
          Този документ е изготвен по проект „Панаир на добри идеи”, финансиран от 
Фондация”Америка за България”, Договор №CIV. 0039.20110210 /08.04.2011г.  

 

Фондация „Америка за България” подпомага развитието и растежа на динамичен частен сектор в полза на свободна и демократична България.   
Основана през 2008 година, Фондацията е наследник на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден от Правителството на САЩ чрез 
Американската агенция за международно развитие. Грантовете, които Фондация „Америка за България” предоставя, продължават отношенията на 

доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България. 
 

                                                                                                                                                                    

   
С финансовото подпомагане на Фондация”Америка за България”,  

Община Лясковец и Община Стражица ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНИТЕ ЛЯСКОВЕЦ И СТРАЖИЦА  Дата/час Населено място: Зала: Целеви групи, гости, участници 2 юни,      четвъртък 
15.00ч.  Гр.Лясковец Пенсионерски клуб „Мазневска чешмичка”  Пенсионери 2  юни,               петък 
17.00ч. 

 Гр.Лясковец  Зала на Общината  Директори на училища, детски градини, учители, младежки клубове, организации, настоятелства. 3  юни,               петък 
16.00ч. 

 Гр.Лясковец Пенсионерски  клуб  ‐„№1”                      Пенсионери  3  юни,               петък 
17.00ч. 

 Гр.Лясковец  Зала на Общината  НПО, Читалища, бизнес, граждани, формални и неформални граждански дружества и организации, селско стопанство, квартални съвети и др. 6 юни,     понеделник 
15.00ч. 

 Гр.Лясковец Клуб на хората с увреждания Хора с увреждания и групи в неравностойно социално  положение  6 юни,       Понеделник  
16.00ч. 

 Село  Добри дял, Общ.Лясковец 
Кметство/ читалище Клуб на пенсионера  

НПО, Читалища, бизнес, граждани, селско стопанство, местна власт, пенсионери, организации, малцинства, инвалиди  6 юни,       Понеделник  
17.00ч. 

 Село  Мерданя, Кметство/ Читалището  НПО, Читалища, бизнес, граждани, селско стопанство, местна власт, 
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Общ.Лясковец пенсионери, организации, малцинства, инвалиди  7 юни,        Вторник  
15.00ч. 

 Село  Джулюница, Общ.Лясковец 
Читалището  НПО, Читалища, бизнес, граждани, селско стопанство, местна власт, пенсионери, организации, малцинства, инвалиди  7 юни,        Вторник  

16.00ч. 

 Село  Козаревец, Общ.Лясковец 
Читалището  НПО, Читалища, бизнес, граждани, селско стопанство, местна власт, пенсионери, организации, малцинства, инвалиди  7 юни,        Вторник  

17.00ч. 

 Село  Драгижево, Общ.Лясковец 
Читалището  НПО, Читалища, бизнес, граждани, селско стопанство, местна власт, пенсионери, организации, малцинства, инвалиди      8  юни,           Сряда  

14.00ч. 

 Село  Камен,  Общ.Стражица 
Читалището или кметството.    

НПО, Читалища, бизнес, граждани, селско стопанство, местна власт, пенсионери, организации, малцинства, инвалиди  8  юни,           Сряда  
15.00ч. 

 Село  Н.Върбовка, Общ.Стражица 
Читалището или кметството.    

НПО, Читалища, бизнес, граждани, селско стопанство, местна власт, пенсионери, организации, малцинства, инвалиди  8  юни,           Сряда  
16.15ч. 

 Село  Лозен, Общ.Стражица 
Читалището или кметството.    

НПО, Читалища, бизнес, граждани, селско стопанство, местна власт, пенсионери, организации, малцинства, инвалиди  8  юни,           Сряда  
17.15ч. 

 Село  Виноград, Общ.Стражица 
Читалището или кметството.    

НПО, Читалища, бизнес, граждани, селско стопанство, местна власт, пенсионери, организации, малцинства, инвалиди  9  юни,           Четвъртък  
13.00ч. 

 Град  Стражица Клуб на пенсионера                      Пенсионери  9  юни,           Четвъртък  
14.00ч. 

Град  Стражица Център за обществена подкрепа                      Социални групи,           организации, клубове  9  юни,           Четвъртък  
15.15ч. 

 Село Царски извор, Общ.Стражица  
Читалището или кметството.    

НПО, Читалища, бизнес, граждани, селско стопанство, местна власт, пенсионери, организации, малцинства, инвалиди 
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 9  юни,           Четвъртък  
16.00ч. 

 Село Сушица, Общ.Стражица  
Читалището или кметството.    

НПО, Читалища, бизнес, граждани, селско стопанство, местна власт, пенсионери, организации, малцинства, инвалиди  9  юни,           Четвъртък  
17.00ч. 

 Град  Стражица  
Залата на Община Стражица  НПО, Читалища, бизнес, граждани, селско стопанство, местна власт, пенсионери, организации, малцинства, инвалиди  10  юни,           Петък 

10.00ч. 

Селата  Благоево, Владислав, Балканци, Общ.Стражица 
Читалището или кметството на село Владислав   

НПО, Читалища, бизнес, граждани, селско стопанство, местна власт, пенсионери, организации, малцинства, инвалиди  10  юни,           Петък 
12.00ч. 

 Село Бреговица, Общ.Стражица 
Читалището или кметството    

НПО, Читалища, бизнес, граждани, селско стопанство, местна власт, пенсионери, организации, малцинства, инвалиди  10  юни,           Петък 
14.00ч.- 
18.00ч. 

Селата  Мирово, Ново Градище, Любенци,  Кавлак, Железарци, Теменуга, Водно, Кесарево Общ.Стражица 

В селата ще се проведат срещи със заинтересовани страни по заявка в сградата на Читалището или Кметството.   

НПО, Читалища, бизнес, граждани, селско стопанство, местна власт, пенсионери, организации, малцинства, инвалиди 
 Предварителен дневен ред:   

 Регистрация на участници, получаване на материали. 
 Представяне на проект”Панаир на добрите идеи”. 
 Условия и срокове за обучение и кандидатстване. 
 Дискусия и закриване.   

 


