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МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА МИГ 
ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО 

МИГ – Панагюрище,
Стрелча, Лесичово”
обхваща всички населени
места и съвпада изцяло с
територията на три общини
в Южен Централен район –
Панагюрище, Стрелча и
Лесичово.
Седалище на МИГ – гр.
Панагюрище – на 90 км. от
София, на 70 км. от
Пловдив и на 40 км. от
Пазарджик.



ТЕРИТОРИЯ - 1032,7 КВ. КМ.

НАСЕЛЕНИЕ -37 255 ЖИТЕЛИ



КРАТКА ИСТОРИЯ

 Местна инициативна група „Панагюрище, Стрелча,
Лесичово” е създадена в резултат на изпълнение на
пилотен проект на Швейцарската агенция за развитие и
сътрудничество на Учредително събрание през 2006 г. и
регистрирана със съдебно решение на Пазарджишки
окръжен съд, съгласно Закона за юридическите лица с
нестопанска цел.

 През 2009 - 2010 г. МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово”
изпълни проект по подготвителната мярка, разработи
Стратегия за местно развитие и направи необходимите
промени в организационната си структура.

 На 13.10.2011 г. официално стартира кампанията си по
реализация на одобрената от МЗХ Стратегия.



ЧЛЕНСКИ СЪСТАВ

Общо събрание
 79 физически лица /включително 6 еднолични 

търговци/

 15 юридически лица 
- 3 общини 
- 6 неправителствени организации
- 6 бизнес организации



ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Общо събрание

Контролен 
съвет

Управителен 
съвет

Комисия за 
избор на 
проекти

Председател 
на УС

Изпълнителен 
директор

Звено за администриране на 
проекти – двама експерти СМР, 

счетоводител и асистент



СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ -
ЦЕЛ

Постигане на устойчиво и интегрирано
развитие на района с разнообразни
възможности за заетост и на основата
на съчетаване и допълване на
характерните за територията аграрни
производства, преработвателен сектор,
селски туризъм и културно-
историческо наследство.



ПРИОРИТЕТИ

Повишаване на конкурентоспособността на
характерните за района земеделски
производства и свързаните с тях предприятия
от ХВП /предимно в областта на
розопроизводството и лозарството/.

Подобряване на качеството на живот и
развитие на туризма

Разнообразяване и повишаване на
икономическата активност



ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗНООБРАЗЯВАНЕ
НА СЕЛСКИЯ ЖИВОТ, ЧРЕЗ СМР
Основни насоки
1. Подобряване средата за живот
2. Подобряване и повишаване на качеството на

услугите за населението и бизнеса
3. Привличане на повече гости и туристи
4. Възстановяване и запазване на стари традиции и

обичаи
5. Активно включване на населението в местни

културни прояви
6. Създаване на условия за нов бизнес



МЯРКА 311 “РАЗНООБРАЗЯВАНЕ КЪМ
НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ”
 Насърчаване на разнообразяването към неземеделски 

дейности в района, включително туризъм. 

 Насърчаване на създаването на нови възможности за 
заетост и на повишаване на доходите на населението 
от района. 

 Проекти 4 – изграждане и оборудване за къщи за
гости, разнообразяване на услугите за населението и
бизнеса



МЯРКА 313 “НАСЪРЧАВАНЕ НА
ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ”
 Насърчаване на създаването на нови възможности

за заетост, създаване на нови работни места и
повишаване на доходите на населението от района,
чрез подпомагане развитието на интегриран селски
туризъм. Разнообразяване и подобряване на
туристическата инфраструктура, атракциите и
съоръженията за посетители на територията на МИГ

 Проекти 10 – 4 - центрове за временни изложения с
туристическа цел, подобряване достъпа до природни
забележителности



МЯРКА 321 ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И
ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

 Подобряване достъпа на населението на селските
райони до културни, спортни и свързани със
свободното време и отдиха услуги; подобряване
достъпа на населението от селските райони до
социални услуги и по - специално този на децата и
уязвимите групи от населението; подобряване
достъпа до услуги свързани с информационните и
комуникационни технологии.

 Проекти 6 - 4 – спортни площадки, ремонт и
оборудване на социалните и културните институции
/читалищата/.



МЯРКА 322 “ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА
НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА”

 Да се подобрят условията за живот в населените
места на територията на МИГ.

 Проекти 8 – 4 - рехабилитация на паркове, градини,
детски площадки, улично осветление



МЯРКА 323 ОПАЗВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА СЕЛСКОТО
НАСЛЕДСТВО ПО РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕС)
1698/2005 ОТ 20 СЕПТЕМВРИ 2005 Г.

 Съхраняване, опазване и подобряване на достъпа до
природното, културното наследство и селските традиции
на територията на МИГ.

 Да се даде гласност на значението на селското наследство
за обществото и необходимостта от опазването му, както в
интерес на обществото на което то принадлежи, така и за
неговите гости.

 Проекти 10 – 6 – възобновяване на стари традиции и
обичаи, представяне на селското наследство пред туристи
и гости на селата, оживяване на културния живот на селата
и активно включване на населението в събитията



ЛУЧКО МАКЕДОНСКИ

МИГ “ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО”
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ТЕЛ. +359885181893

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО
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