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АГЕНЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ
4800 гр. Девин, ул. „Явор“ №3

ПОКАНА
Агенция за икономическо развитие - АИР ВИСОКИ ЗАПАДНИ
РОДОПИ, има удоволствието да Ви покани на
ОФИЦИАЛНО СЪБИТИЕ И ЦЕРЕМОНИЯ
за връчване на сертификат за „Най-добро използване на водните
ресурси“ (Best water use)
Наградите ще бъдат връчени в 3 категории:
•

Категория „Стопански субекти“

•

Категория „Местни и регионални публични организации и
институции, НПО“

•

Категория

„Образователни

организации

-

детски

градини,

начални, основни и средни училища“
Събитието ще се проведе на 25.06.2020 г. от 12.00 часа
в зала „Европа“ на СПА Хотел Орфей, гр. Девин при спазване на
всички противоепидемични мерки.
Проект “BEST-U” има за цел да насърчи иновационните технологии
с цел подобряване опазването на околната среда и ефикасното използване
на водните ресурси, както и опазването на почвите. В изпълнение на
проекта се реализира пилотно проучване сред организации, институции и
Този документ е осъществен със съдействието на Европейския Съюз. За съдържанието му
отговорност носят единствено Фондация за Социални инвестиции и ресурси и АИР Високи
Западни Родопи и не може по никакъв начин да отразява мнението на Европейския Съюз,
участващите страни в Управляващият орган и Съвместния секретариат.

АГЕНЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ
4800 гр. Девин, ул. „Явор“ №3

училища в област Смолян, за оценка на тяхната дейност спрямо темата
„Най-добро използване на Водата – Best Water Use”.
Агенция

за

икономическо

развитие

Високи

западни

Родопи,

изпълнява проект Best Water Use с акроним BEST-U в рамките на договор
Β2.6f.05 от 02.10.2017 г. Проект Best Water Use с акроним BEST-U се
изпълнява в партньорство с Агенция за развитие на местните власти от
източен Солун – Анатолики С.А. (Гърция); Агенция за развитие на Серес –
Анесер С.А. (Гърция), Агенция за икономическо развитие Банско
(България),

Сдружение

Еко

Неврокоп

(България)

и

Агенция

за

икономическо развитие Високи западни Родопи – Девин (България).
Вашето участие като заинтересована страна е ключово и
разчитаме на Вас и Вашата активност!
Поради наложените противоепидемични мерки и капацитета на
залата, Ви моля да се свържете предварително с нас.
Ангел Ликов – Ръководител проект
Телефон – 0897 59 59 59
Email: aedrhodopes@gmail.com
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ОФИЦИАЛНО СЪБИТИЕ И ЦЕРЕМОНИЯ
за връчване на сертификат за „Най-добро използване на водните
ресурси“ (Best water use)
Дата на провеждане: 25.06.2020 г.
Място: зала „Европа“ на СПА Хотел Орфей, гр. Девин

ПРОГРАМА
12.00 – 12.30 ч.

Регистрация на участниците

12.30 – 12.40 ч.

Oткриване на семинара
Ангел Ликов, АИР Високи Западни Родопи
Презентация „Представяне на проект BestU“
Ангел Ликов, АИР Високи Западни Родопи

12.40 – 13.20 ч.
13.20 – 14.00 ч.

Кетъринг - обяд

14.00 – 15.00 ч.

Презентация на тема „Номиниране на субекти за приз "Найдобро използване на водата““
СТЪДИ ДИЗАЙН ЕООД

15.00 – 15.30 ч.

Връчване на приз "Най-добро използване на водата“
Ангел Ликов, АИР Високи Западни Родопи

15.30 – 16.00 ч.

Кафе пауза и дискусия между участниците

16.00 – 16.30 ч.

Въпроси относно проекта, дискусия за опазването на
околната среда

Събитието се изпълнява по проект Best Water Use, финансиран по договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ Β2.6f.05 от 02.10.2017 г. в рамките на Програмата за
трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020
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„Тази презентация е създадена от ФОНДАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ И РЕСУРСИ и
Сдружение АИР ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ в рамките на проект BestU /договор за БФП
Β2.6f.05 / 02.10.2017. Отговорност за изразените становища и текст носят единствено
авторите и тези становища не следва да се считат за официална позиция на
Европейския съюз или Управляващия орган на Програмата.”
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Изпълнител:
СТЪДИ ДИЗАЙН ЕООД

Пилотно проучване за
връчване на приз "Найдобро използване на
водата“ изготвено в
рамките на проект

Номиниране на субекти за
приз "Най-добро използване
на водата“

Best water Use
Изготвено за:

АИР ВИСОКИ
ЗАПАДНИ РОДОПИ

Изпълнител:
СТЪДИ ДИЗАЙН ЕООД

Проект "Best water Use” с акроним BestU,
финансиран по договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ Β2.6f.05 от 02.10.2017 г. в
рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество
ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020

Пилотно проучване за връчване на
приз "Най-добро използване на
водата“
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Основна цел: Реализиране на пилотно проучване и номиниране
на субекти за приз "Най-добро използване на водата“.

Географски обхват: Проучването обхваща няколко общини на
територията на област Смолян:

q
q
q
q

СМОЛЯН
ДЕВИН
БОРИНО
ДОСПАТ

Изпълнител:
СТЪДИ ДИЗАЙН ЕООД

Проект "Best water Use” с акроним BestU,
финансиран по договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ Β2.6f.05 от 02.10.2017 г. в
рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество
ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020

Целеви групи, хомогенни категории:
q Стопански субекти (вкл. земеделски стопанства)
q Местни и регионални публични организации и институции;
Неправителствени организации (ЮЛНЦ)

q Образователни организации и институции

Изпълнител:
СТЪДИ ДИЗАЙН ЕООД

Проект "Best water Use” с акроним BestU,
финансиран по договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ Β2.6f.05 от 02.10.2017 г. в
рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество
ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020

Провеждане на проучването:
q Дефиниране на представителна извадка в категориите;
q Разработване на Методология за проучване;
q Разработване на критериална система;
q Разработване на въпросник;
q Провеждане на проучването
q Съставяне на комисия и оценка на проучените субекти;
q Номинации

Изпълнител:
СТЪДИ ДИЗАЙН ЕООД

Проект "Best water Use” с акроним BestU,
финансиран по договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ Β2.6f.05 от 02.10.2017 г. в
рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество
ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020

Номинации в категория Стопански субекти
- включени 44 организации от основните сектори

Присъдена 1- ва награда и Приз «Най-добро
използване на водата» на ЗП Осман Куцев
129 точки

Изпълнител:
СТЪДИ ДИЗАЙН ЕООД

Проект "Best water Use” с акроним BestU,
финансиран по договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ Β2.6f.05 от 02.10.2017 г. в
рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество
ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020

Номинации в категория Стопански субекти

1-во място Сертификат за Прилагане на добри
практики в използване на водата и водните
ресурси – Агротексим ЕООД, с. Беден
118 точки

Изпълнител:
СТЪДИ ДИЗАЙН ЕООД

Проект "Best water Use” с акроним BestU,
финансиран по договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ Β2.6f.05 от 02.10.2017 г. в
рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество
ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020

Номинации в категория Стопански субекти

1-во място Сертификат за Високо-технологична
организация в използване на водата и водните
ресурси – Михалково АД
118 точки

Изпълнител:
СТЪДИ ДИЗАЙН ЕООД

Проект "Best water Use” с акроним BestU,
финансиран по договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ Β2.6f.05 от 02.10.2017 г. в
рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество
ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020

Номинации в категория Стопански субекти

2-ро място Сертификат за Екологично
ориентирана организация в рационалното
използване на водата и водните ресурси - Хотел
Орфей, гр. Девин
113 точки

Изпълнител:
СТЪДИ ДИЗАЙН ЕООД

Проект "Best water Use” с акроним BestU,
финансиран по договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ Β2.6f.05 от 02.10.2017 г. в
рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество
ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020

Номинации в категория Стопански субекти

3-то място Сертификат за Обществено
отговорна организация в опазване на водата и
водните ресурси - Борник фууд ЕООД
- 110 точки

Изпълнител:
СТЪДИ ДИЗАЙН ЕООД

Проект "Best water Use” с акроним BestU,
финансиран по договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ Β2.6f.05 от 02.10.2017 г. в
рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество
ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020

Номинации в категория Публични организации и
институции, НПО - включени 11 участника в
проучването

Присъдена 1- ва награда и Приз «Най-добро
използване на водата» на Община Доспат
- 107 точки

Изпълнител:
СТЪДИ ДИЗАЙН ЕООД

Проект "Best water Use” с акроним BestU,
финансиран по договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ Β2.6f.05 от 02.10.2017 г. в
рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество
ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020

Номинации в категория Публични организации и
институции, НПО

1- во място и Сертификат за Екологично
ориентирана институция в рационалното
използване на водата и водните ресурси на
Община Смолян
- 94 точки

Изпълнител:
СТЪДИ ДИЗАЙН ЕООД

Проект "Best water Use” с акроним BestU,
финансиран по договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ Β2.6f.05 от 02.10.2017 г. в
рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество
ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020

Номинации в категория Публични организации и
институции, НПО

2- ро място и Сертификат за Обществено
отговорна организация в опазване на водата и
водните ресурси на МИГ Високи Западни
Родопи
- 93 точки

Изпълнител:
СТЪДИ ДИЗАЙН ЕООД

Проект "Best water Use” с акроним BestU,
финансиран по договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ Β2.6f.05 от 02.10.2017 г. в
рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество
ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020

Номинации в категория Публични организации и
институции, НПО

3- то място и Сертификат за Информационно и
образователно ориентирана организация в
опазване на водата и водните ресурси на
Млади изследователи за младежко развитие
67 точки

Изпълнител:
СТЪДИ ДИЗАЙН ЕООД

Проект "Best water Use” с акроним BestU,
финансиран по договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ Β2.6f.05 от 02.10.2017 г. в
рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество
ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020

Номинации в категория Образователни институции
включени 13 участника в проучването

Присъдена 1- ва награда и Приз «Най-добро
използване на водата» на СУ "Христо Ботев",
гр. Девин
-120 точки

Изпълнител:
СТЪДИ ДИЗАЙН ЕООД

Проект "Best water Use” с акроним BestU,
финансиран по договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ Β2.6f.05 от 02.10.2017 г. в
рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество
ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020

Номинации в категория Образователни институции

1- во място и Сертификат за Иновативна
институция в използване на водата и водните
ресурси на СУ "Никола Й. Вапцаров" с. Борино
- 111 точки

Изпълнител:
СТЪДИ ДИЗАЙН ЕООД

Проект "Best water Use” с акроним BestU,
финансиран по договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ Β2.6f.05 от 02.10.2017 г. в
рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество
ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020

Номинации в категория Образователни институции

2- ро място и Сертификат за Информационно и
образователно ориентирана институция в
опазване на водата и водните ресурси на ДГ
«Изворче» гр. Девин
- 85 точки

Изпълнител:
СТЪДИ ДИЗАЙН ЕООД

Проект "Best water Use” с акроним BestU,
финансиран по договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ Β2.6f.05 от 02.10.2017 г. в
рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество
ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020

Номинации в категория Образователни институции

3- то място и Сертификат за Екологично
ориентирана институция в рационалното
използване на водата и водните ресурси на
Природоматематическа Гимназия "Васил
Левски" гр. Смолян
- 80 точки

Изпълнител:
СТЪДИ ДИЗАЙН ЕООД

Проект "Best water Use” с акроним BestU,
финансиран по договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ Β2.6f.05 от 02.10.2017 г. в
рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество
ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020

Екип
Антон Каро
Радостина Даковска
Христиана Иванова

АГЕНЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ
4800 гр. Девин, ул. „Явор“ №3

ОФИЦИАЛНО
СЪБИТИЕ И ЦЕРЕМОНИЯ
за връчване на сертификат за
„Най-добро използване на водните
ресурси“ (Best water use)
Дата на провеждане: 25.06.2020 г.
Място: зала „Европа“ на СПА Хотел
Орфей, гр. Девин

Този документ е осъществен със съдействието на Европейския Съюз. За съдържанието му
отговорност носят единствено Фондация за Социални инвестиции и ресурси и АИР Високи
Западни Родопи и не може по никакъв начин да отразява мнението на Европейския Съюз,
участващите страни в Управляващият орган и Съвместния секретариат.

АГЕНЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ
4800 гр. Девин, ул. „Явор“ №3

Този документ е осъществен със съдействието на Европейския Съюз. За съдържанието му
отговорност носят единствено Фондация за Социални инвестиции и ресурси и АИР Високи
Западни Родопи и не може по никакъв начин да отразява мнението на Европейския Съюз,
участващите страни в Управляващият орган и Съвместния секретариат.

18-06-2020
https://otzvuk.bg/otlichavat-firmi-organizaczii-i-uchilistha-za-naj-dobro-izpolzvane-navodnite-resursi/
26-06-2020
https://otzvuk.bg/air-visoki-zapadni-rodopi-vrachi-sertifikatite-naj-dobro-izpolzvane-navodnite-resursi/
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BEST WATER USE
Публикувано от Боряна Кечева

· 18 юни 2020 г. ·
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Достигнати хора

Ангажирания

Подсилена на 18 юни 2020 г.

Подсилване отново

Завършена

От Боряна Кечева

Достигнати
хора

1,7 хил.

Ангажирания с
публикация

32

Преглед на резултатите

https://www.facebook.com/bestu.eu
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BEST WATER USE | Facebook

BEST WATER USE
Публикувано от Боряна Кечева

· 26 юни 2020 г. ·

Церемония по връчване на сертификати " Най- добро използване на водните ресурси" по
проект Best U

+7
476
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Достигнати хора

Ангажирания

Подсилена на 26 юни 2020 г.

Подсилване отново

Завършена

От Боряна Кечева

Достигнати
хора

463

Ангажирания с
публикация

16

Преглед на резултатите

https://www.facebook.com/bestu.eu
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СТУДИО ЗА КРАСОТА "АГЛАЯ"
ПРЕДЛАГА
индивидуални курсове
по специалностите
МАНИКЮР, ФРИЗЬОР,
МИГЛОПЛАСТИКА,
ЛАМИНИРАНЕ НА МИГЛИ, ГРИМ
Обучението е в удобно
за Вас време
с издаване на диплома
eвропейски формат.
Телефон: 0876 725 102

Импровизираната церемония пред административната част на болницата, на която присъстваха търговският директор
на дружеството Светослав Узунов, работещи в предприятието в Рудозем, изпълнителният директор на болницата д-р Марин Даракчиев и зам.-областният управител Андриян Петров.

Дарение за над 20 000 лева
направи „Рубелла бюти“ на
смолянската болница
Козметичната компания
„Рубелла бюти“ направи дарение за над 20 000 лева
на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“. Камион на фирмата пристигна в сряда с продуктите, предназначени за
здравното заведение. Дарението включва 10 000 броя
ръкавици, 200 гащеризона,
800 маски, 2 000 антибактериални гела, 500 спрей-бактериални гелове, които са с
разрешение на Министерството на здравеопазването и са сертифицирани като
биоцидни продукти. „Идеята
дойде от всички работещи
в компанията. Съпричастни
сме със случващото в страната. Изказваме цялата си
благодарност към всички
лекари. Това е болницата,
която лекува нашите семейства, нас самите“, каза Ди-

Агенция за икономическо развитие АИР ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ
организира ОФИЦИАЛНО СЪБИТИЕ И ЦЕРЕМОНИЯ
за връчване на сертификат за „Най-добро използване
на водните ресурси“ (Best water use)
Наградите ще бъдат връчени в 3 категории:
•
Категория „Стопански субекти“
•
Категория „Местни и регионални публични организации и институции, НПО“
•
Категория „Образователни организации - детски
градини, начални, основни и средни училища“
Събитието ще се проведе на 25.06.2020 г. от 12.00
часа в зала „Европа“ на СПА Хотел Орфей, гр. Девин
при спазване на всички противоепидемични мерки.
Проект “BEST-U” има за цел да насърчи иновационните технологии с цел подобряване опазването на околната среда и ефикасното използване на водните ресурси, както и опазването на почвите. В изпълнение на
проекта се реализира пилотно проучване сред организации, институции и училища в област Смолян, за оценка на тяхната дейност спрямо темата „Най-добро използване на Водата – Best Water Use”.
Проектът е съфинансиран от Програмата за сътрудничество „Интеррег V-A“ Гърция – България 2014 - 2020,
насочена към трансгранично сътрудничество и съфинансирана от Европейския съюз, в частност от Европейския Фонд за Регионално Развитие.

ФИРМЕН МАГАЗИН

"БЕЛОТЕКС 95"
в гр. Смолян

Търговският директор на "Рубелла бюти" Светослав Узунов

които се грижат за нас и
сме съпричастни. Свързани
сме с този регион - "Рубелла" - Рудозем е тук, в Родопите. И моите колеги дадоха тези идеи - да подпомогнем по някакъв начин райо-

сайта на лечебното заведение е публикуван списък на
всички дарители. Като финансови средства от физически и юридически лица
към момента са постъпили
около 63 000 лв. Отделно са

още, че дружеството е разширило асортимента, който
в момента е с над 1 500
артикула. Фирмата е започнала производство на антибактериални гелове, спрейове, дезинфектанти. Та-

Камионът с продуктите, предназначени за болницата

Главната медицинска сестра Диана Сурова

митринка Маджарова - началник-цех в "Рубелла" - Рудозем.
Импровизираната
церемония се състоя пред административната част на
здравното заведение. На
нея присъстваха търговският директор на дружеството
Светослав Узунов, работещи
в предприятието в Рудозем,
изпълнителният директор на
болницата д-р Марин Даракчиев и зам.-областният управител Андриян Петров.
„С огромна благодарност
сме всички. Тук са хората,

дарени маски, костюми, три
дихателни апарата, дезинфектанти и т.н.
„COVID-19 се отрази жестоко в цял свят - икономически, психологически, социално, здравословно. В
"Рубелла" се справихме със
ситуацията и не се отрази
негативно на нашето производство. Много сме щастливи, че нямаме нито един от
нашите колеги, който да е
попаднал сред хората, които са заболели от този коварен вирус“, добави Светослав Узунов. Той посочи

на, защото ситуацията е тежка“, посочи търговският директор Светослав Узунов.
От името на колектива
на болницата изпълнителният директор д-р Марин
Даракчиев изказа огромна
благодарност за хуманния
жест. „Може би е трябвало да дойдат такива трудни
времена, за да се види, че
е останала още човещина,
отзивчивост и хуманност в
нашето общество. Обществеността откликна и дарява постоянно", каза д-р Даракчиев. Той посочи, че на

ка че в момента производството е с над 1 500 артикула в момента. „Продуктите на "Рубелла" се изнасят
в над 55 държави на всички
континенти. „Рубелла бюти“
е най-голямата компания
за производство на козметика в България и една от
най-големите
в
Европа.
Кризата с коронавируса не
се е отрази и на работната
ръка. Няма направено нито
едно съкращение на служител, не сме се и възползвали от мярката 60/40“, каза
още Светослав Узунов.

бул. България (зад Билла)

0894 744 888
beloteks95@gmail.com

многообразие от десени и
модели висококачествени
спално бельо, възглавници,
завивки и шалтета, хавлии
и халати, пердета и др. на
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