществения живот. Чрез 

ангажиране на свободното им време с приятни занимания да провокира у тях желание за 

развиване на творчески, спортни или други умения, да надгражда знания и формира 

социално ангажирани млади хора.  

Заложените дейности са насочени към превенция и противодействие на агресивни 

прояви, употреба на алкохол, цигари, наркотични вещества, пристрастяване към 

интернет и други опасни поведенчески прояви, актуални сред подрастващите и 

учениците. Дейностите, заложени за изпълнение в програмата, имат фокус в различни 

сфери. Привличат се партньори в отделни мероприятия, напр. Исторически музей-

Стрелча, Народно читалище „Просвещение“, полицейски участък и др. Видове 

мероприятия: 

 Организиране на игри „Търсене на съкровище“;  

 Презентации за местното археологическо наследство; 

 Походи сред природата за опознаване на разнообразието на местната флора и 

фауна; 

 Засаждане на цветни лехи в парковете и училищните дворове; 
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 Апликации с природни материали на тема „Пъстър свят“; 

  Изложби на домашни любимци; 

 Игри, свързани с разделно събиране на отпадъци; 

 „Полицаят – приятел на детето“; 

 Спортни прояви – футболни турнири, шах турнири, „Бързи, смели и 

съобразителни“, стрелба с лък; 

 Рисунка на асфалт. 

 

Програма „Детско лято“ и ангажирането на децата в свободното от учебни занимания 

време дават възможност за пълноценен организиран отдих, като в същото време 

предпазват от рискови ситуации на улицата и формиране на вредни навици. Дейностите 

обогатяват детската личност със знания и умения от различни области на познанието в 

игрова форма. Стимулира се стремежът им за себедоказване и утвърждаване. 

Докосват се скритите интереси и дарования у децата.   

 

Националният балнеолечебен курорт Стрелча е разпознаваем с уникалните си историко-

географски характеристики, природни и исторически забележителности, лечебни 

минерални извори и розови насаждения. 

Минерални извори 

Стрелчанската минерална вода лекува заболявания на опорно-двигателния апарат, нервна 

система, сърдечно-съдовата система, дихателната система, бъбречно-урологични, 

обменно-ендокринни, жлъчно-чернодробни и гинекологични заболявания. Обособени са 

общински лечебно-възстановителен комплекс с минерална баня; медицински 

възстановителен център, оборудван със съвременна техника за физиотерапия и ЛФК; 

закрит плувен басейн за спортно-профилактични цели. Има и открит минерален плаж със 

спортни съоръжения. 

Розопроизводство 

Розопроизводството в Стрелча датира от първите години след Освобождението. В 

настоящия момент Стрелча е един от най-големите розопроизводителни центрове с над 

4000 дка розови насаждения. Съчетанието на плодородна почва и благоприятен климат 

създават условия за добиване на най-качественото розово масло в страната. На 

територията на града има две дестилерии за производство на розови продукти, едната от 

които е втората най-стара действаща розоварна в България, построена 1953 г, където може 

да се проследи процеса на добиване на розово масло. Празникът на розата, който 

традиционно се провежда в последната събота на май, e един от най-забележителните 

празници, посветен на красотата и цветята, пролетта и благоуханието на маслодайната 

роза. Той се допълва от Средногорския етнографски фестивал, и популяризиращ 

музиката, танците и обичаите на Средногорието. 

Всички тези дадености трябва да се обвържат в единен туристически продукт, чрез който 

дестинацията да се популяризира и привлече значим брой потребители, които отново и 

отново да се връщат и да предпочитат Стрелча през останалите конкурентни балнео-

курорти. 
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Община Средец 

 

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ И ЕКО-ТУРИЗЪМ 

Община Средец изпълни проект финансиран от ФМ на ЕИП 2009-2014 „Устойчиво 

развитие чрез мултикултурно образование – грижа за деца в риск в община Средец“.  

Община Средец включва 32 населени места с компактни групи ромско население, 

изложени на социални рискове като безработица, бедност и географска изолираност. По 

данни от националното преброяване през 2011 г., ромският етнос съставлява 15.5% от 

жителите и 75% от безработното население на общината. Паралелен проблем се явява 

високата раждаемост на деца в семейства с недостатъчни възможности за 

отглеждане на дете и родителски практики, възпрепятстващи социализирането на 

децата в по-късна възраст. Детските заведения на територията на общината се 

посещават от 684 деца до 6-годишна възраст, като през 2011 г. на територията на 

общината са родени 177 деца,  една трета от които в квартали с компактно ромско 

население, които са константно изложени на социални рискове. Децата в уязвимо 

социално положение на територията на общината надхвърлят 90%. Добра практика на 

общината е назначаването на ромски медиатори, които провеждаха срещи от врата на 

врата с родители от ромското население. Целта на тези срещи бе привличане на 

родители (роми и други) към процеса на социализация на самите тях и на децата им. 

След приключване на проекта, един от ромските медиатори продължи да работи в 

община Средец. И към настоящия момент работи с лица от уязвими групи за 

приобщаването им към общността, развитие на трудови умения, включване в обучения и 

осигуряване на трудова заетост. 

В бъдеще смятаме да надградим постигнатите резултати от дейността на ромските 

медиатори, като продължим участието им в следващи проекти, в т.ч. по Програма 

„Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими 

групи“. 

 

Община Средец има възможностите да се превърне в устойчива самоуправляваща се 

общност с икономика, базирана на местните ресурси, със съвременна инфраструктура и 

качествена жизнена среда. Най-значимите опорни точки за развитие на общинска 

икономика, приоритетно базирана на местни ресурси, са: 

Общински гори 

Те са концентрирани в югоизточната част на общината и са с обща площ 21 800 ха. 

Горските територии се управляват от Общинско предприятие „Общински гори”. Освен 

широколистна и иглолистна дървесина, от горските територии се добиват и странични 

продукти – гъби, билки, диворастящи плодове и др., както и се развива ловен и селски 

туризъм. За да се насърчи местната икономика, се планира разработването и 

реализирането на проект за оползотворяване на отпадна дървесина и биомаса за 
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отопление. Той ще даде възможност за нови работни места и алтернативно отопление за 

местното население, което ще допринесе за подобряване на социално икономическото 

развитие на общината.  

Туризъм.  

В община Средец се създадоха благоприятни условия, които привличат все повече 

туристи, желаещи да избягат от шума на големия град и напрегнатото ежедневие. 

Стратегическото географско разположение на община Средец – близост до областния град 

Бургас, чистият въздух и красивата природа на Странджа планина, я прави желана 

дестинация. Осигуряването на информираност (примерни маршрути, туристически 

обекти, природни забележителности, културни и исторически обичаи) би било по-лесно 

ако се създаде Туристически информационен център, в който да бъде събрана полезната 

информация под формата на флаери, брошури, туристически карти, алманах и др. За 

нуждите на екотуризма е необходимо да бъдат създадени нови еко пътеки с места за отдих 

– заслон с пейки и маси. В община Средец има културно-исторически обекти, които са на 

трудно достъпни места. За увеличаване на посещаемостта им, е нужно да се изработят и 

поставят информационни табели, които да привлекат вниманието на туристите и да ги 

насочат към обекта. 

 

 

Община Долна Митрополия 

 

ПАТРОНАЖНИ ГРИЖИ ЗА НЕЗАВИСИМ И ДОСТОЕН ЖИВОТ  

 

Проектът-добра практика се финансира по схема № BG05M9OP001-2.040-0054-C01 на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.  

Насочен е към надграждане на създадения модел за предоставяне на почасови мобилни 

интегрирани здравно-социални услуги за възрастни хора, като ще се надградят 

резултатите по проект „Домашни грижи за независим и достоен живот“, който е 

реализиран от Български червен кръст съвместно с МТСП и МЗ с финансиране от 

Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество по Българо-швейцарската 

програма за сътрудничество и съфинансиране от институциите. 

Целта на проекта е да се отговори на нуждите на целевите групи в най-голяма степен, 

като се има предвид, че освен услугите, които се предоставят от действащия екип, ще 

се предостави възможност за срещи с психолог. Екипът ще предоставя мобилни 

почасови услуги в домашна среда – за лична и здравна помощ, за социална подкрепа и за 

помощ при комунално-битови дейности на минимум 80 нуждаещи се лица за период от 

12 месец. Проектът гарантира по-висока ефективност на предоставените услуги при 

използването на значително по-малък финансов ресурс чрез прилагане на гъвкави 

механизми за съчетано почасово ползване на различни социални услуги, ориентирани към 

индивидуалните нужди на всеки потребител. Предоставяните услуги в семейна среда ще 

са съобразени с индивидуалните потребности, желания и условия на живот на 
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потребителите. Закупен е подходящ автомобил, с който доставчиците на услугата да 

достигат до домовете на потребителите и при необходимост да ги превозят до здравни 

заведения, административни сгради и др. Провежда се обучение на лицата, които 

изпълняват интегрираната социална услуга, за да бъдат напълно подготвени и 

компетентни при предоставянето й. 

 

Общината планира да развие туризма като допълнителна или алтернативна заетост 

(спрямо земеделския профил на територията).  

Най-привлекателна или обещаваща в това отношение е природата в село Байкал, което се 

намира на брега на р. Дунав и се характеризира с изключително голямо био-разнообразие 

и има условия за риболов и отдих. Там се намира и пристанищна инфраструктура, която 

има нужда от инвестиции, за да представя нови възможности за развитието на туризма 

или речното плаване. В с. Байкал има място, предвидено за строеж на нова вилна зона, 

има изграден къмпинг по линия на международната регата “Тит“ от Шварцвалд до 

Силистра по река Дунав.  

Природни забележителности са местностите „Лагера“, „Ореша“, „Парка“ в село 

Оряховица, а защитени обекти са вкаменели дървета в близост до река Искър и стебла в 

местността „Калето“ в с. Ставерци. В някои населени места на общината са открити 

останки от антични некрополи, антични селища, римски пътища. На територията на 

община Долна Митрополия няма изградени хотели и почивни домове. Няма заведения и 

информационно-рекламни центрове. Голяма част от средствата за подслон и местата за 

настаняване на територията на общината имат нужда от ремонт.  

Основно местата за настаняване се намират в с. Байкал, което го определя като основна 

туристическа дестинация и курортно селище в общината. Общият брой легла за 

настаняване е около 85, от които 60 легла са в с. Байкал. Прилежащите острови, 

стопанисвани от Министерството на земеделието и горите, са 3 и са годни за ловен 

туризъм. 

 

 

Община Силистра 

 

ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА КМЕТСТВАТА 

Кметствата в община Силистра вземат дейно участие в инициативата на МОСВ, 

кампанията „За чиста околна среда“. Тя се провежда всяка година в двете 

направления: за кметствата и насочени към детски градини и училища. Към момента 

са изпълнени над 30 проекта. Участие са взели кметства и образователни институции 

от всички села в община Силистра. Сред изпълнените са следните проекти: 

,,Изграждане на детска площадка със зона за отдих“ в с. Сребърна, ,,Изграждане на 

детска площадка със зона за отдих“ в с. Айдемир, ,,Създаване на детска площадка с 

кът за отдих в с. Калипетрово“, ,,Изграждане на детска площадка и зона за отдих“ в 

с. Брадвари, ,,Кът за отдих и почивка“ в с. Сребърна, ,,Създаване на зелени градинки с 
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места за отдих и игри“ в с. Богорово и др. За бъдещото развитие и надграждане на 

изброените проекти, Общината търси различни инструменти за изграждане на добра 

инфраструктура между селата – както от местния бюджет, средства предоставени 

от държавния бюджет и чрез програми, финансирани от ЕС. Така през последните 

години са ремонтирани основни улици в с. Сребърна, с. Калипетрово, с. Айдемир, с. 

Срацимир, с. Йорданово, с. Брадвари, с. М. Ценович 

 

Община Силистра е съчетание от богата природа, древна история и утвърдена национална 

значимост. Общината е ключова транспортна точка, тъй през нейната територия 

преминават ключови железопътни, водни и шосейни транспортни коридори. 

Плодородните полски територии, разкриват възможностите за рекреация и интензивно 

селско стопанство. Богатството на Дунав и природният резерват „Сребърна” създават 

възможности за туризъм в крайбрежните райони на общината. Запазените селски 

традиции, читалища и църкви са неограничен ресурс за контакт между отделните обекти и 

изграждането на система от местни културни пътища. Изявата на селата и тяхната 

специфика, провокирането на сътрудничество и партньорство между съседни села могат 

да възстановят цялостния баланс и да стимулират по-пълноценно и по-съзидателно 

общинско развитие. 

 

 

Община Поморие 

 

ОБНОВЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В СЕЛАТА 

Община Поморие води целенасочена политика за обновяване на образователните 

заведения в малките населени места с оглед обхващане на децата от уязвимите групи и 

последващото им включване в образователната система. Добри практики в това 

отношение са:  

1. Изграждането на нова детска ясла в град Ахелой, филиал към ДГ „Теменуга”: 

проектът включва двуетажна сграда – детска ясла за 2 групи по 15 деца на възраст от 

10 месеца до 3 години. Филиалът на Детска градина „Теменуга” в гр. Ахелой (населено 

място под 10 000 души) ще разполага с достатъчно пространство за игри и занимания 

на малките деца. Всяка група ще има своя спалня, съблекалня, кухня, санитарни и 

помощни помещения и кътове за игра. В двора също ще има обособен кът за игри на 

открито, различен от този за по-големите деца. Новата сграда ще разполага със 

самостоятелно котелно помещение, лекарски кабинет, рампа за деца с увреждания и 

паркинг.  

2. „Обновяване на образователна инфраструктура – общ. Поморие”. Проектът е 

изпълнен по ОП „Регионално развитие 2007– 2013“. Извършени са строително-

монтажни работи за обновяване и модернизиране на 3 ключови обекта на 

образователната инфраструктура, 2 от които са на територията на населени места 
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под 10 000 човека – сградата на ДГ ”Сребърно Звънче” в с. Страцин и сградата на ДГ 

”Теменуга” в гр. Ахелой 

 

 

Община Поморие разполага с редица преимущества от природно-климатичен и 

географско териториален характер, които не са използвани в достатъчна степен. Един 

от основните проблеми на туристическия отрасъл, който има структуроопределящо 

значение за местната икономика, е слаборазвитата инфраструктура във 

вътрешността на общината – в населените места под 10 000 души.  

Незадоволително е и състоянието на обществените сгради от образователно и 

културно естество в селския район на общината (читалища, училища, детски градини). 

За преодоляване на тези недостатъци е идентифицирана необходимост от подобряване 

на техническа и социална инфраструктура, която ще допринесе за икономическото 

развитие и за преодоляване изолираността на населените места извън 

административния център на община Поморие.  

Качеството на образованието е една от основните предпоставки за успешната 

интеграция на лицата от малцинствените групи, преобладаващи в малките населени 

места в общината. Остра е нуждата от интегриране на иновативни и интерактивни 

учебни методи, които да подобрят учебния процес. Необходимо е и подобряването на 

инфраструктурата чрез прилагането на мерки за енергийна ефективност. 

 

 

 
 

Община Кричим 

 

30-ГОДИШЕН ОПИТ В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ 

Общината последователно и успешно развива комплекс от социални услуги. На нейната 

територия функционират: 

- Център за обществена подкрепа, чиято целева група са децата в риск от изоставяне, 

децата със специални нужди, децата в риск от отпадане или отпаднали от 

образователната система и деца в риск или жертва на насилие; 

- Дневен център за стари хора, работещ вече 11 години и утвърдил се като добре 

работеща структура за преодоляване на обществената изолация на старите хора. 

Центърът предлага редица социални, здравни и образователни услуги; 

- Домашният социален патронаж действа от 1990 г. и се финансира от общинския 

бюджет изцяло. Осигурява помощ в домакинството и храна по домовете на възрастни 

хора и инвалиди; 

- От 1998 г. работи Детска млечна кухня, която е основно модернизирана и храни 

ежедневно около 60 деца.  

Съвместното планиране с местния бизнес и обществеността акцентира върху потенциала 

за оползотворяване на културното, историческото и природното наследство на 
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общината. Културно-историческото наследство на Кричим включва ценни обекти: 

Калето с Асеновия надпис; трите манастира – „Св. Богородица”, „Св. Врач”, „Св. Св. 

Безсребреници Козма и Дамян”; могили-гробници.  

Освен тях, общината притежава красива и запазена природа. В резервата „Изгорялото 

гюне“, категоризиран през 1999 г., расте редкият вид на дървовидната хвойна. Сред 

природните забележителности се отличава кричимският минерален извор. Той е със 

значителен дебит и водата е лековита. Засега минералният извор не се използва 

ефективно. Наличието на минералния извор и значителния му дебит представлява една 

добра предпоставка за бъдещо развитие. Това може да стане като изворът се отдаде на 

концесия или се потърсят инвеститори, които ще се заинтересуват от популяризирането 

му и използването на лечебните му възможности. 

 

 

Община Велико Търново 

 

ИНИЦИАТИВА ЗА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ 

Община Велико Търново ежегодно провежда конкурс за подбор на проектни 

предложения по Програма „Инициативи на местните общности”, която стартира 

през 2009 г. и се е превърнала в един от най-успешните модели за инвестиции на 

местните общности. За 10-годишния период на реализиране на програмата общината е 

инвестирала в идеи на местните общности общо близо 2,8 млн. лв. Реализирани са малки 

проекти с местно значение, одобрени на конкурсен принцип. Сред финансираните 

дейности са реконструкция на площадни пространства; рехабилитация на улични 

платна; мерки за енергийна ефективност на сгради общинска собственост; ремонт на 

детски спортни площадки и др. Допустими за финансиране по програмата са проекти, 

които се реализират на територията на кметства и кметски наместничества, като 

кандидати могат да бъдат инициативни групи, сдружения с нестопанска цел и 

читалищни настоятелства.  

Опазване живота и здравето на децата 

Един от основните и актуални проблеми в днешното общество е опазването на живота 

и здравето на децата и повишаване на тяхното благосъстояние. Община Велико Търново 

ефективно работи в тази насока, като през 2016 г. е разкрит първият в страната 

Център за превенция и спорт в с. Балван. Центърът разполага с обзаведена фитнес зала 

и специализирани кабинети за превенция на пожарната и пътна безопасност и оказване 

на първа помощ при катастрофи, бедствия и аварии, както и с 4 изградени площадки на 

открито за пътна и пожарна безопасност, за оцеляване в природата и приложно 

колоездене.   

Разкриването на Центъра е съвместна инициатива на Общината, Областната дирекция 

на МВР, Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, 

Дарителско сдружение „Св. Иван Рилски“ в с. Балван, Сдружението на кметовете и 
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кметските наместници „Янтра 2001”, Съюз на пивоварите в България и Областен 

съвет на БЧК. Успешното партньорство е доказало своята ефективност при 

организирането на инициативата „Лятна детска полицейска академия“, която се 

провежда ежегодно от 2011 г. с деца от 20-те Центъра за работа с деца и младежи, 

функциониращи в малките населени места на територията на Община Велико Търново.  

За да се засили развитието на населените места в периферията на общината, са 

необходими общи мерки, свързани със стимулиране на партньорствата и търсене на 

алтернатива за  финансиране на проекти, включително и за съвместно развитие на 

групи от тях. Неизползваните възможности за развитие на тези населени места могат 

да бъдат оползотворени чрез : 

- Прилагане на интегриран подход в развитието на туризма и опазването на културното 

наследство; 

- Равномерно разпределение на туристическите посещения –недостатъчна популярност 

на културни ценности и природни забележителности в перифериите на общината; 

- Съвместни инициативи за регламентирано опазване и социализация на културно 

наследство между съседни населени места; 

- Включване на забележителностите на селата и градовете от периферията – църкви и 

читалища като част от местния и регионалния туристически продукт; 

- Съхраняване на културни ценности в риск от физическо разрушаване или загуба на 

автентичност; 

- Комбиниране на различните финансови източници за опазване и социализация на 

културното наследство; 

- Обвързване на културните ценности и исторически места със съвременни функции и 

дейности (социализация). 
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2. Културни постижения и наследство – основа и за икономическо оживление  

 

Община Нова Загора 

 

КУЛТУРНИ НАХОДКИ 

Общината води последователна политика за насърчаване и преоткриване на местното 

наследство. От 2009 г., съвместно с ОББ и Сдружение „Културни проекти”, се 

финансират археологическите проекти на Исторически музей-Нова Загора край село 

Караново, чиито резултат са откриването на уникална гробница на тракийски 

аристократ, консервацията и реставрацията на находките в нея. 

През 2010 г. официално е открит за посетители Археологическият комплекс „Източна 

могила“, стартира и пътуващата изложба „Златната колесница“, която 

популяризира уникалните находки от Новозагорско в цялата страна. Археологическите 

открития в Източната могила са в близост до главния път към Южното Черноморие 

и магистрала „Тракия“ и привличат много български и чуждестранни туристи. Това е 

пример как адекватният мениджмънт на един исторически или културен обект може 

да окаже положително влияние върху местното развитие. 

Общината и местната инициативна група по подхода „Водено от общностите местно 

развитие“ планират надграждането на своя туристически продукт чрез оползотворяване 

на лековитите минерални извори в село Баня и разкриване наследството на популярния 

местен ясновидец Влайчо Желев в село Коньово.  

 

 

Община Левски 

 

КУЛТУРА И ИНДУСТРИЯ В ТИПИЧНА ЗЕМЕДЕЛСКА ОБЩИНА 

В началото на 2019 г. ОбС прие Общия устройствен план на Община Левски, с чието 

разработване се даде възможност общината да привлича нови инвестиции. Обособени 

са подходящите терени в производствените територии и новите промишлени зони. 

Планът се гради върху благоприятното местоположение на общината и цели 

утвърждаването й като естествен транспортно-комуникационен и логистичен център 

и важен ж.п. възел, разположен на линиите София – Варна и София – Русе и шосеен 

кръстопът за централна Северна България.  
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Общината поддържа един от богатите културни календари в страната, като от 

значение са: Празници на изкуствата „Георги Парцалев”; Национални чествания, 

свързани с Апостола на свободата Васил Левски; Фестивал на пълнената чушка, свързан 

с традиционния общински панаир; Фестивал на хумора и сатирата в памет на Григор 

Вачков; Възстановки на традиционни празници и обичаи; Общински преглед на 

художествената самодейност; Фолклорен фестивал „Гергьовски люлки”, Фестивал на 

мажоретния танц, „Тараклъка пее и танцува” и много др. 

Бъдещите усилия на местната власт целят надграждане на нейното благоприятно 

разположение и по-интензивно инвестиционно профилиране, както и засилване 

популяризирането/маркетинга на интересния, но недостатъчно познат местен културен 

живот и възможности за селски туризъм.  

 

 

 

Община Исперих 

 

С ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ И СЪС СМЕЛИ ПЛАНОВЕ ЗА МЛАДИТЕ 

Центърът за отдих, свободно време и социални услуги в Исперих е модерна придобивка за 

20-те хиляди жители на общината. Центърът е изграден и оборудван по два проекта по 

Програмата за развитие на селските райони, изготвени по стратегия на Местна 

инициативна група (МИГ). Домашният социален патронаж днес осигурява топла храна 

на над 500 нуждаещи се при 100 преди реализацията на проекта. Храната се доставя с 

електромобил, което спестява месечно по 18 хил. лева на местната управа. 

Електромобилът също е местно производство – преоборудван е от клуба на местните 

младежи ентусиасти, също по проект на МИГ. Новото по-икономично транспортно 

средство осигури възможност да се предоставя услугата и в малките населени места на 

общината.  
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През 2017 г. община Исперих изпълни микро проект „Младежки еко форум за устойчиво 

развитие”. Партньор по проекта беше СНЦ „Бизнесцентър Исперих“. Създаден бе 

Младежки форум с представители на гражданското общество и учащи младежи. Целта 

е да създаде пространства за комуникация и обмяна на идеи, за работа в обществени 

каузи, да привлече, задържи, мотивира и награждава интересите на младежите и 

творческия им процес. Голямата цел е да искат да останат в общината, защото в нея 

има какво да се прави и е интересно, не само защото го правят те, а защото го правят 

заедно и с желание. Общината и местните НПО експериментират и с иновативни 

културни събития, за да ангажират младите хора.  

На територията на общината се намира един от най-големите и внушителни историко-

археологически резервати в България – Сборяново. Най-популярен и посещаван 

туристически обект в резервата е Свещарската тракийска царска гробница от ІV-ІІІ в. пр. 

Хр., която е един от деветте български обекта-паметници на световното културно-

историческо и природно наследство под закрилата на ЮНЕСКО. 

Към момента резерватът е изключителна държавна собственост, но община Исперих е 

внесла искане до министъра на културата да започне процедура по предоставяне 

безвъзмездно за 10 години управлението и стопанисването на резервата. Това ще даде 

възможност на общината да кандидатства с проекти за подобряване на съществуващата 

туристическа инфраструктура, реставрация и консервация на ключови обекти в резервата, 

което ще направи мястото още по-притегателно за туристи от страната и чужбина. Това 

ще открие нови възможности за съживяване на околните населени места като се разкрият 

места за настаняване и хранене и се предложат нови атрактивни забавления за туристите 

 

 

 

Община Димитровград 

 

СПЕЦИАЛНА ПРОГРАМА ЗА МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА 

Община Димитровград прилага собствена програма за развитие на туризма в малките 

населени места. Разработени са локални туристически маршрути, в т.ч.: 

Тракийското светилище на нимфите и Афродита в село Каснаково. То включва 

останки от култови постройки датирани към ІІ век, страноприемница от ІІІ век, 

амфитеатър от ІV век и архитектурно оформени три извора с басейни. Музикално-

поетичен спектакъл „Легендата за извора на младостта” ежегодно пресъздава чрез 

музика и танц легендата, свързана с историята на извора на фона на истинския декор. 

Към обекта е създаден информационен център и е изградена туристическа  пътека и 

велоалея  до манастир „Успение Богородично” в с. Добрич, която свързва два популярни  

туристически обекта в Община Димитровград. За посетителите на комплекса е 

налично и специално интерактивно приложение. Пътят до туристическия обект е 

рехабилитиран, а посетителите на комплекса се радват на новоизградени места за 
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отдих и почивка.  

Защитена местност в с. Злато поле – място за орнитоложки туризъм: Тя е най-

голямата влажна зона по река Марица с висока значимост в национален и европейски 

мащаб. Община Димитровград реализира значим проект, за да подобри 

посетителската инфраструктура. За любителите на орнитоложкия туризъм се 

създадоха: информационен център е с. Райново, на 5 кв. от защитената местност, с 

интерактивна експозиция; наблюдателни кули за наблюдение; беседки за отдих и 

почивка. 

Уникална галерия на открито и фолклорен събор в село Крепост: Община 

Димитровград ежегодно провежда общински конкурс между читалищата за най-

добрите продукти, популяризиращи местната самобитност в малките населени 

места. За поредна година един от финансираните проекти е Националният фолклорен 

събор „Читалището – храм на българския дух“ и традиционния „Празник на 

черешата“, организиран от читалището в с. Крепост. Празникът е конкурс за 

женските народни хорове в национален мащаб, съпроводен с изложение на продукцията 

на местните производители и популяризира уникалната даденост на селото – 

галерията от 40 стенописа на открито, реализирани и дарени от художниците 

Христо и Панчо Паневи, родени в него. 

 

Една от неоползотворените към момента местни природни дадености е минералният извор 

„Соленци” в гр. Меричлери (население от 1695 души). Водата е трета в света и втора в 

Европа по минерализация с богато съдържание на микроелементи, чиито състав се 

приближава твърде много до минералната вода от изворите в Карлови Вари и Виши-

Франция. На международно изложение в Лондон през 1907 г. минералната вода е 

получила златен медал. Тя се различава от повечето познати минерални води в България, 

като от 10 до 45 пъти по-високо съдържание на разтворени вещества и влияе 

благоприятно върху много често срещани заболявания – чернодробно-жлъчни, стомашно-

чревни, заболявания на обмяната на веществата и др. С решение на министъра на 

околната среда и водите, находището е предоставено безвъзмездно за срок от 25 години за 

управление от община Димитровград. Поради липса на частен инвеститорски интерес, 

към момента съоръжението не е отдадено на концесия.  

Община Димитровград е разработила концепция за развитието му, като предвижда със 

свои и привлечени средства да инвестира в него. Основната идея е изграждането на 

спортно-развлекателен и балнеологичен комплекс, с който да се осигури широка гама 

възможности за лечение и спорт на открито – басейн с минерална вода, тенис кортове, 

игрално поле за баскетбол и волейбол и трибуни със 160 места. Комплексът ще осигурява 

възможност и за провеждане на регионални културни празници, какъвто е фолклорният 

празник „Пръски от извора“, организиран от местното читалище „Просвета“. 
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Община Свищов 

КАТАЛИЗАТОР НА МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВА 

Община Свищов въведе модела на местно партньорство с нестопански организации и 

организирани групи от граждани, чрез конкурс за финансиране на малки проекти с 

наименование „МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ“. Програмата финансира малки проекти в 

населените места в община Свищов в следните направления: интеграция на хора в 

неравностойно положение; места за отдих, спорт и развлечения; образование, култура и 

туризъм; рехабилитация/ремонт на общински пътища, улици и тротоари; защита и 

възпроизводство на околната среда. Ежегодно програмата стартира след приемане на 

бюджета за съответната година. Обявява се публично на сайта на общината. 

Кандидатите са инициативни групи жители или юридически лица с нестопанска цел от 

населените места в общината. Всеки кандидат може да подаде един проект.  

Финансирането по програмата е до 50 хил. лева. Задължителен е собствен и 

партньорски принос – минимум 10% финансов и най-малко 30% от общата стойност на 

бюджета на проекта. Наличието на партньори се счита за предимство. През 

последните 3 години община Свищов спомогна за реализирането на общо 22 проекта на 

обща стойност 292 хил. лв., собствено участие на кандидатите е в размер на 1344 хил., и 

беше положен 480 човекочаса доброволен труд.  

Проектите, финансирани по Програмата за местни инициативи, бяха иновативна и 

действаща форма на публично-частно партньорство, която допринесе за по-доброто 

взаимодействие между гражданите, неправителствените организации и местната 

власт. Програмата за местни инициативи се оказа много полезна и важна за местната 

общност, вкл. за културните, образователните и неправителствените организации. 

Програмата помогна на неправителствените организации, училищата и читалищата за 

укрепване на техническия им капацитет при подготовка и реализирането на проекти 

към донорски програми. 

Всеки проект има положително въздействие върху жителите на общината, като 

същевременно допринася и за постигането на устойчиво социално-икономическо и 

културно развитие. Благодарение на сътрудничеството между Общината и 

бенефициентите по проектите, се засили гражданското участие в местното 

самоуправление. 

 

Водният потенциал на община Свищов е значителен. Общината е на възлово място по 

течението на р. Дунав и има перспективни находища на минерални извори. В някои от 

изградените, но нуждаещи се от обновяване, балнеолечебни заведения се лекуват 

заболявания на опорно-двигателния апарат, неврологични, гинекологични, стомашно-

чревни, чернодробно-жлъчни и др. Други извори не са каптирани и не се използват по 

стопански начин. 

Многобройни и разнообразни са културно-историческите забележителност в общината. 

Ето защо, туристическият потенциал на община Свищов е от основно значение за 
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развитието на икономиката на района през следващите години. 

Успешно реализираната програма „Местни инициативи, на практика показва огромен 

потенциал за комбиниране на социална, инфраструктурна, екологична, стопанска и местна 

политика. Използването на индивидуалните природни, исторически, културни и 

стопански дадености при добро дългосрочно планиране биха могли да се превърнат в 

мощен стимул за промяна на нагласите и да насърчават местните жители да 

популяризират своите населени места, да стимулират предприемачеството и активността 

при създаване/запазване на заетост. Представянето на природните дадености, чрез 

развитие на условия за алтернативни туристически дейности, проучване и популяризиране 

на местна история, занаяти. 

 

 

Община Пещера, село Радилово 

 

НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА КЕШКЕКА И НАРОДНИТЕ УМЕНИЯ 

През 2011 година НЧ „Зора-1903”в с. Радилово участва в проект „Активни граждански 

общности чрез читалищата в България” на Платформа АГОРА с финансовата 

подкрепа на Фондация „Америка за България“. По време на гражданските дискусии 

местната общност, предвид природните дадености на селото, съхранените традиции 

и древната история, се обедини в идеята за провеждане на двудневен фестивал на 

традиционни храни, занаяти, фолклор, старинни игри, земеделски продукти и картини, 

който да е насочен към широк кръг от хора и дейности – да бъде уникален, атрактивен 

за привличане интереса на туристи, медии и спонсори.   

В селото е запазена легенда, предавана от векове, за едно митично ястие по рецепта на 

тракийската богиня Бендида, наречено кешкек, което даде идеята за името на 

фестивала. Така бе създаден „Националния фестивал на кешкека и народните умения 

Радилово”, който се провежда всяка година на 22 септември. Фестивалът се 

осъществява благодарение на активното включване на местната общност и 

партньорите в лицето на община Пещера и кметство село Радилово.  

Всяка година в организацията и провеждането на фестивала се включват стотици 

доброволци. Фестивалът допринасясе за социалното и икономическо развитие на 

общността на селото и общината. Възрастните успяха да предадат своя опит и 

знания на младото поколение. Разви се местният бизнес и се увеличи интересът и 

потокът от туристи към общината. Благодарение на тази гражданска инициатива се 

реализираха редица проекти свързани с общността, като създаване на „Онлайн 

магазин на местни производители”, „Лятна резиденция за нематериално културно 

наследство” и др. 

Вече девет години непрекъснато се надгражда и привлича туристи от страната и 

чужбина. Две поредни години фестивалът е номиниран за най-успешна инициатива 

реализирана от читалище в България. Включен е в туристическия пакет „Родопска 
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приказка” на община Пещера, община Батак и община Ракитово. Включен е и като 

една от атракциите на Европейската столица на културата Пловдив 2019 и в 

календара на Европейските дни на културно наследство 2019.  

Развитието на туризма е приоритет за община Пещера. Приоритетната му роля е 

обусловена от местния потенциал: красивата природа и разнообразието от културно-

исторически забележителности. В общината са налице условия за зимни почивки, за 

планински походи, еко-туризъм и възстановителна релаксация сред природата. На 

територията на общината се намират резерват „Купена“, пещера „Снежанка“. Землищата 

на с. Радилово и с. Капитан Димитриево попадат в Защитена зона „Бесапарски ридове”, 

която е включена в европейската екологична мрежа „Натура 2000” с богато разнообразие 

на флора и фауна. За пълноценното използване на този природен ресурс е необходимо 

изграждане на еко пътеки и подобряване на инфраструктурата за улесняване достъпа на 

по-голям брой туристи.  

На територията на община Пещера има останки от над 100 значими археологически и 

архитектурни обекти. През 2011 г. късноантичната и средновековна крепост „Перистера“ 

получи статут на културна ценност с „национално значение“ и три години по-късно, след 

проект за социализация, бе отворена за посещения и е сред най-притегателните 

туристически атракции в общината. Този успешен пример може да се приложи и за други 

обекти и да се разнообрази и надгради общинския туристически продукт.  

 

 

Община Ивайловград 

 

„ВИЛА АРМИРА“ НЕ Е ЕДИНСТВЕНА 

Община Ивайловград създаде с европейско финансиране социално предприятие „Домашен 

социален патронаж“. Целта бе привличане на общественото внимание и повишаване 

информираността на гражданите и заинтересованите страни върху проблемите на 

социалната изолация и възможностите за устойчива интеграция чрез прилагане 

принципите на социалната икономика. Проектът включи: създаване на предприятието – 

разработване на правилник и методология за предоставяне на социалните услуги; 

ремонт и доставка на ново оборудване и автомобил за доставяне на храна до най-

отдалечените места в общината; подбор на персонал и назначаване на 32 лица от 

уязвимите групи в общината на работа в социалното предприятие; предоставяне на 

обучения по ключови компетентности за персонала; изготвяне на бизнес план за 

дейността на предприятието и предлагане на новите услуги – социални, домашен 

социален патронаж и кетъринг на повече от 200 потребители от общината. 

 

В общината има великолепни предпоставки за развитие на алтернативни форми на 

краткотраен летен и целогодишен туризъм – културен, познавателен, селски, ловен, 

риболовен, воден, екологичен, поклоннически, винен и спортен. Община Ивайловград е 
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забележителна с културно-историческото си наследство – 50 паметника на културата, от 

която 26 църкви.  

Край град Ивайловград се намира уникалната антична римска „Вила Армира” – 

крайградска вила от периода на римското владичество по нашите земи. Античната „Вила 

Армира” представлява внушителен комплекс от жилищни и стопански постройки, 

разположени на площ от 2200 кв. м. Около този комплекс се гради и настоящият 

туристически продукт на общината (основно за уикенд туризъм), като през последните 

години бяха изградени редица хотели и къщи за настаняване на гости.  

За да надгради този продукт, Общината планира да социализира средните местни 

забележителности:  

- Средновековната крепост „Лютица”, която е на 6 км от квартал „Лъджа”: 

Археологическите проучвания започват през лятото на 2002 г. и според специалистите 

крепостта е голям и богат средновековен град, разположен на площ от 26 дка. Дължината 

на изключително добре заразените крепостни стени е около 600 метра, 14 са крепостните 

кули. Археолозите откриха църква, която е съществувала от 13 до 16 век, обширен 

некропол, монети, мраморни детайли от антична базилика. Проучванията все още 

продължават, но достъпа до нея е възможен само със специален автомобил.  

- Подобна е ситуацията и с късноантична и средновековна крепост Балък дере, край 

ивайловградското село Хухла. 

 

 

 

Община Провадия 

 

„СОЛТА НА ТУРИЗМА“ 

Общината води целенасочена политика за поддръжка на сградният фонд, в които се 

помещават културните институции. С помощта на безвъзмездно финансиране по 

проект по ОП „Региони в растеж“ през 2018 г. е завършен значим проект за 

подобряване на енергийната ефективност на културната инфраструктура. В проекта 

са включени сградата на Народно читалище „Алеко Константинов – 1884“ 

(паметник на културата) и Сапарева къща, в която развиват дейността си клубове за 

духова музика, музикална школа, балет и др. Намалени са енергийните разходи, обновен 

е обликът на сградите, създадена е комфортна обстановка за участници и зрители, 

създадени са условия за привличане и развиване на таланти. Поддържа се и 

архитектурният комплекс „Вароша“, разположен близо до читалището в града. 

Комплексът е общинска собственост, създаден във възрожденски стил, в който се 

провеждат културни прояви, презентации, сватбени ритуали, има и хотелска част, 

туристически център и др.  

В контекста на подкрепата за културните дейности трябва да се отразят и 
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целенасочените действия за популяризиране и социализиране на археологическия обект, 

културна ценност от национално значение „Провадия –Солницата“ – най-старият 

солодобивен и градски център в Европа. Обектът все още е предмет на научни 

изследвания и археологически разкопки, но има силен интерес от туристи. За да 

отговори на лавинообразно нарастващия интерес, Общината обособи самостоятелен 

достъп до обекта, който е разположен в границите на частен имот-производствено 

предприятие, изгради в близост паркинг, облагороди района и работи по подготовката 

на проект за изграждане на посетителски информационен център върху собствен 

терен, разположен в съседство на обекта.  

Друг обект на културно-историческото наследство, който се радва на интерес и 

посещаемост от жители и гости на града е Крепост Овеч – обект от национално 

значение. Обектът е разположен на източното плато над града. По него са 

осъществявани дейности за развитие на културен туризъм още по Програма ФАР, 

„Красива България“, както и със собствени средства. 

 

Общината планира да развие своите културни дадености, които трябва да се 

популяризират и представят по съвременен и атрактивен начин, в т.ч.: 

- изграждане на посетителски информационен център до обекта „Провадия – Солницата“, 

разположен върху общински терен извън града, в близост до републикански път III-904 

Старо Оряхово – Гроздьово – Провадия;  

- върху свободен общински терен в централната част на града, отреден с решение на 

Общински съвет, да се създаде на Музей на солта, в който да се съчетават съвременните 

технологии и традиционни научни похвати за опазване, съхраняване и представяне на 

артефактите и културните достижения на предците;  

-  архитектурен комплекс „Вароша“, съчетаващ сгради във възрожденски стил и модерна 

площ (в която традиционно се провеждат културни прояви, изложби, презентации, 

тържества) се нуждае от допълнително обновяване, за да се запази архитектурата и 

естетиката си, и да се оптимизира поддръжката и енергоефективността. 

 

 

Община Казанлък 

 

ДОЛИНАТА НА ТРАКИЙСКИТЕ ЦАРЕ 

Община Казанлък се намира в т.нар. Долина на тракийските царе, която е характерна 

с изключително високата концентрация и разнообразие на паметници на тракийската 

култура. На територията й се предполага, че съществуват над 1500 надгробни могили, 

от които до момента са проучени около 300. Необходими са съвкупност от мерки за 

опазване на вече проучените обекти и достъпа до тях. В тази връзка идентифицирани 

са следните проблеми: недобре развит туристически продукт като цяло; лоша 
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транспортна достъпност към местата за туризъм; лошо състояние и ограничен 

достъп до обекти на природното и културно наследство. Общината изпълни поредица 

от проекти, насочени към разкриване на туристическия потенциал на местните 

дадености, в т.ч.: 

- „Консервация, реставрация и социализация на тракийски могили „Хелвеция“ и 

„Грифони“, Финансов механизъм на ЕИП, Програма БГ08 на стойност 2,7 млн. лв. и 

период на изпълнение от 22 април 2015 г. до 30 април 2017 г;. 

 - „Консервация, реставрация и социализация на могилата Шушманец“ по ОП 

„Регионално развитие 2007 – 2013“, на стойност 1,1 млн. лв.; 

 - „Консервация и реставрация на тракийска гробница Крън ІІ“-първи етап от 

Посланически фонд за опазване на културното наследство, Посолство на САЩ, София 

за периода 1 октомври 2008 – 1 октомври 2009 г. на стойност 37 хил. долара. 

(съфинансиране от бюджета на музея). 

В процес на оценка е проект „Светът на траките“ по ОП „Региони в растеж 2014 – 

2020“ с общ бюджет 8,6 млн.лв.  

 

Община Казанлък е съхранила и постепенно развива уникалните си ресурси за културен 

туризъм. След успешното реализиране на първите етапи за социализация на тракийските 

гробници и консервация на археологическите находки, продължават усилията за 

цялостното изграждане на атрактивен комплекс на тракийското наследство. Основната 

цел е да се развие потенциала в района на Шипка, Шейново и Крън – експониране на 

всички разкрити и проучени тракийски гробници и превръщането им в мащабен 

туристически продукт „Долината на тракийските царе“; с изградена достъпна 

инфраструктура. 

Потенциал за създаване на съвсем нов туристически продукт е развитието на Мегалитен 

комплекс край с. Бузовград – разработване на проект, социализация и превръщането му 

в туристически и център на тракийските обредни комплекси в Долината. 

Малките населени места в общината също имат потенциал за развитие на природните 

дадености в района като предпоставка за това са благоприятно съчетание от минерални 

води, умерен климат, разнообразен релеф и водни площи, обуславящи трайно развитие 

на туризъм и рекреация. Налице са благоприятни почвено-климатични условия за 

екологично земеделие с широк профил (маслодайна роза и други етеричномаслени 

култури, зърнени култури, трайни насаждения, ягодоплодни култури).  

В района на с. Овощник има находище на топла минерална вода. Съществуват резерви 

за нови сондажи и разкриване на инвестиционни полета за модерeн балнео-комплекс, 

както и изграждане на сондажни кладенци за експлоатация на минерални води.  

Перспективно е и изграждането на инфраструктура за екотуризъм - пешеходни и вело-

пътеки (Шипка, Енина, Крън, Овощник, яз. Копринка, Бузовград), както и в района на 

язовир „Копринка“, с. Овощник и по поречието на река Тунджа и тракийски град 

„Севтополис”. 
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Община Пирдоп 

 

С ФОКУС ВЪРХУ ЕЛЕНСКАТА БАЗИЛИКА 

Добрата практика е свързана с успешното изпълнение на проект „Промотиране на 

туристически атракции чрез интерактивното експониране на културно-

историческото наследство на трансграничния регион“, финансиран по Програмата за 

трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014 – 2020 г. 

Проектът е изпълнен в партньорство между община Пирдоп (водещ партньор) и 

градска община Палилула, град Ниш, Република Сърбия. Идейната концепция на 

проекта е свързана с прилагането на нов и иновативен модел за популяризиране на 

природното и културно-историческото наследство на двете общини чрез дигитално 

експониране на природните и културно-исторически обекти, разположени на тяхната 

територия. 

Община Пирдоп е съставена от две населени места: общинския център гр. Пирдоп с 

население от 7 485 души и с. Душанци с население 808 души. Основният културно-

исторически обект на територията й е Еленската базилика. Тя е паметник от 

национално значение и също така е включена в списъка на ЮНЕСКО за защитени 

паметници на културата. Наред с Еленската базилика, на територията на общината 

фигурират десетки културно-исторически и природни обекти сред които музей 

„Луканова къща“, къща-музей „Никола Пушкаров“, училище-паметник „Тодор Генчов 

Влайков“, църква „Свето Успение Богородично“, язовир „Душанци“, хижа „Паскал“. 

Основна културна проява, която се провежда в община Пирдоп са „Влайковите дни“. 

Основният проблем е липсата на адекватна и качествена инфраструктура за 

подсигуряване на туристическия потенциал – транспортна, обслужваща, 

информационна и популяризираща, която да привлече по-голям брой посетители. Във 

връзка с горното и с цел преодоляване на част от съществуващите ограничения, 

община Пирдоп осъществи поредица от дейности за: 

- Интерактивно експониране на културно-историческото наследство, посредством 

разполагане на обществени места на видеостени; 

- Повишаване нивото на информираност на обществеността за наличните 

туристически атракции в региона, посредством изработката и разпространението 

на филм и информационен каталог, описващи и  промотиращи туристическите 

обекти на двете общини; 

- Провеждане на съвместни събития за насърчаване на местното културно 

наследство, посредством провеждане на съвместни информационни събития и 

фестивали. 

 

 

 

http://www.ipacbc-bgrs.eu/sites/ipacbc-bgrs-105.gateway.bg/files/uploads/op/interreg-ipa_bg-rs_ver5_2018.pdf
http://www.ipacbc-bgrs.eu/sites/ipacbc-bgrs-105.gateway.bg/files/uploads/op/interreg-ipa_bg-rs_ver5_2018.pdf
https://pirdop.bg/?option=content&content_id=48&sub=181
https://pirdop.bg/?option=content&content_id=48&sub=181
https://pirdop.bg/?option=content&content_id=48&sub=182
https://pirdop.bg/?option=content&content_id=48&sub=183
https://pirdop.bg/?option=content&content_id=48&sub=183
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Плановете за надграждане са свързани с преодоляване на останалите ограничения 

свързани с подобряване на достъпа до местното природно и културно-историческо 

наследство, а именно подобряване на транспортната и екологична туристически 

инфраструктура с ударение върху паметник от национално значение „Еленска 

базилика“.  

Обектът е с голям туристически и икономически потенциал за развитието на община 

Пирдоп, но има необходимост от извършване на дейности по консервация, реставрация и 

социализация, в т.ч.: изготвяне на проектна документация по ЗУТ – работен/технически 

проект; укрепване и реставрация на обекта; изграждане на музей на открито; изграждане 

на път за автомобили и пешеходни алеи за достъп до обекта; изграждане на 

информационен център; благоустрояване на прилежащи територии и изграждане на 

паркинг.  

 

 

Община Руен 

ДА ПРЕОТКРИЕМ КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 

Общината може да се гордее с успешните си проекти по обновяване на местната 

инфраструктура и базисни услуги по Програмата за развитие на селските райони 2014 –

2020 г., по ОП „Развитие на човешките ресурси”, „Трансгранично сътрудничество 

България-Турция”. Общинската администрация активно работи в услуга на жителите, 

местния бизнес и инвеститорите проявили интерес за развитие на бизнес на 

територията на общината. В качеството си на работодател по национални програми и 

проекти, Общината допринася за насърчаване на заетостта, както и инвестира в 

човешки ресурси, чрез подобряване на образователното и квалификационно равнище на 

безработни лица. Така е подобрен културният и екологичният облик на общинския 

център, през който се минава за курорт Слънчев бряг. А в партньорство с община 

Къркларели, Турция, успешно бе изпълнен проект „Създаване на екологична-културна 

визия отвъд границите. Представяне на две различни практики за екологичния потенциал 

на трансграничния регион”. 

Община Руен има потенциал за развитие на еко-туризма. На екопътека „С. Топчийско“ 

се намират защитените природни забележителности – скалните образования 

„Професора”, „Костенурката”, „Свинската глава”, и други. Другата екопътека свързва 

хижа „Луда Камчия” като върви по поречието на реката, където има природна зона от 

местно значение „Айваджък дере” до село Люляково. В селото има манастир „Св. Св. 

Йоаким и Анна” и етнографска сбирка, отразяваща облеклото, бита и обичаите на 

потомците на преселените българи от Мала Азия. Подобна етнографска сбирка има и в с. 

Добра поляна, където може да се види битът, местните обичаи и облекло на турците през 

годините. 

В община Руен съществува кукерска група, която през март по Сирни заговезни играе 

маскарадни кукерски игри, а костюмите са изработени по проект. Това наследство 

трябва да се комбинира в разпознаваем продукт и подобаващо да се популяризира.  
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Община Ракитово 

УМЕЛА СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 

Добра практика-проект е: „Създаване и популяризиране на културно-историческия 

продукт в община Ракитово чрез адаптация на Палеонтологично находище – с. Дорково, 

като туристическа атракция и социализация на културен паметник крепост „Цепина”, 

финансиран от МРРБ. Проектът е допринесъл за разширяване географията на туризма 

в региона. Създадени са условия за разкрити работни места пряко в обслужването на 

двете туристически атракции и в дейности, свързани с туризма – ресторантьорство, 

хотелиерство, търговия на дребно и др.  

Проектът подобри състоянието на природната забележителност „Палеонтологично 

находище – с. Дорково” чрез мерки по консервация и развитието му като туристическа 

атракция. Повиши се атрактивността на средновековна крепост „Цепина” чрез 

социализация на културно-исторически паметник. Подобри се туристическата 

инфраструктура, необходима за нуждите на двете атракции и достъпа до тях, в т.ч. и 

за хора със затруднена мобилност. Изградена е допълнителна дребномащабна 

инфраструктура към атракциите за облагородяване на района около тях. Обучен е 

персонал в категории „анимация” и „екскурзоводство”, който обслужва атракциите. 

Подобрени са маркетинга и рекламата на двете туристически атракции. Като цяло, 

повишена е удовлетвореността на посетителите на атракциите и района.   

Проектът допринесе за разнообразяване на традиционния спа и ваканционен продукт, 

характерен за целия регион, както и за опазване на природното и културно наследство 

на община Ракитово. Устойчивостта на резултатите е обезпечен финансово, 

посредством включването му като разход в общинския бюджет на Ракитово, 

регулярната поддръжка на реновираните обекти, с оглед максимално дълго запазване на 

доброто им състояние. 

Постигнатите резултати от проекта могат да бъдат мултиплицирани и в други региони, 

където съществува потенциал за развитие на специализиран вид туризъм, основан върху 

местното природно и културно-историческо богатство. Туристическите ресурси включват 

природни забележителности, съхранена природна среда, обекти на културното наследство, 

минерални извори, територии, подходящи за развитие на зимни спортове и др.: 

- Пещера „Лепеница” със запазени природни образувания, необикновено красиви пещерни 

форми като сталактити, сталагмити, сталактони, драперии, пещерни езерца, бисери и рози; 

- Биосферен резерват „Мантарица” – запазен като обиталище на глухарите. Обявен за 

биосферен резерват през 1977 г., включен в листата на ЮНЕСКО;  

- „Острата скала” – намира се на североизток от с. Дорково;  

- Ранно християнски църкви от края на V-VІ век сл. Хр. в Ракитово, Костандово, Дорково; 

- Останки от крепост-град Градот в местност Градот край гр. Ракитово;  

- Часовниковата кула в Ракитово, построена през 1872 г., обявена за паметник на 

културата.  
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Община Правец 

 

СПОРТ ЗА ВСЕКИ 

Разполагаща със съвременна инфраструктурна база и хармонично организирана среда за 

обитаване, Общината се стреми към утвърждаване визията на „привлекателен за 

живот и работа екологично чист район, ефективно използваща своя потенциал, 

създаване на нови работни места, бизнес и туризъм, със съхранено природно и културно 

наследство.” Стратегическият приоритет е с фокус върху младите хора и семейства.  

Пред местното управление възникна необходимост от цялостна концепция за проекти, 

обединени под мотото „Спорт за всеки” поради липсата на база и на възможности за 

спорт и активен отдих. Така в периода 2013 – 2019 г. се пристъпи към последователно 

изграждане на спортни детски площадки за различни възрастови групи, съсредоточени в 

близки локации в район с преобладаващо население в активна възраст; изграждане на  

комбинирани пешеходни и велоалеи с възможност за формиране на различни по дължина 

и сложност маршрути; изграждане на фитнеси на открито, малка лекоатлетическа 

писта със сектор за дълъг скок, игрища за минифутбол, волейбол и баскетбол; 

възстановяване на плувен басейн в ОУ ”Васил Левски; и др. 

Туристическите ресурси на община Правец имат голям потенциал. Околната среда е 

съхранена и чиста, със запазена флора и фауна, с редки и защитени животински и 

растителни видове. На територията на общината има и повече от 200 недвижими 

паметници на културата: тракийски надгробни могили (над 120), крепости; архитектурни 

паметници от Възраждането (в Правец, Калугерово, Видраре, Правешка Лъкавица и др.) в 

т.ч. 5 църкви и 3 манастира; исторически музей в гр. Правец и на музейни сбирки в с. 

Видраре. Въпреки всичко, туристическата функция на общината в настоящия момент не е 

добре експонирана и не отговаря напълно на туристическите ресурси и потенциал на 

територията. 

 

 

Община Кюстендил 

 

ЗАСИЛЕНО ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ПОЛЗА НА МАЛКИТЕ 

НАСЕЛЕНИ МЕСТА 

В кратък период от време Община Кюстендил реализира няколко проекта, насочени 

към малките населени места от територията й: 
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Проект: „Повишаване на туристическия потенциал на общините Кюстендил и 

Конче – устойчиво съвместно бъдеще“, финансиран чрез Интеррег – ИПП Програма 

за трансгранично сътрудничество България –Македония 2014 – 2020 г. Чрез изпълнение 

на дейностите по проекта се осигури транспортен и пешеходен достъп до природната 

забележителност „Полско-Скакавишки водопад“ – рехабилитация на общински път, 

изграждане на еко пътеки и диференциране на зони за отдих и наблюдение; 

Проект „Зелени трансгранични населени места - за по-добро обучение“, финансиран 

по Програма INTERREG-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 

2014 – 2020 г. Очакваните резултати от изпълнението на проекта са реновиран и 

оборудван еко-образователен център в село Слокощица; 

Проект „Опазване на духовните светилища - устойчив туристически потенциал в 

Струмица и Кюстендил“, финансиран по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично 

сътрудничество България – Македония. Изпълнението на проекта ще допринесе за 

подобряване на туристическата инфраструктура в община Кюстендил (района на 

средновековна църква „Успение Богородично“ в с. Раждавица) посредством подобрен 

достъп до църквата, рехабилитиран общински път до нея и еко-пътека между 

църквата и природна забележителност Полско-Скакавишки водопад; 

Проект „Превръщане на линиите на разделение в точки за сближаване“, 

финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество България –Македония. 

Чрез изпълнение на дейностите по проекта се реставрира скривалището към вилата на 

ген. Жеков в лесопарк „Хисарлъка” и се благоустрои прилежащата територия; 

асфалтира се черен път и се рехабилитира съществуващ, водещ до храм паметник 

„Св. Троица” с костница на загиналите в с. Гюешево. 

Кюстендилският край притежава изключително богато културно-историческо 

наследство от античността, Средновековието и Възраждането, както и паметници 

на културата, стотици природни забележителности, минерални извори, както и 

значителните площи със статут защитена територия. Това разнообразие на ресурси е 

съсредоточено на сравнително малка територия, позволяваща достъп до много 

разнообразни обекти за кратко време. Съчетанието между високия процент защитени 

територии, големия брой и разнообразие на културни обекти, богатството на 

традиции и стопански дейности – всичко това придава на региона сериозно 

конкурентно предимство в областта на туризма.  

Богатото движимо и недвижимо, материално и нематериално културно наследство на 

територията на община Кюстендил, наситеният с културни празници календар, 

заедно с изключителните природни ценности, уникален пейзаж, минерални води и 

благоприятен климат са предпоставка за привличане на интерес и инвестиции, за 

активизиране на социално-икономическото развитие и за подобряване качеството на 

живот. 

 



37 
 

 

3. Надграждане на стопанските дадености 

 

 

Община Сливен 

 

ОБЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА 

С финансиране по програма „Европа за гражданите“ се разработва бизнес дестинация 

„Регион Сливен – Ямбол“. Двете областни общини и околните по-малки (Твърдица, 

Тунджа, Котел) отдавна се разглеждат от инвеститорите като единна икономическа 

зона. В нея има запазени дългогодишни традиции и водещи производства в области 

като текстил, хранително-вкусова промишленост, машиностроене, интензивно 

земеделие. Добри са традициите в средното и професионално образование. Общините 

инвестират усилно в изграждането на добра жизнена среда по различни европейски 

проекти – в образователна и културна инфраструктура, транспорт и благоустрояване. 

Налице е добра стратегическа свързаност – автомагистрала и ж.п. транспорт. 

Местните и чужди бизнесмени могат да разчитат на над 300 хил. души като пазар и 

източник на работна ръка.  

От една страна, профилът служи за основа за маркетинг и комуникация с бизнеса – 

дава актуална информация за намиране на терени, свързване с местната система от 

доставчици на бизнес услуги, с образователните заведения, с възможностите за 

набиране и обучение на кадри. От друга страна, проучванията по създаването на 

профила дават насока за това какво е нужно като усилие и инвестиции в регионален и 

общински план за стимулиране на местното стопанско оживление. 
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Общините от региона разполагат с младо и работоспособно население. Този потенциал 

може да бъде използван за целите на икономическото развитие чрез мерки за задържане в 

училище, продължаване на образованието в средния курс и последващо по-активно и 

качествено включване на пазара на труда.  

Стимул за развитие ще са и инвестициите в по-добрата свързаност между общините (като 

изграждане на четирилентов път Сливен-Ямбол) и в достъпа до икономическите зони. 

Подходящ терен между двете общини за изграждане на нов икономически център е на 

мястото на бившето летище-Сливен. Потенциалът в туризма може да се развие чрез 

регионални туристически продукти/маршрути и обновяване на туристическата 

инфраструктура. 

 

 

Община Раковски 

 

СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И 

ПРЕВЕНЦИЯ“ 

Община Раковски е разположена в източната част на плодородното Пазарджишко-

Пловдивското поле на Горнотракийската низина. Общината обединява седем населени 

места – Стряма, Шишманци, Белозем, Чалъкови, Болярино, Момино село и град 

Раковски, всяко от които е с население под 10 хил. жители с изключение на града. 

Малък дял от улиците са с асфалтирани платна. Това породи необходимостта от 

създаване на Общинско предприятие, което да успее да асфалтира колкото е възможно 

по-големи участъци от уличната мрежа. Първото в България общинско предприятие 

„Благоустрояване и превенция“, регистрирано в Камарата на строителите, е създадено 

през 2017 г. Неговата основна цел е да извършва дейности, подобряващи 

инфраструктурата на община Раковски – рехабилитация на уличната мрежа, 

благоустрояване и поддръжка на обществените територии. Финансовите резултати са 

впечатляващи – средствата за асфалтиране, които се плануват по бюджета на 

Общината, са достатъчни за два пъти повече квадратни метри асфалт, в сравнение с 

изпълнението на тази дейност от външни фирми. Благодарение на Общинското 

предприятие, генерираната икономия при асфалтирането на един участък е около 50% 

от количествено-стойностната сметка. Прашните и кални улици започнаха да се 

превръщат в изцяло обновени пътни платна, създадени с добре подготвена основа и 

прецизно положен асфалт. Постигнато е максимално качество.   

Да се създаде Общинско предприятие не е лесна задача. Да се направи регистрация в 

Камарата на строителите също е предизвикателство. Но когато човек има желание и 

положи необходимите усилия, няма невъзможни неща. Общинско предприятие 

„Благоустрояване и превенция“ е топ иновацията на община Раковски. Създадена е 

модерна материална база, подбран и изграден е силен екип от работници, ръководени от 

искащ и можещ директор. От изключително значение е правилният подбор на местни 
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кадри, които да се справят ежедневно с предизвикателствата на терен и в същото 

време да работят екипно и синхронизирано.  

Общината осъществява контрол както за техническото изпълнение на терен, така и за 

финансовата дисциплина. Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ от 

своя страна следва строго регламентираните указания в Правилника за дейността на 

предприятието, за да протича работният процес плавно и спокойно.  

 

Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности  

Въз основа на придобития опит общината планира да реализира и проект за общинско 

социално предприятие, което да работи в полза на уязвимите групи. Предвижда се 

предоставяне на иновативни здравни, социални и образователни услуги чрез изграждането 

на два центъра, наречени „къщи“, в селата на територията на общината, в коите липсват 

действащи образователни институции – детски градини и училища. „Къщите“ 

представляват обзаведени и оборудвани помещения от общински сгради. В тях ще работят  

социално-здравни медиатори и педагози. Основно дейността е насочена към хигиенни 

навици, здраве и образование на ромските деца и техните семейства. Целта е да бъдат 

обхванати бедни и необразовани семейства и да се решат проблемите им, свързани с 

подобряване на здравния статус, ограничаване на бедността, неблагоприятната жилищна 

среда и начина на живот, както да се действа за подобряване на образователната и 

професионална квалификация и намиране на работа. 

 

 

Община Първомай 

 

МЕСТНИ ТРАДИЦИИ И УЧАСТИЕ В „ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА“ 

Икономическото развитие в община Първомай през последните години очертава 

положително развитие. Преобладаваща част от предприятията развиват дейност в 

областта на преработващата промишленост (на традиционни земеделски продукти), 

търговията и услугите, селското, горското и рибното стопанство.  

Перспективите за икономическото развитие на община Първомай са свързани главно с 

привличането на инвеститори и стимулиране на местните предприятия за развитие на 

преработвателната промишленост, транспорт и създаване на връзки с други страни, 

както и развитие на туризма. 

„Тракия икономическа зона” е един от най-мащабните икономически проекти на 

България. Нейният предмет на дейност е промишлено строителство, изграждане, 

подобряване и експлоатация на промишлено-търговски зони, в т.ч. съществуващата 

инфраструктура, вкл. за изграждането и подобряване на сгради, пътища, 

транспортни терминали и комуникационни връзки, благоустройствени предприятия и 

др. За развитието на „Тракия икономическа зона” са обединени 9 общини и стотици 
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индустриални предприятия.  

Освен осигуряване на условия за създаване на заетост, общината реализира и десетки 

проекти, свързани с подобряване на базисните услуги и инфраструктура, за да направи 

жизнената среда също привлекателна или да не изостава от тази в останалите 

общини от региона.   

 

Общината, заедно с местния бизнес, планира да активизира туризма и развитие на 

възможностите за културно израстване. С най-голям потенциал в това отношение е 

районът около селата Езерово – Драгойново – Буково с множество тракийски, 

византийски и ранно християнски паметници. Действията по социализиране на тези 

паметници ще бъдат обвързани с регулярните и популярни културни празници: 

Празника на тракийската музика и песен и Фестивала „Угар-мистичен и древен”, 

провеждани със съдействието на читалищата и НПО. 

 

Община Тутракан 

ПОВЕЧЕ ТУРИЗЪМ И ТРАНСПОРТ 

Природните ресурси, в съчетание с много културно-исторически паметници, дават 

възможност на община Тутракан за развитие на туризма. Важна предпоставка е 

разположението на общината на най-голямата транспортна магистрала в Европа – 

река Дунав, пресича се от важни европейски и национални транспортни коридори, 

намира се по средата между областните градове Русе и Силистра и е част от 

международни Дунавски вело и речни маршрути.            

Възползвайки се от тези дадености, общината социализира и обнови с европейско 

финансиране най-значимите културни обекти – античния кастел „Трансмариска” и 

селището „Рибарска махала”. Извършена бе консервация, реставрация и експониране 

на кули и крепостните стени на „Трансмариска”. Благоустрояването на „Рибарска 

махала” позволи да бъдат създадени и успешно да функционират посетителски 

център, етнографска къща-музей „Битът на рибаря”, работилници за плетене на 

рибарски мрежи и за сувенири, както и винарна. Изградена бе художествено-

архитектурна и ансамблова система „Звук и светлина”. Тези дейности дадоха 

възможност за привличане на туристи и за развитие на икономически дейности. Бяха 

разкрити работни места и търговски обекти за настанояване и хранене. 

Въз основа на постиганите резултати, Общината планира нови мерки за разнообразяване 

на местната икономика и създаване на възможност за стартиране на бизнес. Като сектор 

с потенциал може да бъде разглеждан транспортът и логистиката – предвид 

географското положение. Необходимо е да се обнови и модернизира речното 

пристанище, както за целите на туризма, така и за речния транспорт. Пристанищната 

зона също е подходяща за привличане на инвеститори от хранително-вкусовата и 

преработвателна промишленост или за разширяване на действащите на територията на 

общината предприятия.  
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Община Чавдар 

 

„ШВЕЙЦАРСКОТО“ СЕЛО НА БЪЛГАРИЯ 

Добрата практика на община Чавдар е създаденото общинско предприятие на 

принципа на социалното предприемачество. То е формирано в рамките на 

изпълнението на проект “Социално предприятие в сферата на услугите за отдих и 

развлечения към община Чавдар” по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020“. 

Добрата практика може да се обобщи в нов подход в разбирането за предлагане на 

помощ и грижи в социалната сфера – социалните услуги да не бъдат предоставяни 

директно, а чрез създаване на гарантирана възможност за трудова заетост и 

получаване на доходи. Социалното предприятието е създадено в контекста на някои 

от най-сериозните местни предизвикателства – миграцията на младите хора, 

застаряването на населението, неконкурентоспособността на оставащите извън 

пазара на труда. Тъй като нивото на безработица в общината е ниско заради 

близостта на трите големи предприятия от добивната и преработвателната 

промишленост, то без работа са основно лица с ниска квалификация и опит. Именно 

към решаването на този проблем са насочени усилията на общината за създаване на 

такъв тип заетост 

Общинският съвет Чавдар взе решение за създаване на социално предприятие в 

структурата на общината и прие правилник за неговата дейност. Така беше осигурена 

пълна заетост на лица от уязвимите целеви групи: безработни младежи до 29 г., 

безработни лица над 54 г., продължително безработни лица и майки на деца до 5 г. 

Персоналът на предприятието се състои от общи работници, шофьори, аниматори и 

организатори на дейности. Всички те са ангажирани с поддръжка на туристическата 

инфраструктура и с аниматорски дейности при организирани посещения на общината 

в три основни обекта – Фолклорен център „Чавдар“, Археологически парк „Тополница“ 

и Спортно-туристическа атракция. С посредничество на туроператори, в периода 

март – ноември се организират чести посещения на туристи и социалното 

предприятие участва активно. 

Допълнително се появи и нова туристическа услуга. В рамките на проекта бе закупен 

високо-проходим автомобил 4х4, с който наетите шофьори организират срещу 

заплащане извозване на посетители до природна забележителност „Казаните“. Тя се 

намира на около 7 км от село Чавдар високо в планинска местност и представлява пет 

малки водопада, които преливат един в друг. Тъй като достъпът до местността е 

труден в последните километри, социалното предприятие предлага организиран 

транспорт на групите до „Казаните“.  

С реализираните общински проекти Чавдар вече зае своето място на туристическата 

карта, а големият брой посетители са едновременно и значим пазарен потенциал за 

местните продукти и услуги. Макар и все още недостатъчно, вече започна предлагане на 

продукти от местни производители на туристите – сирене, тестени продукти, мед, 

домашно сладко. Превръщането на посетителите в потребители на местни продукти е 
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сложна задача, в която общината е насочила своите усилия.  

В община Чавдар публичната инфраструктура е в отлично състояние и това позволява 

насочването на усилията в нови посоки. Наличната туристическа инфраструктура е 

важна даденост и общината планира да разширява нейния обхват и функционалност. 

Този потенциал ще бъде използван и ще се създават нови продукти и услуги. Пример за 

това е и разработван в момента нов маркетингов продукт. Изгражданите в момента къщи 

за гости от частни инвеститори също представляват добър потенциал за развитие на 

туризма в общината, който идва да запълни съществуващият дефицит на места за 

настаняване. Така еднодневните посещения, които преобладават в момента, ще 

преминат в многодневни, и ще имат по-висока добавена стойност за местната 

икономика. 

 

Втората насока на действие се базира на наличието на големи територии гора и 

обработваеми земи – и двете общинска собственост. Гората се стопанисва от общинско 

предприятие. В момента община Чавдар предоставя земеделските си земи под наем, но 

при стартиране на собствена дейност част от тези земи могат да бъдат обработвани и от 

наети от общината (или общинското предприятие) лица от уязвими социални групи, 

които са извън пазара на труда.  

 

 

Община Ботевград 

 

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА „КРАСИВА ОБЩИНА“ 

Целта на програмата е осигуряване на възможност за подобряване облика на 

обществените места, зелени площи и пространства на територията на общината и 

превръщането им в привлекателни зони за социално общуване и отдих. 

Чрез насърчаване на отговорността и активността на населението по отношение на 
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облагородяването, благоустройството и разкрасяването на населените места, 

засилване на социалния фактор в малките общности и насърчаване на доброволческите 

инициативи в тях. По този начин се цели да се формира трайна екологична култура и 

чувство на отговорност в опазването на зелените пространства у живущите  

Инициативата изисква съвместна работа на граждани и институции, като основното 

предизвикателство остава стопанисването и запазването на облагородените 

пространства.  

Чрез програмата може да се проследи наличието на активна гражданска инициатива, 

като е възможно при наличие на финансов ресурс и въз основа на засилен интерес и 

постъпили предложения от страна на жителите на общината в бъдеще да се разшири 

обхвата на програмата.   

Индустриална и технологична зона „Ботевград“ е един от водещите промишлени 

центрове на Западна България. В нея е съсредоточен голям брой компании, опериращи в 

различни бизнес сегменти, като електроника, машиностроене, металообработване, 

производство на компоненти, шивашка промишленост, дървообработване, хранително-

вкусова и др. Зоната обхваща 13 селища, с общо население от 31 хил. души. (общо 148 

000 хил. души със съседните общини) с красив и спокоен център – гр. Ботевград. Наред 

с благоприятното разположение, професионалната работна ръка, образователните 

институции и грижовната местна администрация, инвеститорите в зоната получават 

чудесно съотношение между разходи, качество на работната сила и баланс между работа 

и свободно време. Разширяването на зоната е възможно решение за насърчаване на 

заетостта в община Ботевград и в съседните общини. 

 

 

 

Община Бургас  

 

РЕД Е НА СЕЛО БЪЛГАРОВО 

Бургас е град с голям икономически потенциал, обоснован на база локация, транспортни 

и търговски връзки. Изчерпване на капацитета на свободните терени в Индустриален 

логистичен парк-Бургас, разположен в промишлена зона Север през 2017 г., налага да се 

търсят нови производствени терени. Затова през 2018 г. стартира фаза 2 на 

Индустриален логистичен парк, но този път на територия от 600 декара в с. Българово.  

Индустриална зона Българово е приоритетна целева територия, в която Общината 

инвестира средства за изграждане на инфраструктура. Подробният общ устройствен 

план предвижда обособяването на 13 броя урегулирани поземлени имоти, предназначени 

за промишлено строителство, от които един за обществено обслужване, един за 

канална помпена станция и 11 за високотехнологично производство. Добре развитата 

железопътна и пътна инфраструктура ще свързва зоната с пристанище Бургас и 

международното летище. През 2018 г. започна изграждането на довеждащата 
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инфраструктура, подземните комуникации. Изградена е основната инфраструктура. 

Зоната е захранена с електричество, изградени са довеждащ водопровод и канализация. 

Изградена е производствената база на първия инвеститор в зоната, а в момента се 

строи производствената база на италиански производител на детайли за обувната 

промишленост. Предстои изграждане на търговско-сервизни бази за земеделска 

техника, производство на ВИК продукти за канализационни мрежи, складова база за 

земеделска продукция, цех за производство на италианска паста, асемблиране на вендинг 

автомати. 

Основното предимство на зоната на Индустриален парк Българово е нейното 

местоположение. Разстоянието от зоната до изцяло изградената АМ Тракия е 800 м, до 

Пристанище Бургас – 20 км, а до Свободна безмитна зона Бургас – 18 км. 

Потенциалните инвеститори могат да закупят или да наемат земя в зоната. 

Общинският съвет взема решение за всеки урегулиран имот в зависимост от 

инвестиционната инициатива.  

Съществува необходимост от готови производствени халета за отдаване под наем. До 

момента инвеститорите в Българово основно закупуват терените, но в общината са 

постъпвали много запитвания за наемане на готови производствени халета, както от 

крупни инвеститори, така и от по-малки компании. За съжаление, липсват каквито и да е 

възможности за наемане на част от производствено хале. Предвид изградената довеждаща 

инфраструктура в зона Българово и наличието на свободни общински терени, считаме, че 

е подходящо да бъдат създадени условия за привличане на стартиращи компании, като 

бъдат изградени халета с офисна част, които да бъдат отдавани под наем. Нужно е know-

how за изграждане на такива халета/инфраструктура.  

 

 

Община Златоград 

 

ДУХЪТ НА ВЪЗРАЖДАНЕТО 

През 2008 г., по инициатива на кмета на общината, бяха изработени като 

приоритетни за общината Концепция за развитие на централната градска част и 

Схема за градоустройствено и комуникационно трасе. Реализирането на концепцията 

и градоустройствено трасе имаха за цел създаването на нова, модерна и съобразена 

със съвременните изисквания визия на централната градска част, а така също и 

решаването на проблеми на градската пътна инфраструктура, свързани с недостига 

на паркоместата и с увеличения туристопоток към Златоград.  

В рамките на няколко месеца бе дадена възможност на местното население да се 

запознае с решенията на концепцията. Бяха подготвени няколко проекта: 

„Рехабилитация на градския парк в град Златоград”, „Благоустрояване на площад в 

централната градска част”, „Изграждане на комуникационно трасе Златоград-

Термес-Ксанти”. Идеята за реализирането им бе одобрена от жителите на 

общината. 
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Община Златоград успя да комбинира едновременната реализация и на трите проекта 

през последващите години. Чрез мащабни инфраструктурни мероприятия, 

финансирани от различни европейски програми, се подобриха публичните 

пространства и зоните за обществено ползване, както и цялостното подобряване на 

естетическия облик на града. Реализираните проекти промениха визията на Златоград 

и допринесоха за утвърждаването на имиджа на общината като атрактивна 

туристическа дестинация, даваща добри условия за живот и среда за развитие както 

на местното население, така и за гостите на общината.  

Днес най-южният ни град – Златоград, посреща туристите с възрожденска атмосфера 

от времето на „Чичовци“. Родопският град е на 160 км от Пловдив и е известен като 

твърдината на Делю войвода, за който народна песен лети с гласа на Валя Балканска в 

Космоса. От няколко години Златоград е неизменна туристическа дестинация за всички, 

които обичат места с възрожденски дух. Цял квартал с близо 100 паметници на 

културата – къщи и работилници, е възстановен както през Възраждането. Те са 

уникални в съчетанието на архитектурни елементи от тази част на Родопите и 

Ксантийско. 

За трайно подобряване качеството на живот в общината, стабилизиране на общинската и 

регионална икономика, чрез създаване на нови възможности за развитие на туристическия 

и икономически потенциал в региона, Община Златоград съсредоточи усилията си в 

създаването на условия за интегрирано оползотворяване на термо-минералните води от 

находище Ерма река – Елидже.  

Оползотворяването на минералната вода ще създаде възможности за развитието на SPA 

услугите, балнеотерапията и опазване на околната среда чрез използването на термалната 

енергия за отопление на общински сгради със социално и обществено значение, както и 

намаляване на вредните емисии във въздуха през зимния сезон. За оползотворяването на 

геотермалната вода е изготвен работен проект, който включва изпълнението на четири 

подобекта: изграждане на водовземно съоръжение; на тръбопровод; на геотермална 

централа в гр. Златоград; строителство на градска топлопреносна мрежа. 

С реализирането на проекта ще се създадат реални условия за развитие на потенциала в 

областта на спортния и лечебния туризъм, което в съчетание с културния и еко туризъм, 

гарантира устойчивостта на атрактивната туристическа дестинация. Тази устойчивост ще 

насърчи бизнеса и ще привлече нов инвеститорски интерес, което ще рефлектира върху 

заетостта в региона. 

 

 

Община Русе 

 

ОБЩИНСКА КАМПАНИЯ „МАЛКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА“ 

Развитието на малките населени места е един от основните приоритети на община 

Русе, заложени в Програмата за управление за мандат 2011-2015 г., както и за 

настоящия мандат 2015 – 2019 г. Община Русе създаде Общинска кампания „Малки 
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населени места“, която се провежда ежегодно. В контекста на приоритетите на 

общината за развитие на малките населени места са реализирани следните инвестиции 

и инициативи:  

 Инвестиции над 1.2 млн. лева в благоустрояването на малките населени места; 

 Рехабилитация на общинската пътна инфраструктура; 

 Подновяване на уличното осветление; 

 Реновиране на свободни общински сгради с цел превръщането им в центрове за 

извършване на медико-социални и културно-образователни дейности; 

 Ремонтиране и изграждане на нови детски и спортни площадки, игрища и зали за 

тренировки; 

 Облагородяване и поддържане на обществените места – училища, детски 

градини, здравни служби, спирки, читалища, храмове, зелени площи, гробищни 

паркове. 

Финансирането се осъществява чрез директно предоставяне на средства в зависимост 

от идейните предложения и броя на жителите на населените места по настоящ адрес 

(по справка на ГРАО). Средствата, които се отпускат ежегодно, са 320 хил. лв. с ДДС и 

са насочени към финансиране на проекти на 13-те кметства от общината, както и 

кварталите „Средна кула“, „Долапите“, „ДЗС“ и „Образцов чифлик“. Така на конкурсен 

принцип в периода 2015 – 2018 г. са финансирани общо 64 проекта на обща стойност 1 

277 774 лв., осигурени от бюджета на община Русе. През 2019 г. община Русе проведе 

кампания „Малки населени места“ за пета поредна година. Тя е изключително успешна и 

с всяка година се наблюдават по-добри проекти – някои изцяло нови, а други надграждат 

вече постигнати резултати. По този начин се дава избор и свобода на кметовете на 

кметства да инвестират в различни сфери, защото най-добре знаят какви са 

потребностите на хората. Общината осигурява ежегодно и по 700 хил. лева само за 

подобряване качеството на инфраструктура в кметствата и кварталите на община 

Русе. 

Река Дунав е основен фактор за развитието не само на Русе, но и на малките населени 

места от община Русе, които имат излаз на реката. Речният пътнически транспорт на 

територията на общината има голям потенциал за развитие. За да бъде той разгърнат е 

нужно изграждането на съвременни яхтени пристанища и облагородяването на 

крайбрежната зона, като се построят увеселителни заведения, детски площадки и др., 

което ще осигури добри условия за отдих на населението. 

По поречието на р. Русенски Лом в близост до село Басарбово се намира единственият 

действащ скален манастир в България. През 1978 г. е определен за археологически 

паметник на културата от местно значение. Басарбово е атрактивна дестинация за 

религиозен туризъм както за български, така и за румънски туристи. В скалния манастир 

се съхранява частица от мощите на Св. Димитър Басарбовски, който е закрилник на 

румънската столица Букурещ.  

Лесопаркът „Липник“ край село Николово, който се ползва от жителите на 

крайдунавския град и близките села за пикник и разходки, ще се разшири в зона за отдих 

и развлечения, а занемарената гребна база ще се обнови и ползва активно. Община Русе 

е собственик на гребната база на брега на езерото в лесопарка. Предвидено е създаването 

на комплекс за гребни спортове. Придобиването в собственост на Община Русе върху 

лесопарк „Липник“ и хижа „Приста“ ще даде възможност и за разширяване на 
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съществуващия зоокът и превръщането му в зоопарк и привлекателна зона на града.  

При разработването на Стратегията за местно развитие ще бъдат заложени разнообразни 

мерки за подпомагане на местната рибарска общност, свързани с насърчаване към общи 

дейности на местните общности, а също така и инвестиционни мерки, касаещи 

изграждането на обща инфраструктура за целите на риболова, риболовния туризъм, 

складирането на продукцията от риболова и др. Модернизирането на пристанищната 

инфраструктура и изграждането на лодкостоянки ще доведе до развитие на туризма.  

 

Община Долни Дъбник 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗНООБРАЗЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ 

ДЕЙНОСТИ 

Кръстопътното положение на община Долни Дъбник определя нейната важна 

транспортногеографска роля за развитие. Това се осъществява посредством 

първокласен път София-Русе/Варна и второкласен път Видин-Плевен-Русе/Варна; 

железопътна линия София-Русе/Варна. Долни Дъбник е разположен в Дунавската 

равнина и долината на река Вит. Районът е богат на археологически, исторически, 

художествени и архитектурно-строителни обекти, обявени за културни ценности. Те 

свидетелстват за историята, бита и културното развитие на местното население и 

дават възможност за осъзнаване на културната идентичност на общината. 

Приносът на община Долни Дъбник към икономиката на областта е основно в сферата 

на селското стопанство, което е структуроопределящ отрасъл. Преработващата 

промишленост също е тясно обвързана с произведената земеделска продукция. Огромно 

значение за икономиката на общината оказва близостта до областния център и 

нейното благоприятно транспортно-географско положение. Община Долни Дъбник е 

една от общините, които попада в хинтерланда на град Плевен, и неговото развитие 

следва да се разглежда в пряка връзка със социално-икономическите отношения, които 

се осъществяват с него. Местната власти със собствени средства и привлечен ресурс 

успява да модернизира обществената инфраструктура и базисни услуги за населението 

и бизнеса. Реализираните десетки проекти са добър пример в това отношение.  

В общината туризмът е слабо развит. На територията й няма регистрирани средства 

за подслон и регистрирани нощувки. Забележителности, които биха могли да 

представляват туристически интерес, са парк Лавров, където са се водили битките за 

освобождаването на Плевен, разположени в близост до с. Горни Дъбник. В близост до с. 

Петърница е разположена защитена местност „Пещерите“, което представлява 

карстов каньон с много естествени извори и пещери.. Друга забележителност в района е 

античната крепост „Градище”, в която са видими отделни фрагменти на крепостната 

стена, както и запазен римски път. От категория с „национално значение“ са 11 

обекта, разположени в село Садовец.  

Друга възможност е развиване на туризъм на база винопроизводството в общината и 

изграждането на ферми с органично производство на различни селскостопански 
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продукти, които да предлагат и възможност за селски туризъм. В общината в момента 

се реализира конна база, както и различни форми на сърф и т.н. Има и потенциал за 

развитие на туризъм за наблюдение на птици /bird watching/. За да могат в бъдеще да се 

привлекат туристи, е препоръчително да се разработят туристически маршрути 

/екопътеки/ и различни туристически пакети съвместно с областния център – град 

Плевен, който към момента е най-предпочитаното място от туристите, посещаващи 

областта. В перспектива и при нарастване на интереса към общината, местните хора 

ще имат мотивация да развият и малки къщи за селски туризъм. 

 

 

Община Иваново 

 

НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА ИКОНОМИКА 

Община Иваново участва като партньор по проекта LENA „Местна икономика и 

опазване на природата в Дунавския регион“. Проектът стартира на 01.01.2017 г. и 

обединява усилията на 13 партньори от 7 Дунавски държави. Основната цел на LENA е 

да се приложат съвместни и интегрирани подходи и политики за опазване на природата 

и устойчиво използване на защитените територии и особено Натура 2000 зоните по 

поречието на Дунав и неговите притоци, създавайки в същото време нови възможности 

за генериране на приходи в сферата на зелената икономикa.  

В района на община Иваново има голям ресурс от лечебни растения. Изключително 

важен е и фактът, че на територията на Общината няма големи замърсяващи 

производства и  значителна част от нея попада в Природен парк „Русенски Лом“. 

Въпреки това билкарството не е развито. За първи път благодарение на проекта бе 

направена оценка за ресурсите от лечебни растения в община Иваново. Повече от 50 

души в общината са обучени са събират билки. Вече има разработен проект за 

изграждане на изкупвателен пункт, който е в готова работна фаза. За да стане факт, 

са необходими 1,5 млн. лева. Очакванията са пунктът да раздвижи местния бизнес, да 

генерира работни места. 

Електрическите колелета са друга част от проекта за електрическа мобилност и 

представляват една възможност да се подпомага местната и регионална икономика. 

Изработените маршрутите са съвместими с Евро вело 6 и се очаква така да има по-

голяма посещаемост. 

 

На територията на община Иваново се намират Ивановските скални църкви, които обект 

на ЮНЕСКО. Районът около църквите не е достатъчно развит, като има значителен 

туристически потенциал. Необходимо е да се подобри състоянието на инфраструктурата 

и увеличаване на предоставяните туристически услуги. За подобряване на облика на 

района ще способства изграждането на информационен център и съпътстваща 

инфраструктура за деца и развитие на туристически пакети от услуги.  
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Възможно е обособяването на зона за занаяти и продукти от местно производство, както 

и осигуряване на туристически транспорт по определен маршрут с предоставяне на 

информация за района.  

 

 

Община Белене 

 

ПАЛИТРА ОТ ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С МЕСТНАТА ИКОНОМИКА 

За развитието на местния бизнес и намаляването на безработицата, община Белене 

участва в проекти, финансирани от ЕС. Има изградена Местна инициативна група 

(МИГ) Белене – Никопол, изпълняваща Стратегия за водено от общностите местно 

развитие с финансиране по Програма за развитие на селските райони. По Програма 

INTEREG V-A Румъния – България Община Белене е водещ партньор на проект 

„Стимулиране и увеличаване на заетостта и трансграничната мобилност в 

трансграничния регион”. Част от дейностите на проекта са организиране на обучения 

за безработни лица, семинари и онлайн платформа.  

Община Белене участва и в Транснационална програма INTERREG „Дунав 2014-2020“ 

Участва и в проект „LENA – Местна икономика и опазване на природата в региона на 

река Дунав”. По проекта е проведено обучение за Дунавски водачи, в което участваха 7 

човека от общината. Създадена е мрежа от туристически водачи по едни от най-

големите международни вело маршрути – Евро Вело 6 и Дунав Ултра. Положено е 

началото на инфраструктура за електровелосипеди и маркиране на няколко панорамни 

вело маршрути. Проведени са трансгранични срещи и обучения на рибари, свързани със 

законодателствата на двете страни и опазването на природните ресурси с цел 

социално-икономическото развитие на населените места и развитие на рибните 

пазари.  

Община Белене се намира на територията на Природен парк „Персина”, най-голямото 

в България Рамсарско място. Налице са природни, исторически и културни 

предпоставки за развитието на културни, еко и туристически продукти: 

историческото антично наследство на античния римски касъл „Димум”– античната 

митница на Мизия и Мемориален парк в памет на жертвите от комунистическия 

режим, разположен на остров „Персина”. Идеята ни е да се създадат нови 

възможности за препитание и бизнес въз основа на непокътнатото природно и богато 

културно наследство и чрез разумното използване на екосистемните продукти. 

Общината има потенциал за развитие на туризъм. Неоползотворените местни 

дадености са природни, исторически и културни, в т.ч.:  

• Природните забележителности (ПП „Персина”, защитените местности и 

Натура 2000); 

• Надграждане на античния римски касъл „Димум” открита е източната порта; 

• Мемориален парк и реставриране на част от колибите(на мястото на бившия 
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„Концлагер „Белене”) и музей към него. 

Чрез изграждането на тези културни и природни дадености ще се развие еко, 

природен, културен, исторически и вело туризъм, което ще допринесе до откриването 

на нови работни места и намаляването на безработицата. 
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4. Природата на хората – най-ценното богатство 

 

 

Община Елена 

 

„ЕДНА ОБЩИНА – ЕДИН ПРОДУКТ“ И МНОГО ПОВЕЧЕ 

Град Елена е известен с прочутия Еленският бут – сурово сушен деликатес, в който 

няма подобрители, изкуствени оцветители и консерванти, което го прави уникален. 

Технологията за неговото приготвяне е стародавна, предавана е от поколение на 

поколение. В технологията за приготвянето няма нищо сложно, освен необходимите 

естествени условия, дължащи се на чудния Еленски балкан. 

За да популяризира този местен продукт и да насърчи местните жители да съхранят 

тази традиция и поминък, от 2012 г. Общината и Местният съвет по туризъм „Елена“ 

организират празник на Еленския бут. Той удължава туристическият сезон и увеличава 

на туристи, популяризира и съхранява местните бит, традиции и занаяти.  

Към настоящия момент обаче в общината има само един официално регистриран  

производител на Еленски бут, чието производство отговаря на европейските 

регламенти. От няколко години е факт и първият цех по традиционната технология.  

Бъдещото развитие е свързано с насърчаване и подкрепа за местните предприемачи към 

стартиране на собствен бизнес, свързан с производство на този местен деликатес, 

разширяване на пазарната ниша на територията на страната, обединяване на 

производителите и кандидатстване по схемите за европейско качество. Нужно е 

популяризиране и обогатяване на местния туризъм чрез по-тясно обвързване с останалите 

природни чудеса на Балкана и уникалния архитектурно-исторически ансамбъл на 

възрожденска Елена.   

 

 

Община Летница 

 

ПАРК „МААРАТА“ С КРУШУНСКИТЕ ВОДОПАДИ  

Част от защитена зона „Деветашко плато“, „Маарата“ представлява уникално 

творение на природата. Паркът включва карстов водопад с височина около 15 м. и най-
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голямата в страната водна травертинова каскада и втората по големина в страната 

водна пещера. В „Маарата“ са събрани на едно място, всички видове повърхностни и 

подземни карстови форми, съхранили информация за хората, животинския и 

растителен свят от дълбока древност до наши дни. 

През 2007 година се  дава началото на неговото модерно развитие. Община Летница с 

подкрепата на активни граждани прави първи стъпки в популяризирането и създаването 

на подходящи условия за туризъм. Изградена е екопътека „Крушунски водопади“. В 

района на парка са създадени места за отдих и почивка, соларно осветление, паркинг за 

автомобили. На туристите се предоставя географска карта с маршрути и информация, 

обособени са места за хранене и продажба на сувенири. Изграден е посетителски 

център.  

Отчитайки богатите природни и рекреационни ресурси и водена от желанието за 

създаване на нови атракции, местната власт изгражда със собствен ресурс минерален 

басейн в подстъпите към водопадите. Благодарение на тези усулия, туристопотокът 

бележи ръст с всяка изминала година, надвишавайки 100 хил. души годишно. 

 

Разработването на нови атракции и подкрепата на общината е важна част от стратегията за 

привличане и задържане на туристи в района. Търсенето е ориентирано към модерни 

атракции, съчетаващи естествената природна среда като фон за организирането на 

събития с различна продължителност и регулярност. Необходими са допълнителни усилия 

за доизграждане на мрежата от еко-пътеки, свързващи природните феномени и 

туристически атракции, обезпечаване на достъпа до някои от най-интересните пещери на 

Деветашкото плато и обновяване на  инфраструктурата за настаняване и хранене на 

туристите. Задачи, които община и местна общност трябва да решат заедно.  

 

 

Община Сърница 

 

Млади и сплотени 

Община Сърница е най-младата община в страната. За краткото време от близо 5 

години откакто общината съществува тя бележи осезаем напредък. Местната власт 

инвестира усилено в облагородяване облика на населените места, за да се утвърди като 
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привлекателна туристическа дестинация. Общината притежава уникална природа, 

която съчетана със спокойствието и запазените традиции, привлича много хора. Също 

така, на фона на демографската обстановка в страната в Сърница все още има 

повечето млади хора искат да живеят в родното си място и да имат препитаните 

именно тук. Общината полага усилия да подкрепи тяхната предприемчивост. Само за 

последните няколко години има изградени над 10 места за настаняване от различен тип 

– малки хотелски комплекси, къмпинги, бунгала, къщи за гости. Освен тях се изградиха 

магазини за сувенири, сладкарници, чиято продукция се прави на място, местна мандра и 

магазин за местни продукти – кашкавал, сирене, сладка, месни изделия и други.  

С цел подкрепа на местния туризъм е сформиран консултативен съвет, където се 

обсъждат теми, свързани с местното развитие, както и проблеми и 

предизвикателства, стоящи пред местните жители, занимаващи се с туристическа 

дейност. Добра местна практика е и решението събраният туристически данък през 

годината да се реинвестира в туристическия сектор, като заетите в бранша имат 

възможността да преценят къде точно има най-голяма нужда от средства и къде би 

имало най-голям ефект за развитието на сектора и привличането на туристи. 

Освен с богати природни дадености, общината разполага с значително културно 

наследство. Но, най-ценни са местните хора – в Сърница могат да се видят невероятни 

неща, създадени от сръчните ръце на родопчанката. 

За да се отговори на нарастващите нужди от създаване на среда, благоприятна за развитие 

на туризъм общината планира да :  

- засили маркетинга и рекламата, както и да изгради туристически информационен 

център, където посетителите на общината ще имат възможност да се информират за 

местата за настаняване, за туристическите обекти и местни традиции, както и да получат 

всякаква информация, касаеща престоя им;  

- подобри инфраструктурата за достъп до природните и културни обекти, да обогати 

туристическите атракции, в т.ч. нови пътеки и маршрути. 

 

 

 

Община Монтана 

 

ЗДРАВЕ И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЯЗВИМИТЕ МАЛЦИНСТВА 

Община Монтана изпълни проект „Комплексен подход за ромско включване в община 

Монтана” в рамките на Българо-швейцарска програма за сътрудничество. Проектът 

беше насочен към уязвимите групи. Село Габровница бе избрано за изпълнение на 

проектните дейности, защото немалка част от ромското население на общината 

живее в нея и то се явява своеобразен естествен център за услугите за деца и 

родители в този район, включително защото в него са разположени средищното 
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училище и детската градина.  

 

Образование 

Интервенцията бе насочена към подобряване на достъпа на малките деца до 

качествено обучение и развитие чрез обхващане в детската градина и в училището. 

Към партньора Читалище „Звезда 2007” в с. Габровница бе назначен образователен 

медиатор – представител на ромската общност, който работи с децата и техните 

родители от селата Габровница, Вирове и Безденица. Чрез проекта общината успя да  

обхване в детските градини всички ромски деца от 3 до 6 години от трите села, които 

досега не са били записани и/или не са посещавали редовно детска градина. Община 

Монтана  осигури транспорт за децата от останалите села до Габровница със 

собствени средства, а общностната работа и подкрепата за мотивиране на ромски 

семейства за записване на децата и продължаваща работа с тях за редовно 

посещаване на детска градина се осъществи с партньорите Детска градина №8 

„Пролет“ и Народно читалище „Звезда 2007”. 

От съществено значение за успехите бяха допълнителните занятия с децата, като в 

обучителната програма се постави силен акцент върху усвояването на български език и 

развитие на езиковата култура, дейностите за развиване на уменията за учене, 

социалното консултиране и курсовете за развиване на родителските умения 

Извънкласните и извънучилищни дейности на учениците и обученията на учителите за 

работа в мултикултурна среда и прилагане на нови подходи в работата с децата в 

детската градина и училището също се оказаха много ефективни.  

Здравеопазване  

По отношение на здравеопазването бе направено картографиране на с. Габровница, с. 

Вирове и с. Безденица и с идентифициране на случаите, по които здравните медиатори 

и здравните специалисти трябва да обърнат особено внимание; проведени бяха здравни 

кампании за подобряване информираността на уязвимите групи с фокус роми по 

отношение на здравна превенция, особен акцент в поставен в работата с подрастващи 

и младежи във връзка със здравната превенция и Работата с родители с фокус 

майчино и детско здраве. Създаден бе здравно-консултативен център в общността.  

 

Община Монтана има традиции в интеграцията на ромската общност. Отношенията 

между българския и ромския етнос са базирани на добронамереност и доверие, и 

предполагат възможности за бъдещо позитивно развитие. Има редица други села в 

общината с уязвими групи и аналогична проблематика, в които да се приложи описаният 

комплексен подход. Налице са подготвени учители и медицински специалисти, работещи 

партньорства между община, образователни институции, заведения за социални услуги, 

лечебни заведения, културни институции. Налични са сгради на селски здравни служби, 

закрити училища и детски градини, които да се възстановят и станат действащи с цел 

развитие на социални услуги и изграждане на хосписи. Чрез тези центрове и 

извънкласните занимания може да се търси съхраняване на местните изкуства и занаяти, – 

дърворезба, кошничарство, ковачество, грънчарство. 
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Община Белица 

 

„С ЛЮБОВ И ВЯРА В ОБЩИТЕ ЦЕННОСТИ“ 

Община Белица разработи уникален проект, с който едновременно с разнообразяване 

престоя на туристите ще съхрани местните традиции, обичаи и фолклор. Три поредни 

години, в края на август и началото на септември, Общината, със съдействието на 

Народно читалище “Георги Тодоров-1885“ и Информационен център-Белица, 

организира програма „С любов и вяра в общите ценности“.  

Жители и гости имат възможност да участват в организирани демонстрации и да 

понаучат позабравени вече занаяти и умения – ръчно точене на баници, предене и 

пресукване на вълна, плетене на терлици/шушони/, бродиране на сувенирни топки, 

плетене на една кука, изработка на сувенири от тъкани, везане на карета, гоблени, 

демонстрация на българска бродерия и специалитети от местната и национална кухня 

под името “Пъстра трапеза“. По същото време всички посетители могат да видят 

изложението на земеделски, еко и натурални продукти, както и да си закупят. 

Тъкането на разбой в историческия музей е една от атракциите, заложени в 

програмата, като успява да пренесе хората в друг отминал свят – автентичен и 

цветен/изработване на стари цветни български черги/. 

Проектът дава поле за изява на фолклорни състави и изпълнители от България и 

чужбина, които да покажат богатството на своя фолклор, да съхрани и популяризира 

българското и международно народно творчество и да покаже неговото достойно 

място сред другите народи. Да представи и популяризира модела на мирно 

съжителство на етнически и религиозни общности в община Белица. Демонстрациите 

се съпровождат от фолклорни състави от всички селища на община Белица, както и 

самодейци на около 25 колектива и много индивидуални изпълнители от страната и 

чужбина. През цялото време се демонстрира местното музикално богатство, 

автентичните инструменти и носии, традиционните песни от региона. 

Гостите на града имат възможност да се докоснат до богатото културно-

историческо наследство на района в Историческия музей и множество археологически, 

религиозни и архитектурно-етнографски обекти. Множество местни автори 

преобразяват фоайето на Информационния център като се организират изложби на 

теми живопис, художествена обработка на дърво и дървопластика, икони, ковано 

желязо и др. 

Общината ще се стреми да доразвива и стимулира местния туризъм чрез активизиране на 

програмата от събития през летния сезон и обогатяване на туристическите атракции.  

Провежданите празници ще бъдат популяризирани и обвързани с предлаганите еко-

маршрути в Рила планина и с възможностите за настаняване в населените места от 

общината и в планинския курорт „Семково“.  
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Община Стралджа  

 

РЕАЛИЗИРАНЕ НА МЕСТНИЯ ГЕОТЕРМАЛЕН ПОТЕНЦИАЛ  

През 2017 г. община Стралджа, в партньорство с INTERNATIONAL DEVELOPMENT 

NORWAY RESEARCH АS – Норвегия, приключи изпълнението на проект 

„Оползотворяване  на местния потенциал от хидротермална енергия в отоплителни 

инсталации  на училища, ОДЗ и ЦДГ в гр. Стралджа, обл. Ямбол”. Проектът се 

реализира с финансовата помощ по Програма BG 04 „Енергийна ефективност и 

възобновяема енергия” към Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство 2009 – 2014. 

Общата цел на проекта за подобряване на условията в учебните и детски заведения е 

постигната с въвеждането в експлоатация на централизираната система за отопление 

с възобновяем енергиен източник – геотермална вода от съществуващ сондаж. 

Реализацията на проекта повлия върху развитието на човешкия капитал на местно ниво, 

като повиши удовлетвореността на младите хора и семейства от условията в учебните 

и детски заведения. 

С постигане на планираните резултати по  проекта се създаде един успешен модел за 

партньорство с родителите и учебните заведения, подобри се енергийната ефективност 

на сградите, а с това се намалиха разходите за топлинна и електрическа енергия. 

Значително се намалиха емисиите на парникови газове и се осигури  по-голям комфорт за 

протичане на учебно-възпитателния процес. 

 

Общината възнамерява да доразвие съществуващите геотермални ресурс като инвестира 

със собствени и привлечени средства в изграждането на балнео- и спортен комплекс. 

Последният ще ползва както местните жители, така и гостите на общината.  
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Община Вълчи дол 

 

АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗЪМ 

Чрез поредица европейски проекти общината обнови съществена част от базисната си 

инфраструктура, в т.ч. учебните, детски, здравни и културни заведения. 

Възможностите за последващо развитие са свързани със създаване на условия за 

алтернативен туризъм. В община Вълчи дол съществува потенциал за развитие на 

културен, селски, риболовен, спортен (на база наскоро реконструиран басейн с 

олимпийски размери и единствената в Североизточна България ски писта и ски влек) и 

екотуризъм, което се обуславя от редица благоприятни предпоставки-природни ресурси 

и богатото културно-историческо наследство. 

Климатичните фактори – температура, валежи, ветрове, влажност и др., създават 

подходящи условия за почивка и туризъм през всички сезони. 

 

Надграждането на създаденото със средства по проекти от различни донори е от 

съществено значение за потенциала на Общината да оползотвори досега изградената 

инфраструктура, особено чрез развитие на спорта, туризма и социалните дейности:  

1. Ски писта: Община Вълчи дол придоби през 2019г. 100% от собствеността на 

единствената ски писта в Североизточна България, част от която досега беше собственост 

на Ловно-рибарското дружество. Освен ски пистата и ски влек, на терена има изградена 

сграда. Има изготвен технически проект, с който администрацията ще кандидатства с 

проект за финансиране на обекта, в т.ч. да се удължи влекът, а към пистата да се извърши 

реконструкция на сградата с ресторант, хотелска част и ски училище (зимно/зелено 

училище) за деца. 

2. Музей на занаятите: В община Вълчи дол е открит и функционира общински 

ентографски музей. През 2019 г. е изработен технически проект за реконструкция и 

изграждане на Музея, в такъв и на занаятите. В проекта са заложени изграждането на 

шатри, в които местни майстори ще изработват, обучават и предлагат изработените 

творби на своите посетители. 

3.  Парк със сцена за културни етноизяви в с. Щипско: Община Вълчи дол има 

изработен технически проект за изграждане на Парк със сцена за културни етноизяви в с. 

Щипско. Селото се намира на 2 км. от гр. Вълчи дол и в непосредствена близост до 

местността в която е ски пистата. Целта на проекта е да бъдат организирани на открито 

различни мероприятия за етноизяви за гостуващи групи от страната и чужбина. 

Посочените дадености могат умело да се комбинират в продукт за алтернативен или еко-

туризъм, с който да се даде допълнителен тласък в социално-икономическото развитие на 

общините.  
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Община Белово 

 

НЕПОЗНАТА КРАСОТА 

Спецификата на общината предразполага развитието на екологичен, исторически и 

културен туризъм. Тя е разположена на три планини – Рила, Родопите и Средна гора. 

Красотата на природата, културните и исторически дадености на региона все още не 

са достатъчно известни, като липсата на достатъчно места за нощувки и 

настаняване затрудняват развитието на туризма.   

Общината се е заела да промени статуквото. С европейско финансиране се 

благоустрояват населените места. Пак по проект е възстановена и обновената 

сградата на местния музей и музейната експозиция. Регистрирани и се популяризират 

нови къщи за гости – в село Габривица и в квартал Малко Белово. 

Общината е приказно красива, тиха, спокойна, климатът е мек и благоприятен, 

малките ремонти и подобряване на градската среда, реновираните спортни площадки, 

липсата на престъпност и спокойствието могат да върнат хората към живот в 

малките населени места.  

Природни ресурси – град Белово и с. Голямо Белово могат да бъдат отправни 

дестинации към Беловската базилика, към яз. Белмекен и местността Куртово. Могат да 

се реализират малки крайпътни паркове и места за отмора и отдих в близост до р. 

Яденица и р. Марица. Общинска администрация има подготвени няколко проекта, които 

могат да се интегрират и да се създаде цялостен продукт: център на открито по 

пешеходна алея до река Марица, даващ възможност за пешеходен и велотуризъм, с 

предвидени пана и експозиции на открито и поредица места за почивка в близост до река 

Марица.  

Културни и исторически ресурси – в село Голямо Белово има разработени няколко 

проекта – общински и частни, които могат да се финансират и така да се постигне 

интегриран продукт – къща за гости. Къщата е строена през 1922 г., изцяло кирпичена, 

като идеята е да се запази автентичния й вид. Има и проект за преустройство на бившия 

киносалон в Младежки клуб за спорт и зала за презентации. Старото училище е с готов 

проект за преустройството в Център за изкуства и занаяти и с места за настаняване, 

където могат да се провеждат пленери и най-различни мероприятия. Има и стара фурна 

за хляб, строена през 1940 г., която общината има желание за възстанови, така че да се 

прави ръчен хляб по старинни рецепти и технологии. Около село Голямо Белово все още 

са запазени старите варници, където се е правела вар по автентичен начин, има каменни 

овчарници, които могат да се превърнат с малко средства в крайпътни места за отдих и 

заслони, места за продаване на билки, сладка и чайове, защото са в непосредствена 

близост до пътя. 

В близост до селото е курорт Ливада Бачия, където има над 30 вилни сгради, мястото е 
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добре ситуирано, но непознато за масов туризъм. Има и вила на общината с капацитет от 

30 места. Тя би се превърнала в прекрасен детски лагер. 

Стопански ресурси – общината е екологично чиста, няма замърсяващи производства. 

Налице е вече една сериозна ферма в село Аканджиево, където младо семейство се 

завърна от САЩ и започна да отглеждат био зеленчуци, има много добри възможности 

за екологично земеделие и животновъдство, за събиране на билки и производството на 

екозеленчуци по поречието на река Марица, където почвата е плодородна.  

Регионът е много интересен и богат, непознат и запазен в неговата се автентичност като 

култура, поминък, бит и обичаи. Смятаме, че с помощта на подобни проекти може да се 

постигнат невероятни резултати. Община Белово и ръководството имат много и 

иновативни идеи, но, за съжаление, инвестиционни средства се предоставят с 

предимство на големите общини и това затруднява много реализацията на нашите идеи 

и проекти. 

 

 

 

Община Чупрене 

 

ЕТНОГРАФСКИЯТ БИТ И ФОЛКЛОР КАТО ПОТЕНЦИАЛ ЗА МЕСТНО 

РАЗВИТИЕ 

На територията на общината живее т.нар. етнографска група турлаци. На въпрос 

какво е турлак, местните дават следният отговор: „Ни риба, ни рак. Он е балканджия и 

е шегаджия като габровлия, ама не е сметкаджия. А по работу и по инат е на шопатога 

брат”. Турлаците имат специфичен език, кухня, традиции и вярвания. Местната власт 

вижда в това потенциал, чрез който да увеличи заетостта, да стимулира икономиката 

и туризма и спре обезлюдяването. 

През 2006 г. общината и читалище „Христо Ботев 1897” организират първия Турлашки 

фолклорен събор. През следващите години участниците в събора, който се провежда под 

надслов „Када кум прасе и ти вречу” (най-важната мъдрост на турлаците, означава 

като ти дават нещо, веднага го взимай), се увеличават, включват се и групи от 

съседните Сърбия и Румъния. Съборът се провежда 3 дни и придобива международен 

статут, а през 2019 г. е XIV-то му поредно издание. В рамките му се организират 

различни конкурси и кулинарни изложби, представят се и местните обичаи и кухня. Има 

и пазар, на които местните жители предлагат произведена от тях продукци – ястия, 

селскостопански продукти, занаятчийски и др. изделия. Само участниците в последния 

събор са над 1 500 души организирани в 80 фолклорни групи. През годините броят им 

достига до над 2 200 души. Необходимостта от предоставянето на туристически 

услуги за участниците и гостите на събора стимулира създаването на множество къщи 

за гости и семейни хотели в с. Чупрене, в гр. Белоградчик и околните села.  
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Общината създава и собствена Туристическа спалня, в която има и зали за провеждане 

на различни събития. В сградата на спалнята се помещава и ТИЦ, който е създаден през 

2005 г. с подкрепата на Швейцарската агенция за сътрудничество. На датите на 

провеждането на съборите общинската туристическа спалня, къщите за гости и 

семейните хотели в околността работят с пълен капацитет, като не могат да поемат 

всички желаещи. Съборът дава възможност както на бизнеса в общината, така и на 

жителите й да генерират допълнителни приходи. 

Общината се намира в Биосферен резерват „Чупрене“, който е в списъка на ЮНЕСКО. 

На нейна територия има и достъпни за посещения пещери. Разстоянието до гр. 

Белоградчик, където се намират множество културни и туристически атракции и се 

организират различни събития, е около 12 км. Това е потенциал, който при 

сътрудничество между двете общини може да се използва за създаването на общ 

целогодишен туристически продукт.  

От над 11 години общината има проект и ОУП за създаването на Туристическа и ски 

зона „Миджур“ със ски писти, лифтови съоръжения и атракциони. Малко вероятно е 

инвестицията да бъде реализирана, но ако това стане факт, ще има съществен принос за 

съживяването на икономиките на областите Видин и Монтана. Горите заемат 50% от 

територията на общината. Те също са потенциал за развитието на дървопреработващата 

промишленост и създаването на заетост. 

 

 

 

 


