
  

Общинска  администрация 
Струмяни винаги е работила 
открито,  прозрачно, с 
отговорност пред всички. 
Стремим се  диалогът с вас, 
жителите на общината, 
институциите и медиите да 
бъде равностоен и 
обективен. 

           Нови проекти на стойност 28 млн. лв. 

разработи моят екип за новия програмен период 
2014-2020 г. Важно е всички да бъдат съпричастни, за 
да бъдем успешни. Община Струмяни продължава 
упоритата работа за нейното утвърждаване като 
атрактивна туристическа дестинация за селски и 
културен туризъм, за по-добри условия на живот, 
модерна инфраструктура и европейско внимание. 
Политики на фокус са: подобряване на 
инвестиционния климат и намаляване на 
безработицата, създаване на нови туристически 
маршрути, развитие на масовия спорт,  организиране 
на обществени допитвания и намиране на ефективни 
решения на проблемите. 

 

Проекти на стойност 12 млн. лева 
за 4 години 

За  последните 4 години в община Струмяни са 
вложени  12 млн. лв. по проекти, което е близо 4 пъти 
повече от общинския бюджет. Освен да  се прочете  
делова информаци за проектите, всеки може да види 
обновеното читалище в с. Микрево в резултат на 
съвместен проект с община Кавала. Отново чрез 
трансграничното сътрудничество, но този път с 

Македония - община Берово,  бе изграден  
бизнесинкубаторът. По проект, защитен пред 
Програмата за развитие на селските райони е 
изградена новата сграда на посетителския център, с 
идея той да бъде място и за музея в общината.  

Новоизградената система за парна инсталация  в  
детските градина на трите филиала в с. Микрево, 
също е резултат от средства, получени  по проект  с 
община Василево – Македония. Благоустрояването  
на района на читалището в с. Микрево  бе изпълнено 
чрез съвместен проект с община Кавала. Изпълнени  
са  още няколко по-малки проекта – насочени към  
популяризиране на туристически дестинации в 
района, за повишаване на квалификацията на 
администрацията и други. Ако общинската 
администрация не бе работила  активно и прецизно  
по проекти, то общината нямаше как да инвестира в 
собствената си инфраструктура.  
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                      Читалището  в село Микрево 

Продължава на стр. 4 

Кметът ЕМИЛ ИЛИЕВ: Електронен вестник ще 
вади на светло работата  

на администрацията  
 

Искаме да скъсим още повече дистанцията и не само 
да представяме новите идеи и проекти за развитие, 
но да чуваме постоянно и силно всички вас! Част от 
усилието е и издаването  на собствен електронен 
вестник, чийто първи брой четете. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Емил Илиев – кмет на 

община Струмяни 
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Отварянето на ГКПП – Клепало 

Проекция Струмяни 

заетин Сигурно повече от 30 години това е проблем, 
голяма болка на хората от Струмяни и 
Малешевието. Да не забравяме, че с оглед на 
естествените миграционни процеси в държавата, 
голяма част от селата в района се обезлюдиха, 
заради липсата на работа и лошата 
инфраструктура. Хората нямат причина да се 
върнат по родните си места. Искахме да променим 
нещо в тази посока, но уви безуспешно за сега. 
През 2007 г. бе проведена и обществена поръчка за 
избор на изпълнител за изграждане на нов ГКПП 
със съседна  Македония  при с. Клепало с 
прилежаща пътна отсечката от 7 км, минаваща 
през няколко планински села. Това така и не се 
случи, поради лошо стечение на обстоятелствата и 
фалит на фирмата – изпълнител.  

Има ли подобен прецедент в страната и какво 
може да направи Кметът на общината в 

случая с ГКПП - Клепало? 

Това не е в правомощията на кмета, по простата 
причина, че това е международен път – част от 
републиканската пътна мрежа, която е под 
юрисдикцията на Агенция ”Пътна инфраструктура” 
(АПИ). Ние като местна власт не притежаваме нито 
собствеността, нито възможностите за реакция.  
Факт е, че едно голямо инвестиционно намерение 
е провалено, а с това са провалени и мечтите на 
няколко поколения жители на община Струмяни.  
Бяха проведени много разговори, с много 
министри, включително с министър – председателя 
Бойко Борисов по време на първия му мандат, 
също с Пламен Орешарски като министър – 
председател, както и с представители на различни 
институции и министерства, но до ефективен 
резултат не се стигна.  

Сега нашето най-голямо желание е поне тази 
няколкокилометрова отсечка, която е част от 
републиканската пътна мрежа и която е в много 
лошо състояние да бъде рехабилитирана, така че 
да осигурим на хората добър достъп до техните 
населени места. Отварянето на това ГКПП ще 
спести и много време на пътуващите за Македония 
по заобиколни маршрути. Важно е да се знае, че 
изграждането на пътя  ще доведе и до други преки 
ползи за общината – възможности за развитие на 
селския и културния туризъм, подобно на 
съседната община Берово, която за времето от 
2007 г. до днес отчита приходи от туризъм и 
екологично земеделие.  

Емил Илиев – кмет на 

община Струмяни 

                            Община Струмяни 

„Границата с Македония при община Струмяни ще 
бъде отворена, защото проектът е приоритет за 
правителството” - коментира още през март 2014 
тогавашният външен министър  Кристиан Вигенин, 
но раздвижване още няма. Въпросът е кога ще се 
случи това?  

Иначе вината да няма нормално функциониращ 
ГКПП – Клепало е на нашата държава. Ако поискат 
съседите могат да ни осъдят – за пропуснати ползи и 
забавяне на строителството. Пускането на пункта би 
съкратило времето за пътуване в двете посоки на 
жителите от пограничните райони, би създало 
условия за търговски обмен, за съживяване на 
туризма, възможности за екоземеделие.  
Македонците пък ще стигат по-бързо до зимните ни 
курорти Банско, Разлог и Добринище. 

Чака се обявяването на нова обществена поръчка от 
АПИ.   

Актуално  

Имам директни наблюдения за община Берово, 
където е изграден  15 км прекрасен и удобен път. По 
протежението му са построени много къщи за гости, 
вили, два петзвездни хотела, един екохотел и др. 
Това са сериозни ползи за всички, които могат  да 
променят съдбите на много хора и да ги накара да 
се върнат по родните си места. 
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На 19 юни  в Струмяни се проведе митинг-шествие 
на наследниците на невъзстановени имоти от 
общините  Струмяни, Петрич, Сандански, Кресна и 
Симитли. Те отново  обявиха "Искаме си имотите!" и 
издигнаха лозунги "Върнете ни наследствените 
имоти в границите им, каквито са били преди 
създаване на ТКЗС!". Исканията са за законодателни 
промени, които да върнат всички земи на 
собствениците – земеделски, ниви, гори и пасища. 
Започна и подписка в подкрепа на исканията. 

 Емил Илиев, кмет на община Струмани заяви: 
„Подкрепям каузата на сдружението, исканията на 
хората са справедливи и те трябва да намерят 
решение”. 

Митинг за връщането на земята организираха  
в Струмяни 

Стара къща от с. Игралище, обявена за продан 

 

„Искаме си имотите!” 

За това нееднократно призовава сдружение 
"Малешевско-огражденски имоти - 1958”. 

Гражданското обединение се роди, за да защити  
интересите на всички, които се смятат за ощетени.  
Хората споделят, че след промените у нас е 
възстановена собствеността само върху  
обработваемите  ниви  на бащите и дядовците им, 
които са вписали в декларациите си при влизане в 
кооперативите.  Прилежащите  към тях пасища, мери, 
сипеи, дерета, са останали  извън този процес. 
Обединявайки усилията си в търсене на 
справедливост, от сдружението се надяват  да  
постигнат  промени в Закона за земеделските  земи и в 
Закона за горите, така че  да  бъдат удовлетворени 
исканията им -  да си върнат всички имоти. Членове на 
сдружението от с. Добри лаки бяха 

в град Серес, други отидоха чак в Анкара, 

за да  търсят  документи от преди 100 – 120 години, 
защото са изгубени получените при покупката на 
имоти от бейовете. Още не са попаднали на султански 
фермани или крепостни актове. Смятат, че е редно 
България  официално да поиска  нужната  част от 
архива на Османската империя, така както го е 
направила  Бившата  югославска република 
Македония.   

От сдружението са изпратили исканията на хората до 
всички основни инситуции на държавата - Президент, 
Народно събрание, Министерски съвет, до отделни 
депутати и евродепутати,  но  резултат няма.   

Страница 3 Събитие на фокус 

 

 

 

Иван Укев, председател на сдружение 
“Малешевско-oгражденски имоти – 1958″: 

“След като приключи поземлената реформа през 
2007 г. се оказа, че  нещата не са наред. Признати са 
само  имотите, записани в декларациите за влизане 
в ТКЗС. Решихме, че е редно да подемем инициатива 
за възстановяване целостта на имотите, такава 
каквато е била до 1958 г. Не смятаме, че с исканите 
от нас промени в законите ще се създадат нови 
проблеми. Ние не знаем какви продажби са 
направили през годините  държавата и общината  в 
нашия район, но се надявам да не са много. Ако 
нашата правота се приеме,  някои от сделките ще се 
окажат нищожни. Това са проблемите, реално. 

След митинга  се надявам да започнем сериозен 
диалог с народните представители, да се изпратят 
компетентни хора от институциите, те да се 
„разровят”  в българските архиви и ако трябва  да се 
вземат архиви на Османската империя, както 
направиха в Скопие. Скопие получи документи от 
1860 до 1912 г. Там има документи чрез които може 
да се проследи движението на собствеността на 
хората. Турската държава е водила кадастър още от 
1860 г. 

Имахме една среща с депутата Георги Андонов, 

представихме му нашия устав,  разговаряхме по 

проблема. Все още нямаме отговор от него. 

Надяваме се да работи  по нашия въпрос. 
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Основателни ли са исканията за връщане на земите в реални граници? 

 

     Основателни ли са исканията за връщане на земите в реални граници? 

Георги Андонов, депутат на ГЕРБ от Благоевградска 
област, един от първите народни представители, 
който се срещна на място с хората и с част от 
ръководството  на  сдружението  “Малешевско-
огражденски имоти – 1958”. Според него: „Всеки 
лично може да потърси правата си и своята истина 
в съда. В България в момента действа много добро 
законодателство. Това, което хората искат като 
процедура за възстановяване на земите, много точно 
и ясно е записано в закона.  
Процесът на възстановяване на земеделските земи 
не може да бъде безкраен, а у нас продължава 
повече от 20 години. Законът предвижда правото на 
собственост и правото на ползване да се постига по 
ясно и точно разписан ред. Всеки може да започне 
процедура по възстановяване на земи по съдебен 
път, а там където има недоволни – да стане 
колективно преостъпване и земеразделяне, за което 
се прави нов земеразделен план. Това обаче е за 
сметка на хората, възразяващи срещу действащия 
план, защото са пропуснали ясно разписаните 
срокове за  обжалване.  Това,  че не е възразено  в 
определения срок,  не е основание да се искат 
законодателни промени.” 

Атанас Стоянов, депутат на ВМРО от Благоевградска 
област  бе единственият народен представител, 
който подкрепи  протеста на 19 юни и пое 
ангажимент да инициира среща на членове на 
сдружение "Малешевско-огражденски имоти 1958” 
със земеделския министър. 
 
Очаквайте продължение по темата в следващия 
брой. 

 

Община Струмяни с готовност за нови проекти на стойност 28 млн. лв. 
 За какво ще се използват европейските пари? 

Новият програмен период за европейско финансиране започна през миналата 2014 г. Той продължава до 
2020 г., но стартирането на националните оперативни програми закъснява. 

 През тези години, през които нямаше възможности за допълнително финансиране, общинската 
администрация  подготви   нови проекти. 

 

За какво ще работят европейските пари?  
Какви въпроси и проблеми на хората в общината ще решават? 

Намерението е да се осигурят средства за благоустрояване. Предвижда се нов площад в с. Микрево, 
канализиране на река Цапаревска, изграждане на крайбрежна улица и зона за отдих, която да свърже 
стадиона в с. Микрево с новоизграждащия се парк „Байкал”. 

Ефектът от инвестициите, които се правят в момента, ще бъде умножен като се предвижда и 
превенция, за да се предпази районът от наводнения, разрушения и бедствия. Ще бъде изграден и покрит 
пазар, и ще се благоустрои градинката при Здравната служба в с. Микрево. В с. Илинденци предстои 
благоустрояване на двата площада.  

В Струмяни ще бъде подменена ВиК мрежат, планирани са асфалтиране и нови тротоари. Ще бъде 
канализирана река Шашка, която също създава проблеми и опасност от наводнения. 

За 8 населени места има подготвени проекти за подмяна на остарялата ВиК мрежа, която сега създава 
много проблеми. 
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Георги Андонов 

депутат от ГЕРБ 

Атанас Стоянов 

депутат от ВМРО 



  

Това е изцяло нов проект за чиста питейна вода с 
голяма обществена значимост. Дължината на 
водопровода ще бъде 20 км и ще довежда вода от 
Пирин планина, връх Синаница. С оглед на 
извършваните инфраструктурни промени за 
подмяна на ВиК мрежата, се цели 
диверсифицирането и доставката на този 
жизненоважен ресурс – водата до жителите на 
няколко села в общината – Микрево, Драката, 
Каменица и Илинденци. Финансирането се 
осигурява от Национален фонд „Безводие” към 
Министерството на регионалното развитие и 
благоустройство (МРРБ). Строителните работи ще 
започнат тази есен и трябва да завършат до края на 
следващата година.  

„Не е тайна, че в момента общината използва един 
общ извор с община Сандански в района на с.  
Плоски.  

Става дума за подмяна на ВиК мрежата,  
асфалтиране, нови тротоари. Това е стъпка и към 
създаване на нова, по-благоприятна инвестиционна 
среда в общината. Факт е, че няма как да се 
привлекат инвеститори,  ако липсва съвременна 
инфраструктура. А на  инвеститорите  се разчита  за 
създаване на работни места, за намаляване на 
високата безработица в общината. 

Какво е Асоциация по ВиК ? 

Европейската комисия е поставила срок - до края на 
2016 г. да бъде завършена реформата във водния  
сектор. 

Реформата включва:  
окрупняване на ВиК дружествата (от 56 в страната на 
28); обединяване на общинските и 
експлоатационните дружества в областта; ВиК и 
пречиствателните съоръжения трябва да бъдат 
извадени от активите на операторите или ВиК  
компаниите  и  да станат публична общинска, или 
държавна  собственост. Основните инвестиции се 
очакват  чрез европейските фондове. 

Развитието на община Струмяни  изисква подобряване на 
инфраструктурата и средата за живеене 

Общинските ВиК дружества могат да участват в асоциацията при заявено желание и с нейно 
решение за съответната обособена територия. Председател на ВиК асоциацията - 
Благоевград е областният управител Бисер Михайлов. 

Предвиждат се изключително рестриктивни действия за тези дружества, които не участват. 
На практика те няма да имат достъп до европейско финансиране. 

Страница 5 Нов проект за чиста питейна вода 

Град Сандански се разраства, дебитът на извора 
намалява, а засушаванията също си казват думата и 
новият водопровод е спешно решение на проблема с 
безводието. Надяваме се с реализирането на проекта 
да разрешим проблема с питейната вода за жителите 
на Струмяни в близките 30 г.” - коментира Емил 
Илиев, кмет на община Струмяни. 

Кметският екип мисли най-отговорно и за кардинална 
промяна в управлението на общинското дружество 
ВиК, което е публично-частно партньорство с 
разпределение на дяловете 49:51 в полза на 
общината. Идеята е общината да стане 100% 
собственик, за да може да осъществява по-лесно нови 
инициативи по проекти, както и да формира нова 
ефективна политика за разпределение на водните 
ресурси в полза на населението. 

Предстои сключване на договор със съществуващия 
ВиК оператор за стопанисване, поддържане и 
експлоатация на ВиК съоръженията и системите, 
както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите 
срещу заплащане.  

До 2020 г. по  ОП ”Околна среда” са предвидени 
около 1 млрд. евро за сектора и в  Програмата за 
развитие на селските райони са заделени около 100 
млн. евро. За тези средства ще се съревновават  
водните дружества, съвместно с общините на базата 
на регионалните инвестиционни планове.  

Целият процес ще се ръководи от  Асоциация по ВиК. 
Тя има задължения да изработва и приема така 
наречените регионални  генерални  планове на ВиК 
системите и съоръженията, както и инвестиционни 
програми.  

Виж сайта на Областна администрация – Благоевград  
 http://www.bl.government.bg/bg/2015-03-20-15-58-43/1405-2015-
02-23-14-45-36 

 

 

 

 

 

 

9 млн. лв. за новия водопровод на Струмяни 

 

Вж. Елементи на страница 6 

http://www.bl.government.bg/bg/2015-03-20-15-58-43/1405-2015-02-23-14-45-36
http://www.bl.government.bg/bg/2015-03-20-15-58-43/1405-2015-02-23-14-45-36


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ПАОК  и АРИС спечелиха турнира за деца в 
Микрево 

Децата на гръцкия гранд ПАОК спечелиха четвъртото 
издание на турнира "Минифутболна магия – 
Микрево 2015" при родените през 2005 г. На финала 
те победиха софийския ДАФ,  трети в тази възраст 
останаха децата на Вардар /Скопие/.  

Купата на победителите от съседна Гърция връчи 
кметът на община Струмяни Емил Илиев. Веднага 
след това започнаха двубоите и във втората възраст 
на "Минифутболна магия - 2015" за деца родени 
през 2002 г. И тук купата на победителите отпътува 
за Солун. Спечели я отборът на АРИС. Втори остана 
„Левски”, третото място зае „Пансерайкос” (Серес). 

 

 

„МИНИФУТБОЛНА МАГИЯ  - Микрево 2015” 

е  истинска атракция и забавление за жителите на 
община Струмяни.  Факт е, че базата е добра, младите 
спортисти се чувстват отлично  и имат всички условия 
да покажат майсторство. Турнирът е привлекателен и 
за големи имена от футбоните среди.  

Тази година още в първия ден на спортното събитие в 
с. Микрево дойде  бившият национален селекционер 
и настоящ наставник на ЦСКА Любослав Пенев.  

Специален гост на турнира в неделния ден бе и 
Даниел Златков. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Успешно завърши четвъртото издание на  международния турнир по 
футбол за деца „МИНИФУТБОЛНА МАГИЯ  - Микрево 2015” 

 

В с. Микрево, тази година дойдоха едни от най-силните тимове на Балканите: българските  отборите на ДФА 
„Мечетата” - Петрич, ПФК „Берое“ - Стара Загора, ОФК „Пирин“- Благоевград , ФК „ДАФ“ - София, ПФК „ЦСКА“ - 
София, ПФК „Левски“ - София, както и домакините от ФК „Малеш - 1940” - с. Микрево. В надпреварата  се 
включиха отборите на футболни гиганти от съседни  балкански държави. Сили мериха младите футболни 
надежди в две възрастови групи – родените през 2002 и 2005 г. 

Организаторите успешно преодоляха  капризите на времето, летните дъждове и  неочакваната ситуация, 
сполетяла  отбора на „Левски” от деца, родени 2005 г. По-голямата част от тях  бе  съборена от летен вирус. 
Наложи  се  спешното им връщане в столицата, за което кметът на Струмяни Емил Илиев  осигури  транспорт. 

Ръководството на общината  е  вложило  в спортна инфраструктура инвестиции на стойност повече от 9 млн. 
лв. С  разработваните и реализирани инфраструктурни проекти местната власт създава възможности за 
младите жители, както и  условия те да инвестират в собственото си бъдеще чрез спорта. Идеята Струмяни да 
се превърне във футболно средище се опира на излезлите от района  имена  с национална значимост, като 
Георги Марков, Дани Златков и други популярни имена от българския футболен елит. 

С изграждането на нова тренировъчна база за футбол, хандбал,  баскетбол, волейбол, на практика 
общинското ръководство  създава  и условия за развитие на масовия спорт, да се формират  здравословни 
навици сред младежите и възможности те да израстват като първокласни състезатели. Модерната спортна 
база е привлекателен  фактор  за отбори не само от нашата страна. Това е възможност за община Струмяни да 
посреща  все повече имените отбори и  известни спортисти. 

 

Към албума на турнира във Фейсбук: https://www.facebook.com/obsina.strumani/posts/685366278258198 
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Проект „Автентични европейски мрежи” – зелен 
светофар за развитието на малките  

общини в България 

Проектът „Автентични европейски мрежи” по 
програма „Европа на гражданите” донесе в Малта 
огромен престиж на община Струмяни и на 
България, благодарение на съхранените и 
атрактивно представени родни традиции и култура 
чрез фолклорния международен фестивал - 
„Малешево пее и танцува”, празника на виното и 
ритуала Лазаровден. Стойността на проекта е 
140 000 евро, разпределена равномерно между 
партньорите, за да популяризират местното 
културно-историческо наследство и да бъдат 
изградени общ сайт и фейсбук профили. 

Миналата седмица кметът на Струмяни Емил 
Илиев се завърна от гр. Нашар в Малта, където бе 
проведена поредна среща по проекта за обмяна на 
опит и добри практики. 

Началото бе поставено през октомври 2014 г. 

с посещение в българската община Струмяни.  
Партньори в проекта са общините – Нашар от 
Малта, Агия от Гърция, район Бургос - Испания и 
община Каляри - о. Сардиния, Италия.  Приключиха 
посещенията в общините от Италия, Гърция и 
Малта. Предстои домакинството на испанската 
община Бургос и заключителна среща в община 
Струмяни през месец юли 2015 г. 

Целта е 

Да се изгради мрежа от градове за популяризиране 
на местния туристически продукт,  да се представят 
привлекателни туристически атракции, 
реализирани  с   подкрепата на общинските власти. 

„Този проект ни показа, че община Струмяни 
наистина може да се гордее, че фестивалите я 
превръщат в привлекателна туристическа атракция. 
За съжаление не разполагаме с необходимата 
леглова база за посрещане на участниците и 
гостите. Само за „Малешево пее и танцува” те са 
повече от 3000. Засега пълним хотелите на 
съседната община Сандански, но перспективата е 
ясна. Верните пътища за развитието на общината 
са два: да инвестираме в инфраструктурата на 
нашата община и да работим за създаване на 
благоприятна бизнес среда за подобряване на 
инвестиционния климат”, убеден е кметът на 
община  Струмяни Емил Илиев. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   Албум - Малта:https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10154277564548504.1073741876.171817798503&type=1 
 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10154277564548504.1073741876.171817798503&type=1
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Стартира приемът на документи по проект „Ново 
работно място” от новия програмен период на  

ОП „Човешки ресурси” 

 

Процедурата цели създаване на устойчива заетост като 
насърчава наемането на:  

 трайно безработни лица 

 безработни лица с ниска степен на образование 

 младежи до 29 годишна възраст 

 безработни или неактивни лица с увреждания 

 безработни лица на възраст над 54 години  

Кандидатите трябва да бъдат работодатели – 
юридически или физически лица, регистрирани и имащи 
правото да упражняват стопанска дейност на територията 
на България в съответствие с действащото българско 
законодателство.  

Кандидати не могат да бъдат държавни или общински 
администрации. 

Минималната финансова помощ е в размер на 50 000 
лв. , максималната – до 391 166 лв. 

Интензитет на помощта: 

За бенефициенти – микро-, малки и средни предприятия 
не се изисква съфинансиране. За големи и средни 
предприятия – минималното съфинансиране е в размер 
20% от този на безвъзмездната финансова помощ.  

 

 

Изисквания към проектите: 

следва да се има предвид, че работодателят е длъжен да 
запази заетост на минимум 50 % от новоразкритите 
работни места за минимум 12 месеца без прекъсване, след 
одобряване на окончателния доклад по проекта.  

Допустими целеви групи по настоящата процедура са 
безработни и неактивни лица.  

С приоритет ще бъдат финансирани проекти, в които 
минимум 50 % от целевата група е съставена от поне една 
от специфичните категории безработни – фокус на проекта. 

Не се допуска лица да бъдат наети от работодател, при 
който са били заети по трудово правоотношение по време 
на предходните 12 месеца, считано от датата на сключване 
на договора. 

Източник на информация: http://www.eufunds.bg/bg/pubs/8065 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Е-вестник на община Струмяни” е независимо издание – медиен канал 
 

Медия, редакторска дейност, дизайн и разпространение – Арт Виза България 

 

При използване на информация от е-вестника, позоваването е задължително! 

 

Всички права запазени! 

 

 

http://www.eufunds.bg/bg/pubs/8065

