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ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 
„ПАНАИР НА ДОБРИТЕ ИДЕИ” 

 
На 31 юли 2011г. в гр.Стражица се проведе публично промотиращо събитие ”Панаир на 

добрите идеи”. Това е първо по своето съдържание събитие в България-на едно място да се 
съберат и представят конкурентни идеи, търсещи финансиране. Инициативата е по проект 
”Панаир на добрите идеи”, който се финансира от Фондация ”Америка за България”, Община 
Лясковец и Община Стражица.  

Пред публика от над 350 човека на сцената за мечтатели среща си дадоха участници от 27 
проекта, кандидатстващи за финансиране в Конкурса за малки проекти ”Панаир на добрите 
идеи”. Всички бяха невероятно изобретателни при представяне на своите идеи, иновативни, 
зрелищни, неповторими, цветни, атрактивни, креативни, мислещи и вярващи в успеха жители на 
МИГ-територията. Всяка идея блесна по свой уникален начин. Партньори от местните общности 
си подадоха ръка заедно да защитават местното развитие. 

Резултатът: финансирани са 15 добри идеи, които ще се реализират като малки проекти. 
Всички финансирани проекти разполагат с ресурси за граждански интервенции в малките 
населени места , развитие на творчески и иновативни дейности за ангажиране на общественото 
внимание по сектори на представителство.  

Идеите са в сферата на образование, култура, местно развитие, място за живот, младежки 
дейности и спорт, иновация, екология, гражданско общество и др. Обща стойност на 
финансираните добри идея е в размер на 50 000лв., към тази сума всеки печеливш проект ще 
добави и солиден собствен принос. 

Печелившите идеи за проекти имат важната задача да мотивират всички останали участници 
да творят все по-интересни и добри малки проекти за следващото издание на събитието.  

Като основен резултат от реализирането на малките проекти е трайно мотивиране и 
обединяване на хора от различни сектори за генериране на идеи, тяхното реализиране и 
партниране за постигане на устойчивост. 

Финансирани добри идеи:  
Читалище „Земеделец-1899” с. Козаревец с проект „Обособяване на зона за пазар на 

земеделска продукция”; Пенсионерски клуб „Златна есен” гр. Стражица, с проект ”Да съхраним 
традициите”; Общински детски комплекс-Стражица с проект: „Реализираната иновативна идея за 
децата на Стражица- инвестиция в бъдещето”; ОДЗ „Ангел Каралийчев”, Стражица с проект 
„Полетът на детските мечти, претворен в изяви и творби”; ОУ ”П.Р.Славейков”, с. Джулюница с 
проект „Аз спортувам!”; СОУ„Ангел Каралийчев” с проект “Зад зелената ограда детски смях и 
глъч„; ЦДГ ”Славейче”, гр. Лясковец с проект ”Детската градина-защитена природна територия”; 
Настоятелство ЦДГ “Пчелица”, гр. Лясковец  с проект „Спорт, игри, забава на зелената морава”; 
Инициативна група ”Ориентиране” с проект ”Бягай с темпото на мисълта си”; Кметство с. 
Сушица с проект „Нашият църковен храм-красиво и обаятелно кътче за духовното ни 
завръщане”; ЦДГ ”Радост”, гр. Лясковец с проект „Мечтата се сбъдва с песен”; ОУ ”Св. Климент 
Охридски” с. Виноград с проект “КЛУБ БИ- БИТ”; Инициативна гражданска група от с.Кесарево 
с проект ”От поколение за поколение”; Читалище „Развитие - 1895” гр. Стражица, с проект 
„Задружието - Успех”; Читалище ”Развитие-1894”, с. Драгижево с проект „Изграждане на клуб по 
интереси за деца и младежи в Читалище ”Развитие-1894”. 

 
Нашето мото: "Никога не се съмнявайте,че малка група загрижени и мислещи граждани 

могат да променят света. Всъщност, това е единственият 
начин, по който светът се е променял." 
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