ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО
ул. “Малкотърновска комуна” № 3
тел. 05952 / 30 21 ; факс 05952 / 31 28

Проект: “Обновяване на посетителски център в м. Петрова нива,
община Малко Търново“
по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”
от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.
На 19.11.2012 г. между община Малко Тълново и ДФ “Земеделие” –
Разплащателна агенция се сключи договор за отпускане на финансова помощ №
02/313/00032 от 28.06.2011 г. по мярка 313 от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2007-2013 г. за Проект: „Обновяване на
посетителски център в м. Петрова нива, община Малко Търново”.
Инвестицията ще бъде извършена на територията на община Малко
Търново, землище с. Стоилово, м. Петрова нива, на мястото, на което всяка
година се чества годишнината от Илинденско – Преображенското въстание.
Общата цел на настоящото проектно предложение е да спомогне за
подобряване качеството на живот и намаляване на различията между селските и
градските райони, чрез разширяване на възможностите за местно развитие
посредством
разнообразяване
и
подобряване
на
туристическата
инфраструктура, атракциите и съоръженията за посетители в селските райони,
създаване на заетост и изграждане на европейски облик на Община Малко
Търново.
Конкретните цели са:
- Да се обнови посетитеския център в м. Петрова нива за представяне на
местното културно, природно и историческо наследство в региона на Странджа
планина.
- Да се увеличи туристопотока в района, което да доведе до възможности за
създаване на алтернативна заетост и повищаяване доходите на населението.
- Да се създадат възможности за ефективно използване и опазване на
природните и културни забележителности и популяризиране на района.
- Изграждане на европейски облик на Община Малко Търново.
С реализацията на проекта посетителския център ще се превърне в едно
по- привлекателно и по-желано място за посещение и отдих за хората от цялата
страна.
Основните дейности, които ще бъдат изпълнени по проекта са:
1. Обновяване на съществуващата сцена и местата за сядане
- ремонт на сцената

- поставяне на навес над сцената
- подмяна на стари пейки и поставяне на нови
- направа на две пътеки, които водят до сцената
2. Поставяне на дървени щандове за експониране и предлагане на
продукти на местното културно, природно и историческо наследство
3. Поставяне на дървени заслони за отдих
4. Изработване на чешма
5. Поставяне на метални стойки за кошчета
6. Поставяне на указателни табели
Стойност на проекта: 256 758,00 лв с вкл. ДДС.
Срок за изпълнение: 24 месеца.

