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Партньорството между общините 
Сатовча и Липково продължава с нов 
проект по програмата България – 

Македония 2014 – 2020

Партньорството между общините Сатовча от България и Липково от 
Македония продължава с нов проект по Програмата за трансгранично 
сътрудничество България – Македония 2014 – 2020, след успешно 
изпълнен такъв през предходния програмен период.

Проведе се първата среща между партньорите от община Сатовча и 
македонската община Липково по проекта „Да мислим за природата, 
културата и водата – да бъдем европейски туристи“. Третият партньор 
по проекта е читалище Просвета 1937, село Плетена.

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма 
Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Македония 
2014-2020 г.

В срещата взеха участие екипите по прокета от двете страни. Тя беше 
открита от кмета на Сатовча Д-р Арбен Мименов, който приветства 
участниците в срещата, пожела им ползотворна работа и напомни, че 
работата по поректа трябва да бъде изпълнена при спазване на всички 
правила на програмата и при взаимно уважение и партньорство.
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съгласна 
(СНИМКИ+ВИДЕО)

Фено
скала
прил
слон
свър
обре

2 години условно и 3 
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Участниците в срещата се запознаха задълбочено с планираните 
дейности за всеки от тримата партньори, съставиха свой план за 
действие за изпълнение на проекта, както и план за дейностите по 
публичност и популяризиране на резултатите от проекта.

В рамките на проекта ще се изпълни реконструкция на коритото на 
реката в село Сатовча и ще бъдат оформени места за отдих и 
велоалея. Край алеята ще бъдат разположени информациони табла, 
представящи най-интересното за посетителите за района. Ще бъде 
създадена и нова електронна карта с туристическите атракции в 
района.

В партньорската община в Македония ще се изпълни рекострукция на 
път до езерото Липково и също ще се създаде такава електронна карта.

Ще бъдат създадени и два документални филма за всяка от общините. 
В тях ще бъдат отразени основните туристически атракции, които ще са 
обект и на електронните карти.

Целта на проекта е с подобряване на инфраструктурата към водни 
басейни да привлича повече поесетители и да развива и в бъдеще 
партньорските взаимоотношения между двете общини.

Това е вторият партньорски проект между двете общини, насочен към 
подобряване на туристическата инфраструктура около водни басейни. 
Планират се и следващи стъпки за развитието на това партньорство 
през следващите години.

Сатовча Липково Македония програма трансгранично сътрудничество проект
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Augusta Am 
Very good 8.5
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Fabulous 8.9
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29 общини получават 41 
млн. лв. за изграждане на 
социални центрове за 
подкрепа и грижа за 
възрастни

По 3 000 лева за малки и 
средни предприятия в 
Пиринско

Отбелязват седмицата на 
гората в Благоевград и 
Кюстендил

С върбови клонки, лазарско 
хоро и обреди деца от Гоце 
Делчев посрещат 
пролетните празници

Община Сандански с богата 
културна програма през 
целия април

Дупница и Куманово с общи 
дейности по трансгранични 
проекти

Няма добавени коментари.
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 Код за сигурност, въведете кода 8as
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КОМЕНТИРАЙ

Цветан Цветанов в 
Рупите: Трябва да 
се числим към 
евроатлантическата 
общност, а не към 
евразийската

Русия гони 
дипломати от 9 
европейски страни

Русия извика на 
консултации 
посланиците на 
страните, които 
изгониха руски 
дипломати

Борисов: Не 
считаме, че трябва 
да изгонваме 
дипломати от 
Русия

Започна 
заседанието на МС 
по случая 
"Скрипал"

ПОЛИТИКА

Спортните клубове 
в Благоевград с 
безплатни 
занимания за 
учениците през 
великденската 
ваканция

Радуканов: Пред 
нас предстоят 6 
финала

Възпитаници на 
училището в 
Невестино с 
отлични резултати 
на областното 
първенство по 
лека атлетика

Кюстендилският КК 
"Шампион" с 
медали от 
Национално 
индивидуално 
първенство по 
Шотокан Карате - 
До

Възпитаници на 
Владимир Павлов 
от "Булитиин" се 
подготвят за 
шампионат по 
бойно самбо

СПОРТ

Влатко 
Стефановски, Кели 
Ръкър, Васко 
Кръпката и Биг 
Бенд на БНР във 
втората вечер на 
“Blagoevgrad Blues 
& Jazz”

Силно начало на 
IV Международно 
издание на 
„Благоевград блус 
и джаз 2018”

Театралният 
маратон завършва 
с представление за 
най-малките 
зрители

Любовта на цар 
Самуил - Биляна, 
която "бели 
платно"

Юбилейна 
изложба по повод 
50-годишнината си 
показа художникът 
Николай Тихолов

КУЛТУРА

Издиран от 
полицията се 
предаде сам... във 
Фейсбук

Наистина ли 
алкохолът 
“прочиства“ мозъка

7-годишно 
българче покори 
световен моден 
подиум в Москва

Историята на 
Вароше в Разлог

Защо лютите 
чушки са люти

ЛЮБОПИТНО

КОМЕНТАРИ

Русия извика
посланиците
изгониха рус

Кемеровска о
траур заради
мола

Броят на жер
се увеличава

В сумермарк
взети заложн

Анализът док
кръвта на Ск
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