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сключения договор 

Наименование на проекта Проектен изпълнител Стойност на 
договора 

BGLD-1.007-0042 

 
 

Д03-28/ 28.02.2023 

Интегриран подход за създаване на 
заетост, стимулиране на икономическата 

активност и подкрепа на иновативен 
модел за интерактивно експониране на 

местно колтурно-историческо наследство и 
изкуство в община Димитровград" 

СТРАТЕГИКА ВИЖЪН 
ЕООД 

151 830,00 
евро 

BGLD-1.007-0069 

 
 
 

Д03-9/ 28.02.2023 

Създаване на нови работни места за 
стимулиране на икономическата активност 

и прилагане на иновативен модел за 
разнообразяване на туристически продукт 
и популяризиране на алтернативни форми 

на туризъм в община Банско 

ГЕЦОВ И ПАРТНЬОРИ 
КОНСУЛТАНТС ЕООД 

143 650,00 
евро 

BGLD-1.007-0039 

 
Д03-32/ 28.02.2023 

"Стимулиране на икономическата 
активност и създаване на заетост в община 

Елена чрез прилагане на иновативни 
подходи" 

 
ОБЩИНА ЕЛЕНА 199 835,03 

евро 

 
BGLD-1.007-0048 

 
Д03-16/ 28.02.2023 

„Развитие на заетостта в община Вълчи дол 
чрез ИНОВАТИВЕН ПОДХОД “ 

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ 199 998,50 
евро 

BGLD-1.007-0057 

 
Д03-13/ 28.02.2023 Бъдеще в Белица БЕАР-БЕЛИЦА ЕООД 

81 342,47 
евро 

BGLD-1.007-0027 

 
Д03-15/ 28.02.2023 

"Развитие, популяризиране и валоризация 
на икономическия потенциал на община ОБЩИНА БРЕЗОВО 185 481,64 евро 
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Брезово чрез изработване, промотиране и 
налагане на марката "БИО БРЕЗОВО" 

BGLD-1.007-0021 

 
Д03-21/ 28.02.2023 

"Създаване на заетост в МБАЛ ЛЕВСКИ 
ЕООД чрез въвеждане на иновативни 

физиотерапефтични услуги" 
МБАЛ – ЛЕВСКИ ЕООД 152 190,97 евро 

BGLD-1.007-0070 

 
Д03-23/ 28.02.2023 Създаване на нови работни места в 

община Момчилград 
СОЛАРОН ЕООД 98 328,05 евро 

BGLD-1.007-0037 

 
Д03-19/ 28.02.2023 

 
"Музей на гурбетчийското градинарство - 

жива приказка за градинарския регион 
Лясковец" 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВ 
НА ГРУПА ЛЯСКОВЕЦ – 

СТРАЖИЦА 
129 561,39 евро 

BGLD-1.007-0040 

 
Д03-30/ 28.02.2023 

Подкрепа за осигуряване на заетост, 
социална и професионална интеграция на 

хора с увреждания в община Иваново 
ОБЩИНА ИВАНОВО 199 439,92 евро 

BGLD-1.007-0062 

 
Д03-18/ 28.02.2023 Работилница за традиционни занаяти 

„Планински знаци” 
НЧ „Георги Тодоров 

1885” 
199 497,64 евро 

BGLD-1.007-0067       Д03-26/ 28.02.2023 

"Въвеждане на иновативен метод за 
стимулиране на икономическата активност 

и създаване на работни места" 

 
ЗИП ТРАВЕЛ БЪЛГАРИЯ 

ООД 
195 827,79 евро 

BGLD-1.007-0068 

 
Д03-10/ 28.02.2023 

"Иновативни заедно – за стимулиране на 
заетостта и повишаване на 

конкурентоспособността на местния пазар" 
ЕЙКЪРС ЕООД 195 827,79 евро 
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BGLD-1.007-0001 

 
Д03-27/ 28.02.2023 

Развитие на местната заетост чрез 
иновативни подходи за обучения и нови 

работни места 

Иновативни 
образователни 

технологии ЕООД 
63 334,19 евро 

BGLD-1.007-0064 

   
Д03-12/ 28.02.2023 

 
"Заедно напред" ТИЙМ ХОЛИДЕЙ ЕООД 125 982,21 евро 

BGLD-1.007-0003 

 
Д03-11/ 28.02.2023 

"ИНОВАТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО в полза 
на развитието на бизнеса и заетостта в 

община Вълчи дол" 
Агенда ООД 92 748,45 евро 

BGLD-1.007-0028 

 
 

Д03-14/ 28.02.2023 

Изграждане на Консултативен център за 
биоземеделие, биоживотновъдство и 
пчеларство на територията на община 

Брезово 

ОБЩИНА БРЕЗОВО 199 887,51 евро 

BGLD-1.007-0031 

 
Д03-20/ 28.02.2023 

Развитие на културни и фестивални 
дейности чрез осигуряване на модерна 

подвижна сцена 
ОБЩИНА БАНСКО 175 508,74 евро 

BGLD-1.007-0054 

 
Д03-31/ 28.02.2023 

"Подобряване на местното развитие на 
община Банско, чрез създаване на нови 
работни места в "АДВАНСТ ПРОДЖЕКТ 

КОНСУЛТИНГ" ЕООД" 

АДВАНСТ ПРОДЖЕКТ 
КОНСУЛТИНГ ЕООД 

105 195,66 евро 

BGLD-1.007-0019 

 
Д03-33/ 28.02.2023 

"Иновативен подход за развитие на 
заетоста и стимулиране на икономическата 

активност в сферата на рекреационния 
туризъм на територията на община Банско" 

АРКО ИМОТИ ООД 143 233,76 евро 
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BGLD-1.007-0030 

 
Д03-24/ 28.02.2023 

"Създаване на Музей на планината и 
хората, с изложение на местни 

традиционни занаяти" 
ОБЩИНА БАНСКО 83 222,21 евро 

BGLD-1.007-0005 
 

Д03-35/ 28.02.2023 
"Инвестиция в иновативни подходи за 

развитие на местна заетост и създаване на 
нови работни места" 

Климатех АД 161 174,46 евро 

BGLD-1.007-0065 
 

Д03-29/ 28.02.2023 
"Разработване и въвеждане на иновативна 
работна практика за развитие на бизнеса и 

заетостта" 

 
ВИЗИЯ 2017 ЕООД 

 
145 265,93 евро 

BGLD-1.007-0007 
 

Д03-34/ 28.02.2023 
"Повишаване на конкурентоспособността 

чрез създаване на нови работни места" 
 

ЕНИГМА 1 ЕООД 
 

57 171,49 евро 

BGLD-1.007-0044 
 

Д03-17/ 28.02.2023 
 

Създаване на работни места в Община 
Лясковец 

 
РУМОПЛАСТ – 94 ООД 

 
36 404,54 евро 

BGLD-1.007-0017 

  
 Д03-22/ 28.02.2023 

Обособяване на общински пазар в с. 
Джулюница за продажба на местни 

продукти от територията 

 
Община Лясковец 95 219,75 евро 

BGLD-1.007-0061 
 

Д03-25/ 28.02.2023 
Обновяване на съществуващ градски пазар 

в гр. Момчилград 
ОБЩИНА 

МОМЧИЛГРАД 
175 215,98 евро 

 


