
Област Община Град/Село Наименование на проекта

обл. Благоевград общ. Банско гр. Добринище

Изграждане на вилно селище за 

селски туризъм в района на 

Добринище

обл. Благоевград общ. Банско гр. Добринище "Къща за гости" в гр. Добринище

обл. Благоевград общ. Банско с. Гостун

" Ремонт на съществуваща 

жилищна сграда, преустройство в 

къща за гости и нов покрив " в УПИ 

VІ - 127, 128кв.6, село Гостун, 

Община Банско

обл. Благоевград общ. Белица гр. Белица
Изграждане на мотел и автосервиз 

в селската община Белица

обл. Благоевград общ. Гоце Делчев с. Брезница
Къща за настаняване на гости, 

кафе - аперитив и магазин

обл. Благоевград общ. Гоце Делчев с. Брезница

Развитие на интегриран селски 

туризъм от ЕТ "Зайнеп Ходжа" в с. 

Корница, общ. Гоце Делчев, обл. 

Благоевград

обл. Благоевград общ. Гоце Делчев с. Делчево

Преустройство на съществуваща 

жилищна сграда в къща за 

настаняване на гости в УПИ ІV - 84, 

кв.13, с.Делчево, общ.Гоце Делчев

обл. Благоевград общ. Гоце Делчев с. Делчево

Изграждане на пристройка и 

надстройка с обзавеждане към 

база за селски туризъм - 

с.Делчево, общ.Гоце Делчев

обл. Благоевград общ. Гоце Делчев с. Делчево

"Развитие на интегриран селски 

туризъм от фирма "Елма - Г" ООД, 

с. Делчево, общ. Гоце Делчев"

обл. Благоевград общ. Гърмен с. Балдево Стаи за гости и басейн Ванита

обл. Благоевград общ. Гърмен с. Балдево

Комплексен проект за 

инвестиционна инициатива - Къща 

за гости

обл. Благоевград общ. Гърмен с. Гърмен "Изграждане на къща за гости"

обл. Благоевград общ. Гърмен с. Гърмен

"Изграждане на къща за гости в с. 

Гърмен, общ. Гърмен, обл. 

Благоевград"

обл. Благоевград общ. Гърмен с. Гърмен

"Къща за гости", ПИ № 101009, 

местността "Бряста", землище на с. 

Гърмен, общ. Гърмен

обл. Благоевград общ. Гърмен с. Гърмен

Изграждане на къща за гости, 

находяща се в УПИ IV - 336, кв.4А 

с.Гърмен, общ.Гърмен, област 

Благоевград

обл. Благоевград общ. Гърмен с. Гърмен Къща за гости"Неаполис"



обл. Благоевград общ. Гърмен с. Долно Дряново

"Къщи за гости в ПИ пл.№194001, 

месстност "ВАРНИКА", 

землище с.Крушево, общ.Гърмен

обл. Благоевград общ. Гърмен с. Дъбница

Пристройка, надстройка и 

реконструкция на съществуваща 

сграда за семеен хотел

обл. Благоевград общ. Гърмен с. Ковачевица
Предоставяне на туристически 

услуги

обл. Благоевград общ. Гърмен с. Ковачевица

"Изграждане и оборудване на 

къща за гости "Гостоприемницата 

на Веско и Сузи""

обл. Благоевград общ. Гърмен с. Ковачевица

Доизграждане и оборудване на 

къща за настаняване на гости в 

с.Ковачевица, общ.Гърмен

обл. Благоевград общ. Гърмен с. Ковачевица

"2 БРОЯ КЪЩИ ЗА ГОСТИ В УПИ ІІІ-

244 И УПИ ІV-244, кв.13, 

с.КОВАЧЕВИЦА, общ.ГЪРМЕН"

обл. Благоевград общ. Гърмен с. Ковачевица

"Изграждане на хотел за 

интегриран селски туризъм в с. 

Ковачевица, общ. Гърмен, обл. 

Благоевград

обл. Благоевград общ. Гърмен с. Ковачевица

Изграждане на 2 бр. вилни къщи, 

находящи се в ПИ 009068, м. 

"Гроба" - земл. на с. Ковачевица и 

доставка и монтаж на 

обзавеждане и оборудване.

обл. Благоевград общ. Гърмен с. Лещен Къщи за гости

обл. Благоевград общ. Гърмен с. Лещен
``КЪЩА ЗА ГОСТИ`` УПИ II-271 

КВ.19 С.ЛЕЩЕН ОБЩИНА ГЪРМЕН

обл. Благоевград общ. Гърмен с. Лещен

"ИЗГРАЖДАНЕ НА кЪЩИ ЗА 

ГОСТИ" в село Лещен, община 

Гърмен

обл. Благоевград общ. Гърмен с. Лещен

Довършване и обзавеждане на 

"Къща за гости" в село Лещен, 

общ. Гърмен, обл. Благоевград

обл. Благоевград общ. Гърмен с. Лещен
"Къща за гости с ресторант" село 

Лещен, община Гърмен

обл. Благоевград общ. Гърмен с. Лещен

ИЗГРАЖДАНЕ НА КЪЩА ЗА 

НАСТАНЯВАНЕ НА ГОСТИ В С. 

ЛЕЩЕН

обл. Благоевград общ. Гърмен с. Лещен

Изграждане на къщи за гости на 

територията на село Лещен, 

община Гърмен, област 

Благоевград



обл. Благоевград общ. Гърмен с. Лещен

"Изграждане на нова къща за гости 

в кв. 1, УПИ XII-298, находяща се в 

с. Лещен, общ. Гърмен

обл. Благоевград общ. Гърмен с. Лещен Къщи за гости "Гамихолидей"

обл. Благоевград общ. Гърмен с. Лещен

"KЪЩИ ЗА ГОСТИ"УПИ XIII 

165.166,КВ.15,с.Лещен,общ.Гърме

н,обл.Благоевград

обл. Благоевград общ. Гърмен с. Лещен
Къщи за настаняване на гости 

с.Лещен

обл. Благоевград общ. Гърмен с. Лещен СМР за обект: "Къща за гости"

обл. Благоевград общ. Гърмен с. Лещен ``Къща за гости``

обл. Благоевград общ. Гърмен с. Лещен
СМР за обект: "Къщи за гости" 

петно"А" и петно"Б"

обл. Благоевград общ. Гърмен с. Марчево Къщи за гости.

обл. Благоевград общ. Гърмен с. Марчево

Ремонт на ресторант и вила с 

фитнес, находящ се в поземлен 

имот с идентификатор 

47408.501.36 и 47408.501.37, 

област Благоевград, община 

Гърмен, с.Марчево, ул."Канина"

обл. Благоевград общ. Гърмен с. Марчево

"Изграждане на къща за гости, 

находяща се в УПИ VII-132, кв.19, с. 

Марчево, община Гърмен, област 

Благоевград за развитие на 

интегриран селски туризъм"

обл. Благоевград общ. Гърмен с. Марчево

Изграждане и обзавеждане на 

къща за гости в с. Марчево, общ. 

Гърмен, обл. Благоевград

обл. Благоевград общ. Гърмен с. Марчево Къщи за гости

обл. Благоевград общ. Гърмен с. Марчево Къща за гости

обл. Благоевград общ. Гърмен с. Марчево

Комплексен проект за 

инвестиционна инициатива - Къща 

за гости

обл. Благоевград общ. Гърмен с. Марчево
"Основен ремонт на вилна сграда 

за настаняване на туристи"

обл. Благоевград общ. Гърмен с. Огняново Хотелски комплекс Рай с.Огняново

обл. Благоевград общ. Гърмен с. Огняново

Изграждане на къща за гости в УПИ 

034075, м. "Градец", в землището 

на с. Огняново, общ. Гърмен

обл. Благоевград общ. Гърмен с. Огняново

"Семеен хотел - находящ се в УПИ 

VІІ, пл. № 877 кв. 71 по плана на с. 

Огняново, общ. Гърмен"



обл. Благоевград общ. Гърмен с. Огняново

"Изграждане на къщи за гости за 

настаняване на туристи и басейн в 

с.Огняново, общ.Гърмен"

обл. Благоевград общ. Гърмен с. Огняново

"Къща за гости" в УПИ XI, пл. № 

765,881,871, кв. 71, с. Огняново, 

общ. Гърмен, обл. Благоевград, ул. 

Дванадесета № 6

обл. Благоевград общ. Гърмен с. Огняново

Хотел в УПИ Х-

765,кв.71,с.Огняново,общ.Гърмен, 

обл.Благоевград

обл. Благоевград общ. Гърмен с. Огняново

"Kъща за гости" ПИ №034076, м-т 

ГРАДЕЦ, с.Огняново, община 

Гърмен

обл. Благоевград общ. Гърмен с. Огняново

"КЪЩИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ 

НА ХОТЕЛСКИ ПРИНЦИП"В УПИ IV-

63,КВ.21,С.ОГНЯНОВО,ОБЩ.ГЪРМЕ

Н,ОБЛ.БЛАГОЕВГРАД,ИНДЕНТИФИ

КАТОР 53326.500.78

обл. Благоевград общ. Гърмен с. Огняново

"ИЗГРАЖДАНЕ НА КЪЩА ЗА ГОСТИ 

ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНТЕГРИРАН 

СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ, КАФЕ 

АПЕРАТИВ И СПА ЦЕНТЪР"

обл. Благоевград общ. Гърмен с. Огняново

"Изграждане хотел в УПИ V,кв.71, 

№771 по плана на с.Огняново, 

общ.Гърмен, обл.Благоевград

обл. Благоевград общ. Гърмен с. Огняново Ваканционно селище "Лайв"

обл. Благоевград общ. Гърмен с. Огняново
"Комплексен инвестиционен 

проект - къщи за гости"

обл. Благоевград общ. Гърмен с. Огняново Хотелски комплекс

обл. Благоевград общ. Гърмен с. Скребатно Къща за гости с. Скребатно

обл. Благоевград общ. Гърмен с. Скребатно Къща за гости

обл. Благоевград общ. Кресна м. Банището
"Почивен дом" в местността 

"Банището", община Кресна

обл. Благоевград общ. Кресна с. Влахи

Изграждане на семеен хотел в 

землището на с. Влахи, общ. 

Кресна, обл. Благоевград

обл. Благоевград общ. Кресна с. Долна Градешница

Къща за гости в УПИ XII -62, кв.11 

по плана на с.Долна Градешница, 

община Кресна

обл. Благоевград общ. Кресна с. Стара Кресна

"ИЗГРАЖДАНЕ НА ВАКАНЦИОННО 

СЕЛИЩЕ ОТ ШЕСТ БУНГАЛА СЪС 

ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ХРАНЕНЕ" В СЕЛО 

СТАРА КРЕСНА, ОБЩИНА КРЕСНА, 

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД



обл. Благоевград общ. Петрич с. Ключ

"Стаи за гости - самастоятелна 

двуетажна сграда, пристройка, 

надстройка и преустройство на 

съществуваща сграда в с.Ключ, 

общ.Петрич, обл.Благоевград

обл. Благоевград общ. Петрич с. Коларово
Семеен хотел и заведение за 

хранене

обл. Благоевград общ. Разлог гр. Разлог

Малък хотел за селски туризъм 

"Къща край реката" и 

изграждането на прилежаща 

спортна площадка към него

обл. Благоевград общ. Разлог гр. Разлог

звършване на довършителни 

стройтелни дейности на 

съществуваща жилищна сграда с 

цел промяна на предназначението 

й в къща за гости, гр.Разлог

обл. Благоевград общ. Разлог гр. Разлог
Уютни и модерни къщи за гости в 

гр. Разлог

обл. Благоевград общ. Разлог гр. Разлог
Изграждане на група дървени 

къщи за гости.

обл. Благоевград общ. Разлог гр. Разлог
Изграждане на група дървени 

къщи за гости

обл. Благоевград общ. Разлог гр. Разлог

Извършване на строително 

монтажни и довършителни работи 

на къща за гости в гр. Разлог, общ. 

Разлог, обл. Благоевград			

обл. Благоевград общ. Разлог гр. Разлог

Къща за гости "Баба Къта"-промяна 

предназначението на 

съществуваща жилищна сграда, 

барбекю и ограда, УПИ XVI, кв.62, 

ПИ 61813.756.239 по плана на гр. 

Разлог, общ.Разлог, обл. 

Благоевград

обл. Благоевград общ. Разлог гр. Разлог

"Изграждане на къща за гости с 

подземен гараж, фитнес и басейн 

в град Разлог"

обл. Благоевград общ. Разлог с. Баня
Изграждане на пансион в село 

Баня

обл. Благоевград общ. Разлог с. Баня

"Къщи за гости-преустройство и 

промяна предназначението на 

съществуваща жилищна сграда в 

УПИ XI - 337, кв. 28 с. Баня, общ. 

Разлог"

обл. Благоевград общ. Разлог с. Баня
Къщи за гости в с. Баня, общ. 

Разлог

обл. Благоевград общ. Разлог с. Бачево "Къща за приключенски туризъм"



обл. Благоевград общ. Разлог с. Годлево

"ИЗГРАЖДАНЕ НА КЪЩА ЗА ГОСТИ 

В С.ГОДЛЕВО,ОБЩИНА 

РАЗЛОГ,ОНЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

обл. Благоевград общ. Разлог с. Годлево

Насърчаване развитието на 

интегриран туризъм чрез 

изграждане на семеен хотел 

с.Годлево, община Разлог

обл. Благоевград общ. Разлог с. Годлево

Изграждане на семеен хотел за 

селски туризъм чрез пристрояване, 

разширение и надстрояване на 

къща за гости в село Годлево, 

община Разлог 			

обл. Благоевград общ. Разлог с. Добърско
Къща за гости с пекарна и снек бар 

към нея, за селски туризъм

обл. Благоевград общ. Разлог с. Добърско
Kъща за гости в УПИ XII - 335, кв. 

35, с. Добърско, общ. Разлог

обл. Благоевград общ. Разлог с. Елешница

Преустройство, реконструкция и 

модернизация на съществуваща 

сграда с цел използване за селски 

туризъм.

обл. Благоевград общ. Сандански гр. Мелник

"Изграждане на хотел в УПИ V-

80,кв.13 и допълващо свързващо 

застрояване с УПИ VI-8, кв.13 по 

плана на гр. Мелник"

обл. Благоевград общ. Сандански гр. Мелник
Семеен хотел с механа"Агентова 

къща"гр. Мелник

обл. Благоевград общ. Сандански гр. Мелник

"Извършване на довършителни 

работи за семеен хотел в УПИ 3-4, 

кв.15, гр.Мелник, община 

Сандански"

обл. Благоевград общ. Сандански гр. Мелник

"Семеен хотел в УПИ 55, местност 

"Реката" землището на гр. 

Мелник".

обл. Благоевград общ. Сандански гр. Сандански

Изграждане на жилищна сграда за 

гости в УПИ 000784"а", отдел 199, 

подотдел "а", м."Чинар куши", 

гр.Сандански, общ.Сандански

обл. Благоевград общ. Сандански м. Склавскипът, с. Поленица
Изграждане на къща за гости в с. 

Поленица, общ. Сандански

обл. Благоевград общ. Сандански м. Склавскипът, с. Поленица
Изграждане на "Къща за гости" в с. 

Поленица, общ. Сандански

обл. Благоевград общ. Сандански с. Лиляново

"Къща за гости в УПИ 006060 в 

м."Петровка", землище на 

с.Лиляново, община Сандански"



обл. Благоевград общ. Сандански с. Лиляново
Изграждане на къща за гости в с. 

Лиляново, общ. Сандански.

обл. Благоевград общ. Сандански с. Любовище

Изграждане на "Еднофамилни 

жилищни сгради - къщи за гости - 

3бр./№1,№2 и №3/ изгребна яма, 

площадкови ВиК мрежи, плувен 

басейн за възрастни с обем 150 

куб.м., кабел НН 

380/220Vлощадкова мрежа, 

вътрешно обслужваща улица и 

подпорни стени между басейни и 

къщи за гости №1,№2 и №3"

обл. Благоевград общ. Сандански с. Ново Делчево

Къща за гости и барбекю в имот 

№ІІ-019010, местност Погреби по 

КВС на с.Ново Делчево, община 

Сандански

обл. Благоевград общ. Сандански с. Рожен

"Изграждане на семеен хотел с 

механа в с.Рожен, общ.Сандански, 

обл.Благоевград"

обл. Благоевград общ. Сандански с. Рожен

Реконструкция и модернизация на 

къща за гости в село Рожен, 

община Сандански

обл. Благоевград общ. Сандански с. Хотово Къща за гости Баба Гиздава

обл. Благоевград общ. Сатовча с. Долен

"Ремонт и реконструкция на 

съществуваща сграда и 

преустройство в къща за гости в с. 

Долен, обл. Благоевград"

обл. Благоевград общ. Сатовча с. Осина

Преустройство и надстройка на 

съществуваща жилищна сграда в 

къща за настаняване в ПИ 004063, 

мест. "Голямо блато", с. Осина, 

общ. Сатовча

обл. Благоевград общ. Сатовча с. Плетена

"Изграждане на къща за гости" в 

УПИ XV - 408, кв.43 по действащия 

план на с. Плетена, общ. Сатовча, 

обл. Благоевград

обл. Благоевград общ. Сатовча с. Туховища

" ИЗГРАЖДАНЕ НА КЪЩА ЗА 

НАСТАНЯВАНЕ НА ГОСТИ В С. 

ТУХОВИЩА, ОБЩ. САТОВЧА, ОБЛ. 

БЛАГОЕВГРАД "

обл. Благоевград общ. Симитли гр. Симитли

Изграждане на Къщи за гости и  

закупуване на съоражения за 

организиране на разходки сред 

природата

обл. Благоевград общ. Симитли гр. Симитли
Изграждане на къща за гости в 

гр.Симитли



обл. Благоевград общ. Симитли гр. Симитли

"Реализация на проект за семеен 

хотел и заведение за обществено 

хранене - ресторант в община 

Симитли"

обл. Благоевград общ. Симитли с. Градево
Ремонт на туристическа хижа и 

закупуване на атракциони

обл. Благоевград общ. Симитли с. Железница

Изграждане на къща за гости, с. 

Железница, общ. Симитли, обл. 

Благоевград

обл. Благоевград общ. Струмяни с. Илинденци

Къща за гости в УПИ VII - 36, кв. 3, 

УПИ XVII - 36, кв. 3 и УПИ XXXIII - 

36, кв. 3, с. Илинденци, общ. 

Струмяни

обл. Благоевград общ. Струмяни с. Илинденци
"Реконструкция на семеен хотел в 

с. Илинденци, община Струмяни"

обл. Благоевград общ. Хаджидимово гр. Хаджидимово Хотел "Градината"

обл. Благоевград общ. Хаджидимово гр. Хаджидимово

Семеен хотел за селски туризъм 

имот 015002м."Зад манастира"- гр. 

Хаджидимово

обл. Благоевград общ. Хаджидимово гр. Хаджидимово
``Къща за гости``петно``А``и 

петно``Б``

обл. Благоевград общ. Хаджидимово с. Абланица

Изграждане на ваканционно 

селище 

"Ханче Езерото"

обл. Благоевград общ. Хаджидимово с. Гайтаниново

Изграждане на къщи за 

настаняване на гости с. 

Гайтаниново

обл. Благоевград общ. Хаджидимово с. Гайтаниново Хотел "Белите скали"

обл. Благоевград общ. Хаджидимово с. Гайтаниново

Спортно-развлекателен център с 

места за настаняване "Белите 

скали"

обл. Благоевград общ. Хаджидимово с. Гайтаниново

Изграждане, оборудване и 

обзавеждане на Къща за гости в 

с.Гайтаниново, общ. Хаджидимово

обл. Благоевград общ. Хаджидимово с. Гайтаниново
Ваканционно селище "Белите 

скали"

обл. Благоевград общ. Хаджидимово с. Гайтаниново
"Къща за настаняване на гости със 

зона за спорт с. Гайтаниново"

обл. Благоевград общ. Хаджидимово с. Илинден

Къщи за настаняване на гости в 

с.Илинден , имот №452, 

общ.Хаджидимово

обл. Благоевград общ. Хаджидимово с. Илинден "Гриин Вилидж Илинден"

обл. Благоевград общ. Хаджидимово с. Илинден Четрафилова къща - с.Илинден

обл. Благоевград общ. Хаджидимово с. Копривлен

"ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС"

село Копривлен, община 

Хаджидимово

обл. Благоевград общ. Хаджидимово с. Копривлен "Къща за гости"

обл. Благоевград общ. Хаджидимово с. Лъки "Къща за настаняване на гости"



обл. Благоевград общ. Хаджидимово с. Лъки

Изграждане,оборудване и 

обзавеждане на Къща за гости в 

село Лъки,общ.Хаджидимово

обл. Благоевград общ. Хаджидимово с. Ново Лески КЪЩА ЗА ГОСТИ "ТОМОВ"

обл. Благоевград общ. Хаджидимово с. Парил

``ИЗГРАЖДАНЕ НА КЪЩИ ЗА 

НАСТАНЯВАНЕ НА ГОСТИ С.ПАРИЛ 

ОБЩ.ХАДЖИДИМОВО``

обл. Благоевград общ. Хаджидимово с. Тешово

"Изграждане на семеен хотел в 

село Тешово, община 

Хаджидимово"

обл. Благоевград общ. Хаджидимово с. Тешово

"Реконструкция и пристройка на 

жилищна сграда и смяна на 

предназначението и в семеен 

хотел"

обл. Благоевград общ. Якоруда гр. Якоруда
"КАФЕ-АПЕРАТИВ СЪС СТАИ ЗА 

НАСТАНЯВАНЕ"

обл. Благоевград общ. Якоруда гр. Якоруда

Реконструкция и изграждане на 

туристическа и спортна база 

"Белмекен Мастерс"

обл. Благоевград общ. Якоруда с. Бунцево

"Изграждане на къща за гости с 

кафе - аперитив и магазин за 

хранителни стоки"

обл. Благоевград общ. Якоруда с. Черна Места
Изграждане на къща за 

настаняване

обл. Бургас общ. Айтос гр. Айтос

Изграждане на къщи за гости за 

интегриран селски туризъм в 

община Айтос

обл. Бургас общ. Айтос гр. Айтос

ИЗГРАЖДАНЕ НА СЕМЕЕН ХОТЕЛ 

ЗА ИНТЕГРИРАН СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ 

В ГРАД АЙТОС

обл. Бургас общ. Айтос с. Съдиево
Изграждане на семеен хотел за 

селски туризъм в Община Айтос

обл. Бургас общ. Карнобат гр. Карнобат

"Изграждане на къща за гости в 

УПИ I - 139, кв. 26, с. Бероново, 

община Сунгурларе

обл. Бургас общ. Карнобат с. Искра

"Изграждане на къщи за гости 

"А","Б" и "В" в УПИ ХІV - 

279,кв.21,с.Искра, община 

Карнобат, област Бургас"

обл. Бургас общ. Карнобат с. Искра

Изграждане на къщи за гости "А", 

"Б" и "В"  в УПИ ХІІІ - 207, кв.34, 

с.Искра, община Карнобат, област 

Бургас

обл. Бургас общ. Карнобат с. Невестино

"Преустройство на 1 - ви етаж от 

съществуваща жилищна сграда с 

магазин в партера в къща за гости"

обл. Бургас общ. Малко Търново гр. Малко Търново Къща за гости в гр.Малко Търново



обл. Бургас общ. Малко Търново с. Близнак

"Къща за гости в УПИ ІV-101, кв. 15 

по плана на с.Близнак, община 

Малко Търново, област Бургас"

обл. Бургас общ. Малко Търново с. Бръшлян

Изграждане и обзавеждане на две 

къщи за селски туризъм в село 

Бръшлян

обл. Бургас общ. Малко Търново с. Бръшлян

Доизграждане и обзавеждане на 

къща за гости и изграждане и 

обзавеждане  на втора къща за 

гости в с. Бръшлян, общ. М. 

Търново, обл. Бургас

обл. Бургас общ. Малко Търново с. Бръшлян

"Хотелски комплекс за селски 

туризъм" в с. Бръшлян, общ. 

Малко Търново, обл. Бургас

обл. Бургас общ. Малко Търново с. Заберново
Изграждане на къща за гости за 

селски туризъм

обл. Бургас общ. Малко Търново с. Звездец
Преустройство на фурна в къща за 

гости

обл. Бургас общ. Несебър с. Кошарица

Изграждане на два броя къщи за 

гости А и Б в с. Кошарица, община 

Несебър, област Бургас

обл. Бургас общ. Несебър с. Кошарица

"Изгрждане на семеен хотел със 

спортен център,салон за 

красота,магазин и лоби бар в УПИ 

ІV - 237,кв.34,с.Кошарица,Община 

Несебър,Област Бургас"

обл. Бургас общ. Поморие гр. Поморие

"ИЗГРАЖДАНЕ НА КЪЩА ЗА ГОСТИ 

ЗА СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ В с.МЕДОВО, 

Община ПОМОРИЕ"

обл. Бургас общ. Поморие с. Медово Вилно селище "Старите къщи"

обл. Бургас общ. Приморско с. Веселие

"Изграждане на къща за гости с 

басейн" в с.Веселие, 

общ.Приморско,обл.Бургас

обл. Бургас общ. Приморско с. Писменово

Комплекс за селски туризъм в УПИ 

XXI-

185,кв.6,с.Писменово,общ.Примор

ско

обл. Бургас общ. Приморско с. Писменово

"Изграждане и обзавеждане на 

фамилна ваканционна къща за 

селски туризъм в с. Писменово, 

общ. Приморско, обл. Бургас"

обл. Бургас общ. Приморско с. Писменово

"Комплекс за селски туризъм в 

имот № 482, с.Писменово, 

общ.Приморско

обл. Бургас общ. Приморско с. Писменово

"Изграждане на две къщи за гости 

в УПИ 115, местност "Лозята", с. 

Писменово, общ. Приморско"



обл. Бургас общ. Созопол с. Равадиново

Изграждане на къща за гости за 

селски туризъм в УПИ III-93, в 

кв.17, с. Равадиново, общ. 

Созопол, закупуване на лек 

автомобил и 2 бр. АТВ

обл. Бургас общ. Созопол с. Равадиново
Изграждане на къща за гости за 

развитие на селски туризъм

обл. Бургас общ. Средец гр. Средец

Довършителни строително-

монтажни дейности на къща за 

гости "Ловен дом" към 

туристически комплекс 

"Странджа" и закупуване на 

транспортни средства за разходка 

на туристи.

обл. Бургас общ. Средец с. Бистрец
Изграждане на къща за гости в с. 

Бистрец, общ. Средец

обл. Бургас общ. Средец с. Драчево

Преустойство, пристройка и 

надстройка на битова сграда в 

къща за гости в землището на 

с.Драчево, община Средец

обл. Бургас общ. Средец с. Проход

ЕТ "Че Чейз - Георги Пеев"

"Преустройство на жилищна 

сграда в къща за гости с 

допълващо застраояване- лятна 

кухня, барбакю, фитнес, басейн в 

ПИ 501.269, КВ26 по плана на с. 

Проход, общ. Средец, обл. Бургас.

обл. Бургас общ. Средец с. Факия

"Изграждане и оборудване на 

къща за гости и допълващо 

застрояване в УПИ -IX 100, кв. 17, 

с.Факия, общ.Средец"

обл. Бургас общ. Сунгурларе гр. Сунгурларе Къща за гости , гр. Сунгурларе

обл. Бургас общ. Сунгурларе с. Бероново

Жилищни сгради - къщи за 

гости"Свети Георги"- 

с.Бероново,общ.Сунгурларе,обл.Бу

ргас

обл. Бургас общ. Сунгурларе с. Бероново

Сгради за селски туризъм - Къща за 

гости УПИ IV - 116, кв. 19, с. 

Бероново, общ. Сунгурларе

обл. Бургас общ. Царево с. Велика

"Преустройство на съществуваща 

жилищна сграда в къща за гости в 

с.Велика, общ.Царево"

обл. Бургас общ. Царево с. Велика

Изграждане на къща за гости за 

селски туризъм в село Велика, 

община Царево

обл. Бургас общ. Царево с. Велика
Ваканционно селище "ПАРК 

ВЕЛИКА"



обл. Бургас общ. Царево с. Велика

Изграждане на 3 бр. вили и 

обслужваща сграда със ЗОХ в с. 

Велика, общ. Царево. Закупуване 

на необходимото обзавеждане и 

оборудване

обл. Бургас общ. Царево с. Велика
"Къща за настаняване на туристи в

 с. Велика, общ. Царево"

обл. Бургас общ. Царево с. Фазаново
Къща със стаи за гости УПИ ХVІ-71 

кв.11, с.Фазаново, Община Царево

обл. Варна общ. Аврен с. Приселци

Развитие на интегриран селски 

туризъм на територията на община 

Аврен в къща за гости "Кадем", с. 

Приселци и развитие на Бизнес 

косултативен център "Кадем", 

с.Приселци, община Аврен

обл. Варна общ. Аксаково с. Кичево

Проект за изграждане на вилно 

селище "Аладжата" от 4 къщи за 

гости в землището на с. Кичево, 

местността "Перчемлията", общ. 

Аксаково, обл. Варна

обл. Варна общ. Аксаково с. Осеново

Изграждане на къща за гости за 

интегриран селски туризъм в 

с.Осеново, общ.Аксаково

обл. Варна общ. Аксаково с. Осеново

" ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПЛЕКС ЗА 

АЛТЕРНАТИВЕН СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ- 

С.ОСЕНОВО, ОБЩ.АКСАКОВО"

обл. Варна общ. Ветрино с. Невша

Ремонт и реконструкция на 

туристическа сграда в с.Невша, 

общ.Ветрино

обл. Варна общ. Вълчидол с. Искър

Реконструкция и преустройство на 

хижа "Ламборджа" в хотел, ПИ 

№00068 в землището на с. Искър, 

общ. Вълчи дол, обл. Варненска.

обл. Варна общ. Вълчидол с. Искър
Изграждане на къща за гости в 

село Искър, община Вълчи дол.

обл. Варна общ. Долни Чифлик с. Гроздьово

ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ 

"ТУРИСТИЧЕСКИ КОМПЛЕКС ЗА 

ОТДИХ И РИБОЛОВ" С. ГРОЗДЬОВО 

ОБЩ. ДОЛНИ ЧИФЛИК ОБЛ. ВАРНА

обл. Варна общ. Долни Чифлик с. Кривини

"Изграждане на етнографски и 

туристически комплекс в с. 

Кривини, общ. Долни чифлик"



обл. Варна общ. Долни Чифлик с. Кривини Къща за гости в село Кривини

обл. Варна общ. Дългопол гр. Дългопол

"Семеен хотел за отдих и селски 

туризъм в УПИ XVI-618, кв.14 по 

плана на с.Аспарухово ,община 

Дългопол"

-развитие на интегриран селски 

туризъм

-създаване на енергия от 

възобновяеми източници

-предоставяне на услуги,свързани 

с информационните технологии

обл. Варна общ. Дългопол с. Аспарухово
Изграждане на къща за гости в 

с.Аспарухово, общ.Дългопол

обл. Варна общ. Дългопол с. Аспарухово

Реконструкция и ремонтни 

дейности по съществуващи къщи 

за гости и механа.Закупуване на 

оборудване и оборудване и 

обзавеждане за тях.

обл. Варна общ. Дългопол с. Рояк

Строитено монтажни дейности и 

обзавеждане на къща за гости 

,изграждане и обзавеждане на 

бистро,басейн и спортна площадка 

на "БИЛМАКС"ЕООД

обл. Варна общ. Провадия с. Китен
Изграждане на къща за гости в 

село Китен, общ. Провадия

обл. Варна общ. Провадия с. Комарево
" КЪЩА ЗА ГОСТИ В СЕЛО 

КОМАРЕВО, ОБЩИНА ПРОВАДИЯ"

обл. Варна общ. Провадия с. Петровдол

Ремонт, преустройство и 

оборудване на жилищна сграда в 

мотел

обл. Варна общ. Суворово с. Баново

Изграждане на къща за гости и 

винарна "Шато Солей"в село 

Баново, общ. Суворово

обл. Варна общ. Суворово с. Баново

Изграждане на къща за гости 

"Гергана" в с.Баново, 

общ.Суворово

обл. Варна общ. Суворово с. Изгрев

Изграждане на ваканционен 

комплекс за селски туризъм в село 

Изгрев,община Суворово

обл. Варна общ. Суворово с. Изгрев
Изграждане на семеен хотел в 

с.Изгрев, общ.Суворово

обл. Велико Търново общ. Елена гр. Елена

ИЗГРАЖДАНЕ НА КЪЩА  ЗА 

СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ  в м."Чугорила", 

гр.Елена



обл. Велико Търново общ. Елена гр. Елена

Изграждане на къщи за гости в гр. 

Елена, общ. Елена, за 

разнообразяване към 

неземеделски дейности и 

развитие на интегриран селски 

туризъм

обл. Велико Търново общ. Елена гр. Елена
Семеен хотел в УПИ І-8 стр.квартал 
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обл. Велико Търново общ. Елена гр. Елена

ИЗГРАЖДАНЕ НА КЪЩА ЗА ГОСТИ в 

ПИ с идентификатор 

27190.966.451, ул. "Долни Чукани" 

№19, град Елена

обл. Велико Търново общ. Елена гр. Елена

ИЗГРАЖДАНЕ НА БАЗА ЗА 

РАЗВИТИЕ НА ИНТЕГРИРАН 

СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ

обл. Велико Търново общ. Елена гр. Елена ЕТ "ДАНИЕЛ ВАСИЛЕВ-93"

обл. Велико Търново общ. Елена с. Бадевци

Къща за гости в ПИ 02169.351.71 с. 

Бадевци, община Елена, област 

Велико Търново

обл. Велико Търново общ. Елена с. Бадевци

Изграждане и обзавеждане на 

четири типови еднофамилни 

двуетажни къщи за настаняване на 

гости в ПИ 02169.351.59 по 

кадастралната карта на с. Бадевци, 

общ. Елена, обл. В. Търново

обл. Велико Търново общ. Елена с. Бойковци

"Семеен хотел за селски туризъм" 

в ПИ 05164.200.1 с 

Бойковци,общ.Елена 

обл.В.Търново

обл. Велико Търново общ. Елена с. Бръчковци
"КЪЩИ ЗА ГОСТИ В ПИ 

06662.359.15, с. Бръчковци"

обл. Велико Търново общ. Елена с. Буйновци
Къща за гости в УПИ VII-192, кв.16, 

по плана на с. Буйновци.

обл. Велико Търново общ. Елена с. Мийковци

Изграждане на къща за гости с 

допълващо застрояване в село 

Мийковци, общ. Елена

обл. Велико Търново общ. Елена с. Раювци
Къща за гости (ТУРИСТИЧЕСКИ 

РЕНЕСАНС В РАЮВЦИ)

обл. Велико Търново общ. Елена с. Харваловци
"Ремонт и обзавеждане на къща за 

целите на селския туризъм"

обл. Велико Търново общ. Елена с. Яковци

СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА 

"СЕМЕЕН ХОТЕЛ ЗА СЕЛСКИ 

ТУРИЗЪМ - КРИСБО" СЕЛО 

ЯКОВЦИ, ОБЩИНА ЕЛЕНА

обл. Велико Търново общ. Елена с. Яковци
Къща за гости в имот номер 

140012 в землището на с. Яковци.



обл. Велико Търново общ. Златарица с. Калайджии

ИЗГРАЖДАНЕ НА ВАКАНЦИОННО 

СЕЛИЩЕ "БАЛКАНА" СЕЛО 

КАЛАЙДЖИИ, ОБЩИНА 

ЗЛАТАРИЦА

обл. Велико Търново общ. Лясковец гр. Лясковец

"Инвестиционен проект за 

саниране (основен ремонт) на 

заварени сгради и преустройство с 

цел изграждане на обект за 

туристическа дейност (къща за 

гости) УПИ ХХVІІІ - 1130 кв. 98, гр. 

Лясковец, Община Лясковец			

обл. Велико Търново общ. Стражица с. Благоево
Изграждане на комплекс за селски 

туризъм "Марина Вилидж"

обл. Видин общ. Белоградчик гр. Белоградчик
Строително-монтажни работи на 

обект  "Къща за гости " ЗОРА-2"

обл. Видин общ. Белоградчик с. Рабиша

"Развитие на интегриран, устойчив 

туризъм чрез изграждане на 

семеен хотел в близост до пещера 

Магура"

обл. Видин общ. Белоградчик с. Рабиша

Изграждане на туристически еко-

комплекс, състоящ се от паркинг, 

пет бунгала, бистро и създаване на 

резнообразни възможности за 

алтернативен туризъм

обл. Видин общ. Белоградчик с. Чифлик

"Екоселище "Натура" - УПИ VI - 76, 

кв.17, с.Чифлик, община 

Белоградчик"

обл. Видин общ. Белоградчик с. Чифлик
Къщи за селски туризъм, с. 

Чифлик, общ.Белоградчик

обл. Видин общ. Грамада гр. Грамада

Преустройство на двуетажна 

жилищна сграда в къща за гости и 

изграждане на лятна кухня

обл. Видин общ. Димово с. Арчар

Индивидуална жилищна сграда за 

сезонно обитаване УПИ ХІ-860, 

кв.68, с. Арчор, общ. Ново село.

обл. Видин общ. Димово с. Извор

Преустройство и пристрояване на 

"Почивна станция с пристройка и 

надстройка към столова и дневна" 

в "Хотел за селски туризъм", ПИ 

000188, землище с. Извор, община 

Димово, област Видин

обл. Видин общ. Кула гр. Кула Къща за гости



обл. Видин общ. Кула гр. Кула

"Изграждане на къща за гости в 

град Кула" в УПИ VІ - 4 кв. 140 по 

плана на гр.Кула, община Кула

обл. Видин общ. Кула с. Цар-Петрово

"Изграждане на 4 къщи за гости в 

УПИ XVI520 (XIV 520 старо), кв. 64, 

с. Цар Петрово, общ. Кула

обл. Видин общ. Новосело с. Новосело

Изграждане на къща за гости 

"Дунавски рай" в Ново село, общ. 

Ново село

обл. Видин общ. Новосело с. Флорентин
Ремонт и преустройство на 

жилищна сграда в къща за гости

обл. Видин общ. Чуирене с. Върбово

Туристически Етно - културен 

комплекс за настаняване 

"Торлашка среща"

обл. Враца общ. Борован с. Сираково

Пристройка,надстройка и 

реконструкция на съществуваща 

жилищна сграда в къщи за гости,в 

УПИ ІІ89,кв.34,по плана на 

с.Сираково,община Борован

обл. Враца общ. Криводол с. Краводер

"Надстройка и промяна на 

преднаназначението на жилищна 

сграда в сграда за гости в УПИ III, 

кв. 936 по плана на село Краводер, 

общ. Криводол"

обл. Враца общ. Мездра гр. Мездра

Изграждане и обурудване на къща 

за настаняване и ресторант в град 

Мездра с цел създаване на нови 

работни места и повишаване 

качеството на живот

обл. Враца общ. Мездра с. Руска Бела
Изграждане на Къща за 

настаняване

обл. Враца общ. Мизия с. Софрониево
Изграждане на къща за гости в 

село Софрониево, обина Мизия

обл. Враца общ. Оряхово гр. Оряхово

Ремонт и реконструкция на 

масивна сграда магазин в УПИ 

31,кв 34, гр. Оряхово в ресторант, 

бърза закуска и стаи за почивка.

обл. Враца общ. Оряхово гр. Оряхово

"Преустройство на съществуваща 

сграда за пансион две звезди и 

кафе аператив, имот 684, кв.17, 

гр.Оряхово, обл.Враца"

обл. Враца общ. Оряхово с. Лесковец
"Изграждане къща за гости и 

гараж"



обл. Враца общ. Хайредин с. Хайредин

Преустройство на Семеен хотел за 

селски туризъм в ПИ II 1283, 120, с. 

Хайредин

обл. Габрово общ. Дряново с. Геша
"Изграждане на къщи за гости в 

с.Геша, община Дряново"

обл. Габрово общ. Дряново с. Гостилица

СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО, 

НАДСТРОЯВАНЕ И 

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА 

СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА В КЪЩА 

ЗА ГОСТИ, ПИ 056081, В 

ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГОСТИЛИЦА, 

ОБЩ.ДРЯНОВО

обл. Габрово общ. Дряново с. Зая

Изграждане на къща за гости, 

барбекю в ПИ No 009015, и къща 

за гости в ПИ No 009016 в 

землището на с.Зая, община 

Дряново

обл. Габрово общ. Дряново с. Скалско

Изграждане на къща за гости 

"Ненова къща" в с. Скалско, общ. 

Дряново

обл. Габрово общ. Севлиево гр. Севлиево

Доизграждане и промяна на 

предназначението на училищен 

корпус в хотел, гр.Севлиево

обл. Габрово общ. Севлиево с. Бериево

Изграждане на къща за гости за 

селски туризъм в село Бериево, 

община Севлиево

обл. Габрово общ. Севлиево с. Валевци
"Къща със стаи за гости" - с. 

Валевци, общ. Севлиево

обл. Габрово общ. Севлиево с. Валевци

"Изграждане на къща за гости в 

УПИ І - 45,46,51 кв. 3, с. Валевци, 

общ. Севлиево "

обл. Габрово общ. Севлиево с. Кормянско
"Изграждане на къща за гости УПИ 

XIII на с.Кормянско"

обл. Габрово общ. Севлиево с. Ловнидол

"Основен ремонт, преустройство и 

смяна предназначение на 

съществуваща гребна база в хотел 

с ресторант"

обл. Габрово общ. Трявна гр. Плачковци
"Къща за гости", ПИ223, кв.20 по 

плана на гр.Плачковци

обл. Габрово общ. Трявна гр. Плачковци

Пристройка,преустройство и 

обзавеждане на жилищна сграда в 

къща за гости

обл. Габрово общ. Трявна гр. Трявна

"Изграждане на вила "Гергана" за 

настаняване на туристи в 

кв."Божковци", гр.Трявна"

обл. Габрово общ. Трявна гр. Трявна

Обзавеждане и оборудване на 

стаи за гости с механа в град 

Трявна



обл. Габрово общ. Трявна гр. Трявна

Сладкарска работилница и стаи за 

гости в УПИ II  - 1470 кв.32 по 

плана на град Трявна

обл. Габрово общ. Трявна гр. Трявна
Семеен хотел УПИ-IV-2305,, кв.23 

по плана на град Трявна

обл. Габрово общ. Трявна гр. Трявна
Къща за гости с туристическа 

столова ПИ 73403.501, гр.Трявна

обл. Габрово общ. Трявна гр. Трявна
"Изграждане на Жилищна сграда - 

Къща за гости"

обл. Габрово общ. Трявна с. Бангейци

"Преустройство на съществуваща 

сграда в къща за настаняване на 

гости" с. Бангейци, общ. Трявна

обл. Габрово общ. Трявна с. Койчовци

Къща за гости със столова 

"Тревина", с.Койчовци, 

общ.Трявна

обл. Габрово общ. Трявна с. Престой
Изграждане на къща за гости в 

с.Престой, общ.Трявна

обл. Габрово общ. Трявна с. Радевци

Довършителни строителни 

дейности, обзавеждане и 

изграждане на басейн в комплекс 

за интегриран селски туризъм в 

село Радевци, общ. Трявна

обл. Габрово общ. Трявна с. Радевци

Реконструкция на База за отдих и 

туризъм "Планинец" в природен 

парк "Българка", с.Радевци, 

общ.Трявна

обл. Габрово общ. Трявна с. Черновръх

"Изграждане на три броя къщи за 

отдих в ПИ 367.050, с.Черновръх, 

общ.Трявна"

обл. Добрич общ. Балчик с. Дропла

"Изграждане на семеен хотел за 

селски туризъм в с.Дропла, 

общ.Балчик"

обл. Добрич общ. Генерал Тошево гр. Генерал Тошево
Реконструкция и модернизация на 

семеен хотел и снек-бар "Питър".

обл. Добрич общ. Генерал Тошево с. Калина
"Селски туризъм в село Калина, 

общ. Генерал Тошево"

обл. Добрич общ. Добричка с. Батово

Преустройство на съществуващо 

жилище в "Къща за гости" в 

с.Батово

обл. Добрич общ. Добричка с. Златия

"Изграждане на къща за гости в 

УПИ - VІ32, кв. 1 по плана на с. 

Златия, общ. Добричка"

обл. Добрич общ. Добричка с. Прилеп Изграждане на Медена къща

обл. Добрич общ. Каварна с. Поручик Чунчево Изграждане на къща за гости

обл. Добрич общ. Крушари гр. Тервел
"Реконструкция и изграждане на 

къща за гости"

обл. Добрич общ. Крушари с. Абрит
Изграждане на "Ловен дом", с. 

Абрит



обл. Добрич общ. Крушари с. Телериг

Преустройство и пристройка на 

съществуващ обект за обществено 

хранене в къща за гости с 6 места и 

ООХ "Механа" в УПИ I кв.40 по 

плана на с.Телериг, община 

Крушари

обл. Добрич общ. Тервел с. Безмер

"Обновяване на къща за гости 

"Мария-Невена"			

обл. Добрич общ. Шабла с. Дуранкулак

Изграждане и обзавеждане на 

Обект за селски туризъм, ПИ 

24102.501.676, УПИ XXI-676, кв. 34, 

с. Дуранкулак, обл. Добрич

обл. Кърджали общ. Ардино гр. Ардино

"Довършителни работи и 

оборудване, необходими за 

въвеждане в експлоатация на 

съществуваща сграда, 

предназначена за семеен хотел в 

УПИ І кв.3, по ПУП на ТК Белите 

брези" общ.Ардино, 

обл.Кърджали"

обл. Кърджали общ. Ардино гр. Ардино

"Модернизиране чрез подмяна на 

дограма и изолация на семеен 

хотел /две звезди/ "Детелина" на 

УПИ-І от кв.1 по частична 

регулация на гр.Ардино, кв. 

"Бостанджиите", общ. Ардино, 

обл. Кърджали"

обл. Кърджали общ. Ардино гр. Ардино

Реконструкция, пристройка и 

надстройка на съществуваща 

сграда за обособяване на 

самостоятелни стаи за настаняване 

на туристи в гр. Ардино, ул. 

Странджа №4

обл. Кърджали общ. Ардино гр. Ардино

Подобряване на инфраструктура и 

модернизиране на семеен хотел 

"Детелина"

обл. Кърджали общ. Ардино с. Боровица Къща за настаняване в с. Боровица

обл. Кърджали общ. Ардино с. Боровица

Доставка на оборудване за кухня и 

стаи за настаняване на туристи в 

"Дом за отдих" намиращ се в с. 

Боровица, общ. Ардино, обл. 

Кърджали

обл. Кърджали общ. Ардино с. Гърбище

Смяна на предназначението, 

преустройство и основен ремонт 

на част от детска градина в къща за 

отдих в УПИ-2, кв.1 по частична 

регулация с. Гърбище, общ. 

Ардино



обл. Кърджали общ. Ардино с. Търносливка

Реконструкция на съществуваща 

сграда в къща за гости с търговски 

обект и закупуване на оборудване 

находяща се в с. ТЪРНОСЛИВКА, 

ОБЩ. АРДИНО. ОБЛ. КЪРДЖАЛИ

обл. Кърджали общ. Джебел гр. Джебел

Преустройство и надстройка на 

сграда със смесено 

предназначение в семеен хотел, 

находящ се в УПИ XII-297, кв.21 по 

плана на гр. Джебел

обл. Кърджали общ. Джебел с. Устрен

Реконструкция на планинска 

хижа/къща за гости/в ПИ 

002019,местност "Калето",в 

землището на с.Устрен,ЕКАТТЕ 

75201,община Джебел,област 

Кърджали

обл. Кърджали общ. Кирково с. Кирково

"Многофункционална сграда-стаи 

за настаняване, офис за 

счетоводни и консултантски услуги 

и минимаркет"

обл. Кърджали общ. Кирково с. Кирково

Семеен Хотел в ПИ 026130 в 

Землището на с.Кирково, общ. 

Кирково

обл. Кърджали общ. Кирково с. Чакаларово

Изграждане на "Вилно селище - 

втори етап " в ПИ 025437, ПИ 

025086, от землището на 

с.Чакаларово, общ.Кирково, 

обл.Кърджали

обл. Кърджали общ. Кирково с. Чакаларово

Смесена многофункционална 

сграда-стаи за настаняване, офис 

за счетоводни и консултантски 

услуги, минимаркет, заведение 

/бистро/ и басейн

обл. Кърджали общ. Крумовград с. Падало
РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА 

КЪЩА ЗА ГОСТИ

обл. Кърджали общ. Крумовград с. Пашинци
"Доизграждане и обзавеждане на 

къща за гости в с.Пашинци"

обл. Кърджали общ. Момчилград гр. Момчилград

Довършителни работи на 

комбинирана сграда с покрит 

басейн,фитнес зала,кафе-бар и 

апартаменти за гости в лесопарк 

"Момчил юнак" в ПИ N000160 

гр.Момчилград,общ.Момчилград,

обл.Кърджали

обл. Кюстендил общ. Бобовдол с. Мламолово

Къща за гости - преустройство, 

пристройка и надстройка на 

съществуваща полумасивна сграда 

в къща за гости



обл. Кюстендил общ. Бобошево гр. Бобошево

Изграждане на "Механа и 

самостоятелни стаи за настаняване 

" - гр. Бобошево

обл. Кюстендил общ. Бобошево гр. Бобошево

"Къща за гости" град бобошево, 

община Бобошево, област 

Кюстендил

обл. Кюстендил общ. Бобошево с. Скрино

"Реконструкция и обзавеждане на 

съществуваща сграда в къща за 

гости"

обл. Кюстендил общ. Кочериново гр. Кочериново "Изграждане на къща за гости"

обл. Кюстендил общ. Невестино с. Неделкова Гращица

"Къща за гости / пристрояване и 

преустройство на съществуваща 

жилищна сграда в ПИ 

51336.209.10" с. Неделкова 

Гращица, общ. Невестино

обл. Кюстендил общ. Рила гр. Рила
Изграждане на къща за 

настаняване в гр. Рила

обл. Кюстендил общ. Рила с. Пастра
Изграждане на къща за гости в 

с.Пастра, община Рила

обл. Кюстендил общ. Рила с. Пастра "Крайпътен семеен хотел"

обл. Кюстендил общ. Рила с. Смочево

"Преустройство и промяна 

предназначението на 

съществуваща административна 

сграда във Вила АЙЯ - къща за 

гости, лятна кухня, навес за 

паркинг и ограда"

обл. Кюстендил общ. Сапарева баня гр. Сапарева баня

"Реконструкция, модернизация и 

надстрояване  в къща за гости в 

УПИ I - 2766, кв.109, гр. Сапарева 

баня и внедряване на WEB - 

базирана информационна 

туристическа платформа за 

организиране на туристически 

турове тип ''ЕКО САФАРИ " в 

Национален парк "Рила" и 

околностите

обл. Кюстендил общ. Сапарева баня гр. Сапарева баня

"Изграждане на малоетажни къщи 

за настаняване на туристи в гр. 

Сапарева баня, Община Сапарева 

баня"



обл. Кюстендил общ. Сапарева баня гр. Сапарева баня

Преустройство на съществуваща 

жилищна сграда в къща за 

настаняване на туристи, Барбекю и 

Ограда на УПИ VІІ - 1653, кв. 5 по 

плана на гр. Сапарева баня, 

поземлен имот с идентификатор 

№ 65365.602.562, гр. Сапарева 

баня и доставка на 

специализирано оборудване и 

внедряване на WEB - базирана 

информационна платформа за 

организиране и провеждане на 

туристически мероприятия, 

свързани с местно занаятчийство и 

балнеология за района на община 

Сапарева баня и околностите.

обл. Кюстендил общ. Сапарева баня гр. Сапарева баня

"Изграждане и обзавеждане на 

четири къщи за гости за развитие 

на интегриран селски туризъм в 

град Сапарева баня, общ. 

Сапарева баня, обл. Кюстендил"

обл. Кюстендил общ. Сапарева баня гр. Сапарева баня

Доизграждане на къща за гости с 

винарна и гараж в гр. Сапарева 

Баня

обл. Кюстендил общ. Сапарева баня гр. Сапарева баня Къща за настаняване " ВЕСИТА"

обл. Кюстендил общ. Сапарева баня гр. Сапарева баня

"Къща за настаняване за гости, спа 

почивки и ATV приключения - 

СИМОНА"

обл. Кюстендил общ. Сапарева баня гр. Сапарева баня

"Изграждане на група от две къщи 

за настаняване на гости в гр. 

Сапарева баня"

обл. Кюстендил общ. Сапарева баня гр. Сапарева баня

Пристройка към двуетажна 

жилищна сграда и 

преустройството й в къща за гости

обл. Кюстендил общ. Сапарева баня гр. Сапарева баня "Семеен хотел"

обл. Кюстендил общ. Сапарева баня гр. Сапарева баня

ДВЕ СГРАДИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО 

ОБСЛУЖВАНЕ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

"КЪЩИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА 

ТУРИСТИ"

обл. Кюстендил общ. Сапарева баня гр. Сапарева баня "Къща за гости"

обл. Кюстендил общ. Сапарева баня гр. Сапарева баня

ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРИ 

МАЛОЕТАЖНИ КЪЩИ ЗА 

НАСТАНЯВАНЕ НА ТУРИСТИ В ГР. 

САПАРЕВА БАНЯ, ОБЩИНА 

САПАРЕВА БАНЯ



обл. Кюстендил общ. Сапарева баня гр. Сапарева баня

Изграждане на къща за гости с 

механа в гр. Сапарева баня, 

община Сапарева баня.

обл. Кюстендил общ. Сапарева баня гр. Сапарева баня "Къща за настаняване на туристи"

обл. Кюстендил общ. Сапарева баня гр. Сапарева баня

Изграждане на къща за гости с 

басейн в гр.Сапарева баня, 

община Сапарева баня

обл. Кюстендил общ. Сапарева баня гр. Сапарева баня

"Изграждане на малкоетажна 

къща за настаняване на туристи в 

град Сапарева баня"

обл. Кюстендил общ. Сапарева баня с. Паничище
"Строителство на вилна сграда за 

настаняване на туристи"

обл. Кюстендил общ. Сапарева баня с. Паничище "Семеен хотел"

обл. Ловеч общ. Априлци гр. Априлци
Изграждане на Пансион за селски 

туризъм

обл. Ловеч общ. Априлци гр. Априлци

Изграждане на две къщи за гости в 

ПИ 52218.533.97, гр. Априлци, 

общ. Априлци

обл. Ловеч общ. Априлци гр. Априлци
"Ваканционно селище с пет къщи в 

гр.Априлци

обл. Ловеч общ. Априлци гр. Априлци

ИЗГРАЖДАНЕ НА КЪЩА ЗА ГОСТИ 

ЗА ИНТЕГРИРАН СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ 

В ГР. АПРИЛЦИ,ОБЩИНА АПРИЛЦИ

обл. Ловеч общ. Априлци гр. Априлци
Изграждане на Семеен хотел със 

снекбар

обл. Ловеч общ. Априлци гр. Априлци

Изграждане на къща за гости за 

интегриран селски туризъм в 

Община Априлци

обл. Ловеч общ. Априлци гр. Априлци
Изграждане на семеен хотел за 

селски туризъм в община Априлци

обл. Ловеч общ. Априлци гр. Априлци

Изграждане на къща за гости за 

интегриран селски туризъм в 

община Априлци

обл. Ловеч общ. Априлци гр. Априлци

Изграждане на два броя къщи за 

гости - в ПИ №52218.570.2, 

м."Чуклата I", гр.Априлци, 

общ.Априлци

обл. Ловеч общ. Априлци гр. Априлци
Къща за гости в УПИ VI-370, кв.71, 

гр. Априлци

обл. Ловеч общ. Априлци гр. Априлци
"Къща за гости" гр. Априлци, 

община Априлци

обл. Ловеч общ. Априлци гр. Априлци Къща за настаняване,Априлци

обл. Ловеч общ. Априлци гр. Априлци

"Преустройство на съществуваща 

жилищна сграда в къща за гости и 

интернет-клуб в гр. Априлци с цел 

развитие на селски туризъм"



обл. Ловеч общ. Априлци гр. Априлци

Изграждане на Къща за гости в 

парцел ІІ -211, 259, 271, кв. 56, кв. 

Центъра, гр. Априлци, общ 

Априлци, обл. Ловеч

обл. Ловеч общ. Априлци гр. Априлци Къща за гости

обл. Ловеч общ. Априлци гр. Априлци
Изграждане на туристически 

комплекс за спорт и развлечения.

обл. Ловеч общ. Априлци гр. Априлци

Подобряване на туристическите 

услуги, предлагани от семеен 

хотел "Панорама гр. Априлци, чрез 

модернизиране на помещенията 

за гости, оборудване на 

многофункционална спортна 

площадка и подобряване на 

инфраструктурата.

обл. Ловеч общ. Априлци с. Драшкова поляна Къща за гости-доизграждане

обл. Ловеч общ. Априлци с. Скандалото

Изграждане на ваканционно 

селище АКВА ТЕРА - с. Скандало, 

общ. Априлци

обл. Ловеч общ. Летница гр. Летница

Реконструкция на същесвуваща 

сграда в семеен хотел, с цел 

развитие на интегриран туризъм в 

община Летница

обл. Ловеч общ. Летница гр. Летница

Изграждане на хотел за селски и 

културен туризъм в УПИ II, кв.53, 

по плана на с.Крушуна, община 

Летница

обл. Ловеч общ. Летница с. Крушуна

Преустройство на къща за гости 

"БИГОРА" в село Крушуна, община 

Летница с цел развитие на селски 

туризъм

обл. Ловеч общ. Летница с. Кърпачево

Ремонт и обзавеждане на Къща 1 

УПИ ІІ-229 от кв.34 и Къща 2 УПИ V-

202 от кв.33 по плана на 

с.Кърпачево, общ. Летница, 

обл.Ловеч

обл. Ловеч общ. Луковит гр. Луковит Семеен хотел за селски туризъм

обл. Ловеч общ. Луковит с. Дерманци

Преустройство на съществуваща 

сграда, изграждане на басейн, 

съблекалняи ограда УПИ XIV-1255, 

кв.125 с. Дерманци, общ. Луковит.

обл. Ловеч общ. Луковит с. Дъбен
Изграждане на къща за гости в с. 

Дъбен, община Луковит

обл. Ловеч общ. Луковит с. Петревене
Изграждане на къща за 

настаняване на гости



обл. Ловеч общ. Луковит с. Петревене
Изграждане на къща за 

настаняване на гости

обл. Ловеч общ. Луковит с. Ъглен

"Пристрояване и надстрояване на 

масивна сграда - ресторант и 

преустройство на част от нея за 

обособяване на хотел за селски 

туризъм УПИ І-539, кв. 45 с. Ъглен"

обл. Ловеч общ. Тетевен гр. Тетевен

"Преустройство и надстрояване на 

жилищна сграда с ресторант в 

къща за  гости с ресторант"

обл. Ловеч общ. Тетевен с. Гложене
Изграждане на комплекс за селски 

туризъм"Видрите"

обл. Ловеч общ. Тетевен с. Рибарица

"Изграждане на къща за гости в ПИ 

62579.505.76, кв.91 в с. Рибарица, 

общ. Тетевен, обл. Ловеч"

обл. Ловеч общ. Тетевен с. Рибарица Къща за гости в село Рибарица

обл. Ловеч общ. Тетевен с. Рибарица
Къща за гости, с.Рибарица , 

общ.Тетевен,обл. Ловеч

обл. Ловеч общ. Тетевен с. Рибарица

Изграждане на къща за гости 

"Илинден" в с.Рибарица, 

общ.Тетевен

обл. Ловеч общ. Тетевен с. Рибарица

"Къща за гости, ограда  и басейн в 

село Рибарица, общ. Тететен, 

област Ловеч

обл. Ловеч общ. Тетевен с. Рибарица

Изграждане на: 1. "Къща за гости", 

УПИ I-164002, кв. 164, м."Копчов 

лък", земл. на с. Рибарица, община 

Тетевен";

2. Туристическа информационна 

система за предоставяне на услуги, 

свързани с информационни 

технологии";

обл. Ловеч общ. Троян гр. Троян

"Изграждане на къща за гости за 

интегриран селски туризъм в град 

Троян, община Троян"

обл. Ловеч общ. Троян гр. Троян
Къща за традиционни занаяти и 

атракции към вила "Божана"

обл. Ловеч общ. Троян с. Баба Стана

"Изграждане на къэща за гости и 

реконструкция на лятна кухня" в 

имот № 02018.510.44, с. Баба 

Стана , общ. Троян, обл. Ловеч

обл. Ловеч общ. Троян с. Балканец
Изграждане на къща за гости в 

село Балканец, община Троян

обл. Ловеч общ. Троян с. БелиОсъм
Изграждане на обект "Къща за 

гости" с.Бели осъм , общ. Троян



обл. Ловеч общ. Троян с. БелиОсъм

Изграждане на две еднофамилни 

къщи за настаняване гости 

"Острова"

обл. Ловеч общ. Троян с. БелиОсъм

Изграждане на къща за селски 

туризъм в с. Бели Осъм, общ. 

Троян, обл. Ловеч

обл. Ловеч общ. Троян с. Голяма Желязна "Къща за гости" с. Голяма Желязна

обл. Ловеч общ. Троян с. Горнотрапе
"Къщи за гости в с. Горно Трапе, 

община Троян"

обл. Ловеч общ. Троян с. Ломец Къща за гости "СОСТРА"

обл. Ловеч общ. Троян с. Орешак

Доизграждане на къща за гости за 

интегриран туризъм в с. Орешак, в 

селската община Троян

обл. Ловеч общ. Троян с. Орешак Изграждане на хотел и ресторант

обл. Ловеч общ. Троян с. Черниосъм Къща за гости с.Черни осъм

обл. Ловеч общ. Троян с. Чифлик
Вилна сграда за гости село Чифлик, 

община Троян УПИ ІІ - 18, кв. 4

обл. Ловеч общ. Угърчин гр. Угърчин

Изграждане на къща за гости и 

бистро в гр. Угърчин, община 

Угърчин, област Ловеч.

обл. Ловеч общ. Угърчин с. Голец

„РЕКОНСТРУКЦИЯ И СМЯНА НА 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА 

СЪЩЕСТВУВАЩИ СТАРИННИ 

ПОСТРОЙКИ С ЦЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ 

НА ЕКОЛОГИЧЕН ВАКАНЦИОНЕН 

КОМПЛЕКС „ДВЕ СТРЕХИ” ЗА 

ЦЕЛОГОДИШНО ПРЕДЛАГАНЕ НА 

ИНТЕГРИРАН СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ в с. 

Голец, община Угърчин, област 

Ловеч”

обл. Ловеч общ. Угърчин с. Драгана

Изграждане на къща за гости - 

Вила Драгана, УПИ IV - 548, кв.51, 

с. Драгана, община Угърчин

обл. Ловеч общ. Ябланица с. Добревци

Играждане на къща за настаняване 

на гости в село Добревци, община 

Ябланица

обл. Ловеч общ. Ябланица с. Добревци "ДРИЙМТУР" ЕООД

обл. Ловеч общ. Ябланица с. Добревци Къща за гости

обл. Ловеч общ. Ябланица с. Добревци

Изграждане на къща за гости в 

село Добревци, община 

Ябланница, област Ловеч

обл. Ловеч общ. Ябланица с. Добревци
Изграждане на къща за гости  в с. 

Добревци

обл. Ловеч общ. Ябланица с. Дъбравата КЪЩА ДЪБРАВАТА



обл. Монтана общ. Берковица гр. Берковица

Довършителни работи, 

обзавеждане и вертикална 

планировка на Семеен хотел в гр. 

Берковица, общ. Берковица, обл. 

Монтана, закупуване на 

туристически и транспортен бус и 

АТВ-та

обл. Монтана общ. Берковица гр. Берковица Къща за гости "Кръстевата къща"

обл. Монтана общ. Берковица гр. Берковица
"Изграждане на семеен хотел с 

кафе аперетив"

обл. Монтана общ. Берковица гр. Берковица

Преустройство, пристрояване и 

надстрояване на съществуваща 

жилищна сграда за къща за гости

обл. Монтана общ. Берковица гр. Берковица

Ремонт и преустройство на 

жилищна сграда в къща за гости с 

бистро в ПИ  03928,506,426, гр. 

Берковица

обл. Монтана общ. Берковица гр. Берковица

Изграждане на "Къща за гости" в 

ПИ 209.198 в местността "Шалин 

дол", гр.  Берковица

обл. Монтана общ. Берковица с. Бокиловци

Развитие на интегриран селски 

туризъм от фирма "Цветна градина 

19" ЕООД, с. Бокиловци, община 

Берковица

обл. Монтана общ. Берковица с. Бързия
ИЗГРАЖДАНЕ НА КЪЩА ЗА ГОСТИ 

В с. Бързия, общ. Берковица

обл. Монтана общ. Берковица с. Слатина

Преустройство и надстрояване на 

съществуваща сграда в УПИ I - 329 

кв. 25 по плана на село Слатина, 

община Берковица за "семеен 

хотел"

обл. Монтана общ. Берковица с. Ягодово "Вилно селище за селски туризъм"

обл. Монтана общ. Бойчиновци с. Громшин

"Развитие на интегриран селски 

туризъм, чрез изграждане на къща 

за гости в с. Громшин, общ. 

Бойчиновци"

обл. Монтана общ. Вършец гр. Вършец

Изграждане на къща за гости и на 

трапезария-барбекю в град 

Вършец

обл. Монтана общ. Вършец гр. Вършец

Изграждане на къща за гости 

"Панорама" в град Вършец, обл. 

Монтана.

обл. Монтана общ. Вършец гр. Вършец

"Построяване на четири къщи за 

настаняване туристи и рецепция с 

барбекю"

обл. Монтана общ. Вършец гр. Вършец
ДВУЕТАЖНА КЪЩА ЗА ГОСТИ В 

ГРАД ВЪРШЕЦ



обл. Монтана общ. Вършец гр. Вършец
Изграждане на къща за гости "Да 

Винчи"

обл. Монтана общ. Вършец с. Спанчевци
ПОЧИВЕН ДОМ "ТОДОРИНИ 

КУКЛИ"

обл. Монтана общ. Георги Дамяново с. Георги Дамяново

ИЗГРАЖДАНЕ НА КЪЩА ЗА ГОСТИ 

"ХАДЖИИТЕ" В СЕЛО ГЕОРГИ 

ДАМЯНОВО

обл. Монтана общ. Георги Дамяново с. Копиловци

Въвеждане в експлоатация на 

къща за гости в с. Копиловци, 

община Георги Дамяново, област 

Монтана

обл. Монтана общ. Георги Дамяново с. Копиловци

"Създаване на семеен хотел за 

повишаване на икономическата 

устойчивост на фирма "Даяница" 

ООД "

обл. Монтана общ. Лом с. Ковачица

Изграждане на къща за гости в ПИ 

058028 в землището на с. 

Ковачица, общ. Лом

обл. Монтана общ. Чипровци гр. Чипровци

Надстройка и пристройка на 

съществуващ ресторант в къща за 

гости

обл. Монтана общ. Чипровци с. Горна Ковачица

Изграждане и обзавеждане на 

къща за гости в УПИ I, кв. 35, с. 

Горна Ковачица, община Чипровци

обл. Монтана общ. Чипровци с. Митровци

Изграждане и обзавеждане на 

къща за гости в ПИ 48475.501.168, 

с. Митровци, общ. Чипровци

обл. Монтана общ. Чипровци с. Челюстница

"Къща за гости" с местоположение 

УПИ-II-41, кв. 13 по плана с. 

Челюстница, общ. Чипровците, 

обл. Монтана.

обл. Пазарджик общ. Батак гр. Батак

"Изграждане на ваканционен 

комплекс в УПИ ІІ-176, кв.915- 

индивидуално и комплексно 

вилно застрояване в местност 

"Топавиците" в гр.Батак"

обл. Пазарджик общ. Батак гр. Батак ВИЛНО СЕЛИЩЕ

обл. Пазарджик общ. Батак гр. Батак
Къща със самостоятелни стаи за 

гости -"АСТИ"

обл. Пазарджик общ. Батак гр. Батак

Изграждане и оборудване на 

четири къщи за гости в община 

Батак

обл. Пазарджик общ. Батак гр. Батак
Изграждане на вилно селище на 

Нина Видева 75 ЕООД

обл. Пазарджик общ. Батак гр. Батак

Проект за две къщи за гости в 

землището на гр. Батак, обл. 

Пазарджик



обл. Пазарджик общ. Батак гр. Батак

Къщи за гости, находящи се в УПИ 

II-301-къщи за гости, местност 

"Еньов камък", в землището на 

град Батак

обл. Пазарджик общ. Батак гр. Батак

"Изграждане и обзавеждане на 

къща за гости в УПИ III-

139,кв.82,обл.Пазарджик,гр.Батак,

м.Беглика"

обл. Пазарджик общ. Батак гр. Батак

СЕМЕЕН ХОТЕЛ В УПИ ІІІ - 301 - 

семеен хотел, местност "Еньов 

камък" в землището на гр. Батак, 

община Батак, област Пазарджик

обл. Пазарджик общ. Батак гр. Батак
"Преустройство на вилна сграда в 

хотел"

обл. Пазарджик общ. Батак гр. Батак

РАЗВИТИЕ НА ИНТЕГРИРАН 

СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ ОТ ЕТ 

"АЛЕКСАНДРИНА ЕВГЕНИЕВА - ГР. 

БАТАК", гр. Батак, община Батак

обл. Пазарджик общ. Батак гр. Батак

"Изграждане на вилни сгради за 

настаняване, находящи се в УПИ ІІІ - 

101, местност "Дъното - 

Компанията", гр. Батак, община 

Батак, област Пазарджик

обл. Пазарджик общ. Батак с. Фотиново

Промяна на предназначението на 

съществуваща сграда, в къща за 

гости в с. Фотиново,община Батак

обл. Пазарджик общ. Белово с. Габровица "Къща за гости - Тандов"

обл. Пазарджик общ. Брацигово с. Равногор

Създаване и развитие на комплекс 

за планински интегриран туризъм 

в с. Равногор

обл. Пазарджик общ. Велинград гр. Велинград

Преустройство на съществуващи 

жилищни сгради за къщи за 

настаняване и монтаж на беседка 

с барбекю и градинско джакузи в 

УПИ ІV -75 и УПИ V- 77, кв.322, гр. 

Велинград

обл. Пазарджик общ. Велинград гр. Велинград
Реновиране на ресторант 

''Милениум'' в гр.Велинград

обл. Пазарджик общ. Велинград гр. Велинград

"Преустройство, реконструкция и 

модернизация насграда в семеен 

хотел и обзавеждане"

обл. Пазарджик общ. Велинград гр. Велинград

КЪЩА ЗА ГОСТИ В ИМОТ НОМЕР 

151050, МЕСТНОСТ 

"САНАТОРИУМА", ГР. ВЕЛИНГРАД



обл. Пазарджик общ. Велинград гр. Велинград

ПРИСТРОЯВАНЕ, НАСТРОЯВАНЕ, 

РЕКОНСТРУКЦИЯ И 

МОДЕРНИЗАЦИЯ НА КЪЩА ЗА 

ГОСТИ ЗА ИНТЕГРИРАН ТУРИЗЪМ В 

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

обл. Пазарджик общ. Велинград гр. Велинград

РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И 

ПРЕУСТРОЙСТВО НА 

СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА В 

ЖИЛИЩНА СГРАДА ЗА ОТДИХ В ГР. 

ВЕЛИНГРАД

обл. Пазарджик общ. Велинград гр. Велинград

ПРЕУСТРОЙСТВО И 

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА 

СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА 

СГРАДА В СЕМЕЕН ХОТЕЛ В УПИ VIII 

– 6424, 6425, 6426, 6427, 6428, 

6429, 6430 В КВ. 9, 

ГР. ВЕЛИНГРАД

обл. Пазарджик общ. Велинград гр. Велинград

Реконструкция, преустройство и 

основен ремонт на съществуваща 

вилна сграда във вилна сграда за 

отдих и едноетажен навес - 

пристройка към сграда за отдих.

обл. Пазарджик общ. Велинград гр. Сърница
ИЗГРАЖДАНЕ НА СЕМЕЕН ХОТЕЛ - 

ГР.СЪРНИЦА

обл. Пазарджик общ. Велинград гр. Сърница

Изграждане на вили за 

настаняване на туристи в гр. 

Сърница, общ. Велинград

обл. Пазарджик общ. Велинград гр. Сърница

Едноетажна пристройка за СПА- 

център и туристическа кухня- 

механа към съществуващ семеен 

хотел "Емили" гр. Сърница, общ. 

Велинград

обл. Пазарджик общ. Велинград гр. Сърница

Инвестиции за създаване на къща 

за гости в УПИ 1-1000, кв. 42, по 

план на гр. Сърница, общ 

Велинград

обл. Пазарджик общ. Велинград гр. Сърница

Изграждане на вила за 

настаняване на туристи в гр. 

Сърница, 

община Велинград, област 

Пазарджик



обл. Пазарджик общ. Велинград гр. Сърница

"Пристройка и надстройка за трети 

етаж над съществуваща двуетажна 

сграда за отдих - 4 броя в ПИ - 

000947 за почивен дом землище 

гр. Сърница с инвеститор "ТРИУМФ 

- 91" ЕООД

обл. Пазарджик общ. Велинград гр. Сърница

"Преустройство на къща за гости в  

УПИ ХІІ - 402 по плана на  гр. 

Сърница			

обл. Пазарджик общ. Велинград гр. Сърница

"РАДАНИ-88" ЕООД	 - 

Преустройство на две 

съществуващи вилни сгради /  

вилно селище в м. Орлино, имот 

172045, гр. Сърница, общ. 

Велинград		

обл. Пазарджик общ. Велинград с. Кръстава

"Къща за гости" с местоположение 

ПИ 201003 ВЗ Черновръх, по плана 

на с.Кръстава, общ. Велинград, 

обл. Пазарджик

обл. Пазарджик общ. Велинград с. Юндола
Къща за настаняване на гости, 

с.Юндола, общ.Велинград

обл. Пазарджик общ. Велинград с. Юндола

"Вилна сграда за гости в УПИ III-

ИВС. кв. 7 по плана на с. Юндола, 

общ. Велинград"

обл. Пазарджик общ. Панагюрище гр. Панагюрище
"Бобековата къща"			

обл. Пазарджик общ. Пещера гр. Пещера

Преустройство на съществуващи 

помещения в зона за отдих и 

заведение за бързо хранене в 

съществуващ хотел УПИ І ,кв. 114- 

гр. Пещеера

обл. Пазарджик общ. Ракитово гр. Ракитово

Изграждане на ваканционна вила 

"Боровинка" в местността 

Тупавиците, край гр. Ракотово, 

община Ракитово.

обл. Пазарджик общ. Ракитово с. Дорково

Играждане на вилно селище в 

местността "Гудьовица", село 

Дорково, община Ракитово, област 

Пазарджик



обл. Пазарджик общ. Септември с. Горно Въуршило

"Oсновен ремонт и модернизация 

на съществуваща жилищна сграда 

и нова пристройка за санитарен 

възел към нея за оформянаето и за 

"Къща за гости" в УПИ 1-189, кв. 2 

по плана за регулация и 

застрояване на с. Горно Въуршило, 

община Септември"

обл. Пазарджик общ. Септември с. Карабунар

Изграждане на семеен хотел с 

гостилница за интегриран селски 

туризъм в село Карабунар, община 

Септември

обл. Пазарджик общ. Стрелча гр. Стрелча КЪЩА ЗА ГОСТИ И КАФЕ АПЕРИТИВ

обл. Пазарджик общ. Стрелча гр. Стрелча

Извършване на довършителни 

дейности по АС, изграждане и 

довършителни работи на 

пристройка (трапезария), 

изграждане на инсталации-част 

Ел., част ОВ и част ВиК, 

водопровод минерална вода, 

басейн, изграждане на вертикална 

планировка и обзавеждане на 

обект "Изграждане на надстройка 

и пристройка към съществува 

жилищна сграда в къща за гости 

гр.Стрелча УПИ ХІІІ-887, кв.61 в 

гр.СТрелча, община Стрелча

обл. Пазарджик общ. Стрелча гр. Стрелча

Съоръжение, транспортно 

средство и оборудване за 

туристически пакет към къща за 

гости "Митьова къща" - гр.Стрелча			

обл. Перник общ. Брезник с. Конска Къща за гости "АДЕЛА"

обл. Перник общ. Брезник с. Конска КЪЩА ЗА ГОСТИ "МАРГАРИТА"

обл. Перник общ. Брезник с. Конска

"Жилищна сграда - къща за гости в 

УПИ V-36,кв.14 по плана на 

с.Конска, общ.Брезник, област 

Перник"

обл. Перник общ. Земен гр. Земен
Къщи за гости-комплекс''Аелеа''-

гр.Земен



обл. Перник общ. Ковачевци с. Ковачевци

ИЗГРАЖДАНЕ  И  ОБЗАВЕЖДАНЕ  

НА ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ В 

ИМОТ  ПЛ.№5 ОТ К.Р.974  ПО 

КАДАСТРАЛНИЯ ПЛАН НА 

МЕСТНОСТ ЦИГАНКА, СЕЛО 

КОВАЧЕВЦИ, ОБЛАСТ ПЕРНИК -  I 

ЕТАП - 2 БР. ДВУЕТАЖНИ 

ПОСТРОЙКИ

обл. Перник общ. Радомир гр. Радомир
Изграждане на семеен хотел с 

ресторант и басейн.

обл. Перник общ. Радомир с. Долна Диканя
''Изграждане,оборудване и 

обзавеждане на къща за гости''

обл. Перник общ. Радомир с. Стефаново

Изграждане на семеен хотел и 

ресторант в с. Стефаново общ. 

Радомир

обл. Перник общ. Трън с. Горочевци
Изграждане на селище за отдих 

с.Горочевци , Община Трън

обл. Перник общ. Трън с. Зелениград
''Къща за 

гости'',с.Зелениград;общ.Трън

обл. Плевен общ. Белене гр. Белене ИЗГРАЖДАНЕ НА СЕМЕЕН ХОТЕЛ

обл. Плевен общ. Искър гр. Искър

Изграждане на семеен хотел за 

интегриран селски туризам чрез 

реконструкция на съществуваща 

сграда и пристройка в община 

Искър

обл. Плевен общ. Искър с. Староселци

Изграждане на жилищна сграда за 

гости и спомагателна сграда с 

гараж в УПИ ХІ-460,кв.74 по плана 

на с.Старосеелци,общ.Искър

обл. Плевен общ. Кнежа гр. Кнежа

Изграждане на търговска сграда с 

хотелска част тип "Семеен 

хотел",заведение за бързо хранене-

Бистро и СПА център

/Селски туризъм и хотелиерство./

обл. Плевен общ. Кнежа гр. Кнежа

Семеен хотел за селски туризъм с 

конферентна зала  (учебен офис - 

център)

обл. Плевен общ. Кнежа гр. Кнежа

Изграждане на семеен хотел с 

ресторант "Мики" в гр.Кнежа, УПИ 

ХІІІ, кв.154

обл. Плевен общ. Пордим с. Згалево

Преустройство на съществуващи 

помещения и пристрояване на 

нови къщи за гости в с.Згалево, 

общ.Пордим, обл.Плевен



обл. Плевен общ. Пордим с. Одърне

"Преустройство и основен ремонт 

на съществуваща сграда в "Къща 

за гости" в село Одърне, 

общ.Пордим"

обл. Плевен общ. Червенбряг с. Бресте

Изграждане на две  къщи за гости 

за селски туризъм в село Бресте, 

община Червен Бряг

обл. Плевен общ. Червенбряг с. Сухаче

"Реконструкция,преустройство,над

стройка и пристройка на 

съществуваща сграда в къща за 

гости,върху собствен поземлен 

имот в с.Сухаче"

обл. Пловдив общ. Брезово с. Върбен

Пристройка, преустройство и 

реконструкция на съществуваща 

полумасивна двуетажна жилищна 

сграда в къщи за гостии оградав 

УПИ І-86, кв.16по ЗРПна с. Върбен, 

общ. Брезово, Пловдивска област

обл. Пловдив общ. Брезово с. Върбен

"Къща за гости и спорт" в УПИ ІІ-87 

кв. 16 по ЗРП на с. Върбен общ. 

Брезово обл. Пловдив

обл. Пловдив Общ. Брезово с. Златосел

Къща за гости в кв.9 по ЗРП на 

с.Златосел, Община Брезово, обл. 

Пловдивска

обл. Пловдив общ. Брезово с. Свежен
" Къщи за гости и заведение за 

хранене"

обл. Пловдив общ. Брезово с. Свежен Комплекс за селски туризъм

обл. Пловдив общ. Брезово с. Свежен

"Ремонт и преустройство на сгради 

и помещения към основното ядро 

на хижа "Свежен", изградени на 

фаза "груб строеж".

обл. Пловдив общ. Брезово с. Свежен

Развитие на селския туризъм в с. 

Свежен, община Березово, чрез 

изграждане на къщи за гости			

обл. Пловдив общ. Брезово с. Свежен

Къща за гости с механа - 

преустройство, реконструкция, 

надстройка и пристройка на 

съществуваща сграда в УПИ V-788" 

Административна сграда 

НАРКООП", в кв.№15, по плана на 

с.Свежен, община Брезово

обл. Пловдив общ. Калояново с. Житница
Изграждане на кафе-аперитив в 

с.Житница,община Калояново



обл. Пловдив общ. Калояново с. Житница

Изграждане и оборудване на 

комплекс за селски туризъм 

състоящ се от хотел и заведение за 

хранене предлагащо традиционна 

българска кухня и дегустация на 

вина местно производство

обл. Пловдив общ. Карлово гр. Калофер "Малък семеен хотел с механа"

обл. Пловдив общ. Лъки с. Борово

Развитие на туризма в община 

Лъки, чрез изграждане на 

комплекс от стаи за настаняване в 

с. Борово

обл. Пловдив общ. Перущица гр. Перущица Къща за настаняване

обл. Пловдив общ. Перущица гр. Перущица "Изграждане на къща за гости"

обл. Пловдив общ. Перущица гр. Перущица
"Комплекс за селски туризъм в 

гр.Перущица"

обл. Пловдив общ. Перущица гр. Перущица

"Изграждане на къща за гости и 

гараж в УПИ VIII-1825, кв. 80, гр. 

Перущица"

обл. Пловдив общ. Първомай гр. Първомай
Пристройка и преустройство на 

съществуваща сграда в хотел

обл. Пловдив общ. Първомай с. Брягово

Преустройство, реконструкция и 

пристройка на жилищни сгради - 

Къщи за гости с УПИ ІХ 419-49 и 

УПИ ІІ 652-51

обл. Пловдив общ. Родопи с. Лилково
Ловно-туристическа база "Ловен 

Кантон-чуренска река"

обл. Пловдив общ. Хисаря гр. Хисаря

"Къща за гости"

гр. Хисаря, общ. Хисаря, обл. 

Пловдив

обл. Пловдив общ. Хисаря гр. Хисаря

Реконструкция и преустройство на 

семеен хотел със СПА център и 

гараж в УПИ I-947, кв. 108 по плана 

на гр. Хисаря

обл. Пловдив общ. Хисаря гр. Хисаря
ИЗГРАЖДАНЕ НА ХОТЕЛ В гр. 

ХИСАРЯ

обл. Пловдив общ. Хисаря гр. Хисаря Семеен хотел гр.Хисаря

обл. Пловдив общ. Хисаря гр. Хисаря Къща за гости-гр.Хисаря

обл. Пловдив общ. Хисаря гр. Хисаря

Преработка на проект на жилищна 

сграда в апартаментен хотел, УПИ 

VIII-5028, кв. 42а, гр. Хисаря, обл. 

Пловдивска

обл. Пловдив общ. Хисаря с. Старосел
Малък хотел за селски туризъм 

"Калина-Малина"



обл. Пловдив общ. Хисаря с. Старосел

" Основен ремонт малък хотел за 

селски туризъм, представляващ 

секция F от винарска изба с 

дестилерия в с. Старосел и 

закупуване на специализирано 

оборудване за внедряване 

виртуална туристическа агенция за 

приключенски туризъм и 

балнеолечение"

обл. Разград общ. Исперих гр. Исперих

Изграждане и обзавеждане на 

стаи за настаняване и оборудване 

на автомивка намиращи се в гр. 

Исперих

обл. Разград общ. Исперих с. Малки Поровец "Оборудване на хижа Ахинора"

обл. Разград общ. Кубрат гр. Кубрат
Изграждане на къща за гости в гр. 

Кубрат

обл. Разград общ. Лозница с. Сейдол

Развитие на интегриран селски 

туризъм от фирма "Реал Асистънс" 

ООД, с. Сейдол, общ. Лозница

обл. Русе общ. Бяла гр. Бяла
СЕМЕЕН ХОТЕЛ СЪС ЗАВЕДЕНИЕ ЗА 

ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ

обл. Русе общ. Ветово гр. Глоджево
База за селски туризъм-

гр.Глоджево

обл. Русе общ. Ветово с. Писанец

Ремонт и модернизация на къща 

за гости „Вила Слънчево” в 

поземлен имот с идент. № 000994, 

местност ”Ветовски път”   с. 

Писанец, Община Ветово, област 

Русе

обл. Русе общ. Двемогили с. Острица

Основен ремонт на сграда, нова 

сграда със стаи за настаняване, 

плувен басейн до 100 куб.м и 

барбекю в с. Острица, обл. Русе.

обл. Русе общ. Иваново с. Божичен

Изграждане на къща за гости за 

развиване на туризъм в с. Божичен 

обл. Русе

обл. Русе общ. Иваново с. Иваново
Изграждане на къща за гости в с. 

Иваново

обл. Русе общ. Иваново с. Иваново
Доизграждане и обзавеждане на 

къща за гости "Вила Диана"

обл. Русе общ. Сливополе с. Ряхово "Къща за селски туризъм"

обл. Силистра общ. Дулово гр. Дулово

"Реконструкция и преустройство 

на съществуваща сграда с 

търговско предназначение в 

бизнес център с хотелска част и 

ресторант"



обл. Силистра общ. Дулово с. Руйно
Преустройство на съществуваща 

сграда в туристическа спалня

обл. Силистра общ. Ситово с. Добротица

Изграждане и оборудване на къща 

за настаняване на гости в 

с.Добротица, общ.Ситово

обл. Силистра общ. Ситово с. Попина

Комплекс от къщи за гости в УПИ 

ХІІ-675 кв.40 по плана на с. 

Попина, общ. Ситово

обл. Сливен общ. Котел гр. Котел
ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС "ИЗВОРИТЕ" 

гр.Котел

обл. Сливен общ. Котел гр. Котел Къща за гости

обл. Сливен общ. Котел гр. Котел

ИЗГРАЖДАНЕ, ОБЗАВЕЖДАНЕ И 

ОБОРУДВАНЕ НА "ХОТЕЛСКИ 

КОМПЛЕКС" - хотел и ресторант 

"Драгомански" ЕООД

обл. Сливен общ. Котел гр. Котел
Къща за гости УПИ ІV, м."Дълга 

поляна" гр.Котел

обл. Сливен общ. Котел с. Жеравна
Изграждане на къща за гости, 

с.Жеравна, общ.Котел, обл.Сливен

обл. Сливен общ. Котел с. Жеравна

Изграждане на къща за гости с 

лятна кухня в с.Жеравна, 

общ.Котел

обл. Сливен общ. Котел с. Жеравна

„Изграждане на къща за гости за 

развитие на интегриран селски 

туризъм - пл.№ 142, с.Жеравна, 

общ.Котел, обл.Сливен”

обл. Сливен общ. Котел с. Жеравна

Ремонт и обновяване на 

туристически комплекс с къщи за 

гости "Златна Ореша", с. Жеравна, 

общ. Котел, обл. Сливен

обл. Сливен общ. Котел с. Жеравна
Изграждане на къщи за гости в ПИ 

29283.30.5 в с.Жеравна ,общ.Котел

обл. Сливен общ. Котел с. Кипилово

КЪЩА ЗА ГОСТИ И ЗАВЕДЕНИЕ ЗА 

ХРАНЕНЕ

ПОДОБЕКТ 2 : ЗАВЕДЕНИЕ ЗА 

ХРАНЕНЕ с КЪЩА ЗА ГОСТИ в 

С.КИПИЛОВО

обл. Сливен общ. Котел с. Кипилово

Изграждане на зелени 

пространства, басейн и ремонт в 

туристически комплекс "Малката 

Аркадия", с.Кипилово

обл. Сливен общ. Котел с. Тича
Къща за гости - с.Тича, общ.Котел, 

УПИ - XІV-340, кв.36



обл. Сливен общ. Котел с. Ябланово

Преустройство, пристрояване, 

оборудване и обзавеждане на 

съществуваща сграда за обект: 

Самостоятелни стаи и апартаменти 

за самостоятелно ползване в УПИ I-

679, кв.86 в с. Ябланово, 

общ.Котел

обл. Сливен общ. Твърдица гр. Твърдица

Изграждане на къщи за гости за 

развитие на интегриран селски 

туризъм в гр.Твърдица 

общ.Твърдица обл.Сливен

обл. Сливен общ. Твърдица гр. Твърдица Къща за гости "КВЕЛ"

обл. Смолян общ. Баните с. Баните

Довършителни работи и 

оборудване на Къща за отдих със 

снек-бар в с. Баните, обл. Смолян

обл. Смолян общ. Баните с. Баните

"Изграждане на 

рехабилитационен център в УПИ ІІІ 

и ІV - 503 кв. 1101 село Баните, 

област Смолян

обл. Смолян общ. Баните с. Босилково Гостилница "Хаджи Боби"

обл. Смолян общ. Баните с. Глогино

"Изграждане на 2 бунгала и 

реконструкция на къща за селски 

туризъм -с.Глогино , община 

Баните

обл. Смолян общ. Баните с. Давидково

Изграждане на къща за гости в УПИ 

ХVІ- 382 кв..23,с. Давидково, 

общ.Баните,обл. Смолян

обл. Смолян общ. Борино с. Борино

Благоустройство и озеленяване на 

къща за гости и закупуване на 

средства за неземеделска дейност

обл. Смолян общ. Борино с. Борино

„СМР и обзавеждане на къщи за 

гости в УПИ I-128119-база за отдих, 

кв.128, местност "Кастракли", 

землище с.Борино, област 

Смолян”

обл. Смолян общ. Борино с. Борино

Семеен хотел ПИ №:05462.168.14 

местност "Водна кула" в земл. с. 

Борино, община Борино.

обл. Смолян общ. Борино с. Борино
Изграждане на къща за гости, 

местност Кастръкли, с. Борино

обл. Смолян общ. Борино с. Борино

Къща за гости, преустройство на 

съществуващ етаж и надстройка на 

още един етаж.Закупуване на 

транспортни средства"

обл. Смолян общ. Борино с. Чала
Изграждане на къщи за гости за 

селски туризъм



обл. Смолян общ. Борино с. Чала

"Изграждане на вилно селище за 

селски туризъм в местност 

Подмолата, с. Чала"

обл. Смолян общ. Борино с. Ягодина

Изграждане на туристическа база 

"Балабанци" в село Ягодина, 

община Борино.

обл. Смолян общ. Девин гр. Девин
Изграждане на две къщи за гости в 

гр. Девин

обл. Смолян общ. Девин с. Лясково

Преустройство и благоустройство 

на База за отдих в УПИ I - 179, кв. 1 

по плана на с. Лясково, общ. 

Девин, обл. Смолян

обл. Смолян общ. Девин с. Осиково

Преустройство на съществуваща 

сграда в база за отдих и фолклор 

кв.1, УПИ I - 13, яз. 

"Антонивановци", с. Осиково, общ. 

Девин.

обл. Смолян общ. Девин с. Триград

Разнообразяване на  

осъществяваните от кандидата 

дейности чрез инвестирането в 

хотелска база за настаняване на 

гости в землището но с. Триград, 

общ. Девин

обл. Смолян общ. Девин с. Триград

"Преустройство, доизграждане и 

смяна на предназначението на 

съществуваща сгада в семеен 

хотел - УПИ VI - 32, кв. 6, по плана 

на с. Триград".

обл. Смолян общ. Девин с. Триград
Изграждане на къща за гости в 

с.Триград, община Девин

обл. Смолян общ. Доспат гр. Доспат
"Сгради за семеен бизнес в УПИ 

ХХVІ - 1028, кв. 5 - гр. Доспат

обл. Смолян общ. Доспат гр. Доспат
Две къщи за гости -Къща "А", къща 

"Б"

обл. Смолян общ. Доспат гр. Доспат Изграждане на 4 къщи за гости

обл. Смолян общ. Доспат гр. Доспат

Изграждане на семеен хотел в УПИ 

XXVI - 991,992,993,кв. 23,гр.Доспат, 

община Доспат

обл. Смолян общ. Доспат гр. Доспат

"Изграждане на сграда със 

смесено предназначение, 

находяща се в УПИ ІІІ - 935, кв. 18А, 

гр. Доспат, община Доспат, област 

Смолян"

обл. Смолян общ. Доспат гр. Доспат
"ИЗГРАЖДАНЕ НА ДВЕ КЪЩИ ЗА 

ГОСТИ В М. ЧИНЛИЙ, ГР. ДОСПАТ"



обл. Смолян общ. Доспат гр. Доспат

ОБНОВЯВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ 

ПРОДУКТИ В ОБЩИНА ДОСПАТ 

ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ НА СЕМЕЙНА 

КЪЩА ЗА ГОСТИ "КРИСТАЛ"

обл. Смолян общ. Доспат гр. Доспат
Изграждане на къща за гости в гр. 

Доспат

обл. Смолян общ. Доспат гр. Доспат Къща за гости и барбекю

обл. Смолян общ. Златоград гр. Златоград

РАЗВИТИЕ НА ИНТЕГРИРАН 

СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ И ТЪРГОВСКА 

ДЕЙНОСТ ОТ ET “СЕРГЕЙ СТАНЧЕВ 

89”, гр. ЗЛАТОГРАД, ОБЩИНА 

ЗЛАТОГРАД

обл. Смолян общ. Златоград гр. Златоград
"Златоградска къща за 

настаняване"

обл. Смолян общ. Златоград гр. Златоград

Обособяване на къща за гости в 

родопски стил и развитие на 

селски туризъм в Златоград.

обл. Смолян общ. Златоград с. Аламовци
Изграждане на къща за гости в с. 

Аламовци

обл. Смолян общ. Лъки с. Борино

Подобряване на качеството на 

обслужване в хотел "Варненци" и 

разнообразяване на 

туристическите услуги в с. Борино, 

общ. Лъки

обл. Смолян общ. Мадан гр. Мадан
Развитие на интегриран туризъм от 

фирма "НАЙ - М" ЕООД гр. Мадан

обл. Смолян общ. Мадан с. Митовска
Къща за гости в УПИ - І 667,м. 

пиивица, община Мадан

обл. Смолян общ. Мадан с. Шаренска
"Изграждане на къща за гости - с. 

Шаренска, общ. Мадан"

обл. Смолян общ. Неделино с. Еленка

РАЗВИТИЕ НА ИНТЕГРИРАН 

СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ ОТ ЕТ 

"ДЕСИСЛАВА СЛАВЕЙКОВА", с. 

ЕЛЕНКА, ОБЩИНА НЕДЕЛИНО

обл. Смолян общ. Рудозем гр. Рудозем
Изграждане на семеен хотел и 

заведение в град Рудозем

обл. Смолян общ. Рудозем гр. Рудозем

Изграждане на къща за гости 

"Палас" в Рудозем, община 

Рудозем

обл. Смолян общ. Чепеларе гр. Чепеларе
"Къща за почивка"- с.Проглед, 

общ. Чепеларе, обл. Смолян

обл. Смолян общ. Чепеларе с. Забърдо

Изграждане на Къща за почивка, 

УПИ І -148141, землище с. 

Забърдо, местност "Старо село", 

община Чепеларе

обл. Смолян общ. Чепеларе с. Орехово
Къща за гости със семинарна зала 

и 6 стаи за почивка

обл. Смолян общ. Чепеларе с. Проглед " Къща за гости"



обл. Смолян общ. Чепеларе с. Хвойна

Преустройство на производствена 

сграда в семеен хотел в с. Хвойна, 

общ. Чепеларе

обл. София (област) общ. Антон с. Антон

Преустройство на съществуваща 

жилищна сграда в къща за гости в 

с. Антон, общ. Антон, обл. София

обл. София (област) общ. Антон с. Антон

Преустройство, пристройка и 

надстройка на еднофамилна 

жилищна сграда в къща за гости, 

УПИ VI-552 в с.Антон, област София 

област

обл. София (област) общ. Антон с. Антон

"Къща за гости",  УПИ ІІ-34, кв.11, 

по плана на село Антон, община 

Антон

обл. София (област) общ. Божурище гр. Божурище

"ТРИ БРОЯ КЪЩИ ЗА ГОСТИ В УПИ 

Х - 162002, КВ. 21, С. ХЕРАКОВО, 

ОБЩ. БОЖУРИЩЕ"

обл. София (област) общ. Божурище гр. Божурище
"Изграждане на къща за гости в гр. 

Божурище, община Божурище"

обл. София (област) общ. Божурище с. Хераково

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЕТ БРОЯ КЪЩИ 

ЗА ГОСТИ В УПИ III – 028096, УПИ 

IV – 028096, УПИ V – 028096, УПИ 

VI – 028096, УПИ VII – 028073, 

НАХОДЯЩИ СЕ В КВ. 1, М. „ГОЛИ 

ВРЪХ”,         С. ХЕРАКОВО, ОБЩ. 

БОЖУРИЩЕ”

обл. София (област) общ. Ботевград гр. Ботевград Къща за гости "Нанита"

обл. София (област) общ. Годеч гр. Годеч

Изграждане на нова и 

доизграждане на съществуваща 

къща като комплекс за селски 

туризъм "КЪЩА ЗА ГОСТИ ФИОРИ"

обл. София (област) общ. Годеч гр. Годеч "Изграждане на къщи за гости"

обл. София (област) общ. Годеч с. Гинци

Ремонт и обновяване на къща за 

гости -Васильовата къща, с.Гинци, 

община Годеч

обл. София (област) общ. Горна Малина с. Горна Малина Къща за селски туризъм

обл. София (област) общ. Горна Малина с. Горна Малина

"Изграждане, оборудване и 

обзавеждане на Къща за гости" в 

УПИ ІІ-320, кв.49 с. Горна Малина, 

Софийска област.

обл. София (област) общ. Горна Малина с. Негушево

Изграждане на обект: къща за 

гости - жилищна сграда за 

настаняване на туристи за 

развитие на интегриран селски 

туризъм и допълващо застрояване - 

лятна кухня с барбекю в УПИ XIII-

17, кв. 1, с. Негушево, общ. Горна 

Малина



обл. София (област) общ. Горна Малина с. Негушево
Изграждане на къща за гости за 

селски туризъм в село Негушево

обл. София (област) общ. Горна Малина с. Осоица "АМОН ПРОЕКТ" ООД

обл. София (област) общ. Долнабаня гр. Долнабаня

Изграждане на къща за развиване 

на интегриран селски туризъм, 

находяща се в УПИ II, кв. 69, ул. 

Ибър и ул. Търговска, гр. Долна 

баня, община Долна баня, област 

София

обл. София (област) общ. Долнабаня гр. Долнабаня

Изграждане на къща със стаи за 

настаняване, УПИ-IV-96,к.к. Долна 

Баня

обл. София (област) общ. Долнабаня гр. Долнабаня

Преустройство на жилищна сграда 

в къща за гости за интегриран 

селски туризам в община Долна 

Баня.

обл. София (област) общ. Долнабаня гр. Долнабаня

Преустройство, реконструкция и 

пристройка на съществуваща 

триетажна сграда в семеен хотел с 

ресторант и реконструкция и 

преустройство на съществуващ 

трафопост и агрегатно помещение 

в конферентна зала с бар-бюфет в 

УПИ II-1444, кв.68а по плана на 

гр.Долна баня.

обл. София (област) общ. Драгоман гр. Драгоман

"Реконструкция на съществуваща 

сграда в къща за гости и 

предоставяне на туристически 

услуги"

обл. София (област) общ. Драгоман с. Цръклевци "Зелен свят 2003" ЕООД

обл. София (област) общ. Драгоман с. Ялботина

"КЪЩА ЗА ГОСТИ" В ПИ 502.2, м. 

ЗАЕНИЦА, 

с. ЯЛБОТИНА, общ. ДРАГОМАН

обл. София (област) общ. ЕлинПелин гр. Елин Пелин

Изграждане на къща за гости за 

интегриран селски туризъм  в 

община Елин Пелин

обл. София (област) общ. ЕлинПелин с. Караполци
Къща за гости в УПИ V-39, КВ. 3, с. 

Караполци, общ. Елин Пелин.

обл. София (област) общ. ЕлинПелин с. Караполци

Изграждане на къща за гости в УПИ 

I-22005,22013, кв. 24, с. 

Караполци, общ. Елин Пелин

обл. София (област) общ. ЕлинПелин с. Равнополе
"Закупуване на оборудване за 

ресторант" с. Равно поле

обл. София (област) общ. Етрополе гр. Етрополе

Изграждане на къща за гости във 

вилна зона Рибарица, община 

Етрополе



обл. София (област) общ. Етрополе гр. Етрополе

Изграждане на хотел за селски 

туризъм в ПИ 213027 м. "Равнище" 

в землището на гр. " Етрополе"

обл. София (област) общ. Етрополе гр. Етрополе

Изграждане на вилна сграда със 

стаи за настаняване в УПИ-VII, кв.6, 

град Етрополе

обл. София (област) общ. Етрополе с. Лопян

Преустройство и промяна на 

предназначението на 

съществуващи сгради в Къщи за 

гости.

обл. София (област) общ. Етрополе с. Лъга КЪЩА ЗА ГОСТИ В С. ЛЪГА

обл. София (област) общ. Етрополе с. Рибарица
ИЗГРАЖДАНЕ НА КЪЩА ЗА ГОСТИ 

В С. РИБАРИЦА

обл. София (област) общ. Етрополе с. Ямна
"Къща за гости "Сонита"с.Ямна , 

общ. Етрополе

обл. София (област) общ. Ихтиман гр. Ихтиман

Изграждане на ресторант с кухня и 

складови помещения, XVII – 1403, 

кв. 29 гр. Ихтиман

обл. София (област) общ. Ихтиман с. Борика

"Къщи за гости (1 и 2) и лятна кухня 

в УПИ IV 165, к 24, с. Борика, 

община Ихтиман"

обл. София (област) общ. Ихтиман с. Бузяковци

Къща за гости в УПИ ІІІ -186, кв.17а, 

с. Бузяковци, община Ихтиман, 

област Софийска

обл. София (област) общ. Ихтиман с. Вакарел
"Изграждане на къща за гости 

"Вакарел резидънс", с. Вакарел"

обл. София (област) общ. Ихтиман с. Мухово
Ваканционен селски туризъм в 

с.Мухово"

обл. София (област) общ. Ихтиман с. Пауново

"Къща за гости в с. Пауново, 

община Ихтиман, обл. София 

област"

обл. София (област) общ. Копривщица гр. Копривщица

Доизграждане и обзаваждане на 

къща за гости в гр. Копривщицам 

обл. София(област)

обл. София (област) общ. Копривщица гр. Копривщица

Преустройство с пристройка и 

надстройка на съществуваща 

стопанска сграда в хотел за селски 

туризъм

обл. София (област) общ. Копривщица гр. Копривщица Семеен хотел "Орлов камък"

обл. София (област) общ. Копривщица гр. Копривщица

Къща за гости в гр. Копривщица, 

кв. 5, УПИ Х, ПИ 460, гр. 

Копривщица, общ. Копривщица, 

ул. "Дончо Ватах Войвода" №9

обл. София (област) общ. Копривщица гр. Копривщица
Семейна къща за гости 

Хаджигаврилова къща

обл. София (област) общ. Копривщица гр. Копривщица
ИЗГРАЖДАНЕ НА КЪЩА ЗА ГОСТИ 

В ГР. КОПРИВЩИЦА



обл. София (област) общ. Копривщица гр. Копривщица
Къща за гости "ЕМИЛИ - ФЕМИЛИ 

ХАУС" ЕООД, Копривщица

обл. София (област) общ. Костенец с. Костенец

Къща за гости в ПИ 38916.10.64 по 

кад. карта; стар идентификатор пл. 

номер 61 в кв. 4, с. Костенец, к.к. 

Вили Костенец, общ. Костенец.

обл. София (област) общ. Костенец с. Костенец
Изграждане на къща за гости за 

селски туризъм в община Костенец

обл. София (област) общ. Костенец с. Пчелин

Изграждане на къща със стаи за 

настаняване в с. Пчелин, общ. 

Костенец, обл. Софийска

обл. София (област) общ. Костенец с. Пчелин

Подобряване на материалната 

база и създаване и развитие на 

нови туристически услуги в 

туристически комплекс "Белфорт" 

село Пчелин.

обл. София (област) общ. Костинброд с. Драговищица

Доизграждане на къща за гости за 

селски туризъм в село 

Драговищица, община Костинброд

обл. София (област) общ. Мирково с. Буново

Изграждане на къща за гости в УПИ 

VI-611, кв. 57 по плана на с. 

Буново, общ. Мирково и покупка 

на специализирано оборудване за 

алтернативен туризъм.

обл. София (област) общ. Мирково с. Буново
Изграждане на къща за гости в с. 

Буново, общ. Мирково

обл. София (област) общ. Пирдоп гр. Пирдоп

Изграждане на къща за гости със 

заведение за бързо хранене 

(бистро) чрез реконструкция на 

съществуваща сграда и пристройка 

за нуждите на интегрирания 

селски туризъм в община Пирдоп

обл. София (област) общ. Правец с. Равнище

„МАУНТАЙН ВИУ” РАЗВИТИЕ НА 

ИНТЕГРИРАН СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ ОТ 

ФИРМА ЕТ “ЦВЕТЕ - ЦВЕТАНКА 

БОЖИДАРОВА”, с. Адрес 

с.Равнище, махала Балабанска, 

общ. Правец

обл. София (област) общ. Самоков с. Белчин
Изграждане на къща за гости 

"ПУЛХЕРИЯ"

обл. София (област) общ. Самоков с. ГорниОкол

"Изграждане на къща за гости за 

селски туризъм в местността 

Щъркелово Гнездо"

обл. София (област) общ. Самоков с. Гуцал
Изграждане на "Бистро" - с. Гуцал, 

общ. Самоков



обл. София (област) общ. Самоков с. Доспей
"Къща за селски туризъм, с. 

Доспей, общ. Самоков"

обл. София (област) общ. Самоков с. Райово

Развитие на интегриран селски 

туризъм от фирма "СДЛ 

Интернешънъл" ЕООД, с. Райово, 

община Самоков.

обл. София (област) общ. Самоков с. Широкидол

" Изграждане на къщи за 

настаняване в Упи І - 418, кв. 57 с. 

Широки дол"

обл. София (област) общ. Своге с. Батулия

Изграждане на къща за гости и 

заведение за хранене в ПИ 268 в 

землището на с. Батулия, общ. 

Своге, обл. София

обл. София (област) общ. Своге с. Дружево

Изграждане на почивен дом за 

селски туризъм в с. Дружево, 

община Своге, област София

обл. София (област) общ. Своге с. Заселе "КЪЩА ЗА ГОСТИ - ЛЪКАТА"

обл. София (област) общ. Своге с. Искрец

Изграждане на къща за гости за 

интегриран селски туризъм в 

с.Искрец, община Своге

обл. София (област) общ. Своге с. Искрец
"Реставрация и дострояване на три 

къщи за настаняване на гости"

обл. София (област) общ. Своге с. Искрец
Вила за гости "При Златка" - с. 

Искрец, общ. Своге

обл. София (област) общ. Своге с. Миланово

Реконструкция на съществуваща 

сграда/хотел със заведение за 

хранене/ в хотел за селски туризъм 

и закупуване на необходимото 

обзавеждане

обл. София (област) общ. Своге с. Церово
Изграждане на "Къща за гости, 

лятна кухня и ограда"

обл. София (област) общ. Сливница гр. Сливница

"Изграждане на къща за гости в 

гр.Сливница"			

обл. София (област) общ. Сливница с. Алдомировци

Изграджане на къща за гости в УПИ 

VII-452,кв. 40, с. Алдомировци, 

общ. Сливница

обл. София (област) общ. Сливница с. Алдомировци ИЗГРАЖДАНЕ НА КЪЩИ ЗА ГОСТИ

обл. София (област) общ. Сливница с. Алдомировци

ДВЕ КЪЩИ ЗА ГОСТИ В УПИ II - 348, 

КВ. 62, С. АЛДОМИРОВЦИ, ОБЩ. 

СЛИВНИЦА

обл. София (област) общ. Сливница с. Алдомировци

"Къща за гости в УПИ Х-314,315, кв. 

47 и надстройка на съществуваща 

сграда за къща за гости в УПИ ХХІV-

313, кв.47" в с. Алдомировци, общ. 

Сливница.



обл. София (област) общ. Сливница с. Алдомировци

" Изграждане на къща за гости в 

УПИ XXVI-313, 316, 317, 1067 и УПИ 

XXV-339, кв. 47 с. Алдомировци.

обл. София (област) общ. Сливница с. Алдомировци

Надстройка, пристройка и 

преустройство на жилищна сграда 

в къща за гости.

обл. София (област) общ. Сливница с. Алдомировци

"ТРИ КЪЩИ ЗА ГОСТИ" В ПИ № 

1096, М.МАЧОРИН ДОЛ, С. 

АЛДОМИРОВЦИ, ОБЩ. СЛИВНИЦА

обл. София (област) общ. Сливница с. Братушково

"Къщи за гости в УПИ VII - 299, УПИ 

VIII - 298 и УПИ XVI - 300, кв. 19, 

с.Братушково, общ. Сливница"

обл. София (област) общ. Сливница с. Гургулят
ИЗГРАЖДАНЕ НА КЪЩА ЗА ГОСТИ 

В С. ГУРГУЛЯТ

обл. София (област) общ. Сливница с. Гълъбовци

Интегриран селски туризъм с 

рекреация и спорт с. Гълъбовци, 

община Сливница

обл. София (област) общ. Сливница с. Гълъбовци

Доизграждане и пускане в 

експлоатация на "Къща за гости" - 

с. Гълъбовци

обл. София (област) общ. Чавдар с. Чавдар „Обществен комплекс”

обл. Средец общ. Средец гр. Средец

Довършителни СМР,обзавеждане 

и оборудване на къща за гости в 

УПИ II-2163, кв.74,гр.Средец

обл. Стара Загора общ. Братя Даскалови с. Братя Даскалови

Бистро с хотелска част в УПИ V- 

230, кв.22 по плана на село Братя 

Даскалови, общ. Братя Даскалови, 

обл. Стара Загора

обл. Стара Загора общ. Братя Даскалови с. Оризово

Къща за гости и информационен 

център в с. Оризово, общ Братя 

Даскалови

обл. Стара Загора общ. Гурково с. Ляварека
КЪЩА  ЗА ГОСТИ В УПИ ІІ-59, КВ.9 

с. ЛЯВА РЕКА

обл. Стара Загора общ. Мъглиж с. Борущица

Изграждане на еднофамилна 

жилищна сграда със стаи за гости - 

с. Борущица, община Мъглиж, 

област Стара Загора

обл. Стара Загора общ. Мъглиж с. Борущица Къща за гости "Тианна"

обл. Стара Загора общ. Мъглиж с. Селце

Изграждане на две къщи за гости 

за развитие на интегриран селски 

туризъм в с. Селце, общ. Мъглиж

обл. Стара Загора общ. Мъглиж с. Селце
"Изграждане на къща за гости и 

бистро"



обл. Стара Загора общ. Николаево с. Новамахала

Разнообразяване на 

туристическите дейности в обект 

за селски туризъм в село Нова 

махала, община Николаево, област 

Стара Загора

обл. Стара Загора общ. Опан с. Бялизвор

ИЗГРАЖДАНЕ, 

ОБОРУДВАНЕ,ОБЗАВЕЖДАНЕ И 

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ 

ОБЕКТ- КЪЩА ЗА ГОСТИ В СЕЛО 

БЯЛ ИЗВОР, ОБЩИНА ОПАН 

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

обл. Стара Загора общ. Павелбаня гр. Павелбаня

Създаване и развитие на "Хотел за 

селки туризъм, отдих и 

възстановяване"

обл. Стара Загора общ. Павелбаня гр. Павелбаня
Семеен хотел "Био Релакс, гр. 

Павел Баня

обл. Стара Загора общ. Павелбаня гр. Павелбаня

Създаване и развитие на "Семеен 

хотел и ресторант за селски 

туризъм"

обл. Стара Загора общ. Павелбаня гр. Павелбаня

Къщи за гости № 1, 2, 3, 4 и 5 с 

обслужваща сграда и басейн, 

находящи се в ПИ 55021.68.167, гр. 

Павел баня, общ. Павел баня, обл. 

Стара Загора

обл. Стара Загора общ. Павелбаня гр. Павелбаня

Изграждане, обзавеждане и 

оборудване на къща за гости за 

селски туризъм

обл. Стара Загора общ. Павелбаня гр. Павелбаня Къща за гости - гр. Павел баня

обл. Стара Загора общ. Павелбаня с. Манолово

изграждане на семеен хотел за 

разнообразяване към 

неземеделска дейност

обл. Стара Загора общ. Павелбаня с. Скобелево
Изграждане на база за отдих и 

туризъм

обл. Стара Загора общ. Павелбаня с. Тъжа

"Изграждане на къща за гости с 

АТВ-център в с.Тъжа,общ.Павел 

Баня,обл.Ст.Загора"

обл. Стара Загора общ. Павелбаня с. Тъжа
"Къща за гости "Триглав и рози" - 

дом,далече от дома"

обл. Стара Загора общ. Павелбаня с. Тъжа

Модернизация,оборудване и 

въвеждане на дейности по 

интегриран туризъм в "Къща за 

гости" в УПИ VIII-537, кв.9 по плана 

на с. Турия, общ. Павел Баня

обл. Стара Загора общ. Павелбаня с. Тъжа Изграждане на къща за гости

обл. Стара Загора общ. Чирпан гр. Чирпан Стаи за гости "Ваекс"

обл. Стара Загора общ. Чирпан с. Могилово

Преустройство и реконструкция на 

училище в хотел в село Могилово, 

общ. Чирпан



обл. Стара Загора общ. Чирпан с. Средноградище

Реконструкция и ремонт на фурна 

за хляб.Закупуване на оборудване 

и транспортни средства.

обл. Стара Загора общ. Чирпан с. Яворово

Къща за гости "Рай"- 

преустройство и пристройка на 

съществуваща сграда, плътна 

ограда с височина до 2.20.

обл. Търговище общ. Антоново с. Малка Черковна

"Изграждане на две къщи за гости 

за развитие на селски туризъм с 18 

места за настаняване в ПИ 501038 

с. Малка Черковна"

обл. Търговище общ. Антоново с. Малка Черковна

Изграждане на девет къщи за гости 

в поземлен имот номер 501028, в 

с. Малка Черковна, общ. Антоново, 

обл. Търговище

обл. Търговище общ. Антоново с. Стараречка

с.СТАРА РЕЧКА - НОВА 

ДЕСТИНАЦИЯ НА СЕЛСКИЯ 

ТУРИЗЪМ

обл. Търговище общ. Попово гр. Попово

"Семеен хотел с бистро-

преустройство на съществуващи 

стоматологични кабинети"			

обл. Търговище общ. Попово с. Паламарца

Еко къща за гости в с. Паламарца, 

община Попово			

обл. Хасково общ. Ивайловград с. Мандрица
Къща за гости Букор Щепи, 

с.Мандрица, община Ивайловград

обл. Хасково общ. Ивайловград с. Плевун

Преустройство на съществуващи 

сгради в къщи за гости за развитие 

на интегриран селски туризъм - 

"Калояновите къщи - комплекс за 

селски туризъм"

обл. Хасково общ. Любимец с. Дъбовец
Вила за туризъм и семеен отдих с 

навес и барбекю

обл. Хасково общ. Маджарово гр. Маджарово

Изграждане , обзавеждане и 

оборудване на " Гостоприемница 

Тракия "

обл. Хасково общ. Маджарово с. Горнополе

Преустройство на сграда в къща за 

гости "Дивата ферма" в с.Горно 

поле, общ.Маджарово, 

обл.Хасково

обл. Хасково общ. Маджарово с. Малки Воден Къща за гости



обл. Хасково общ. Маджарово с. Малки Воден

"Изграждане на 4/четири/ къщи, 

рецепция и бюфет за алтернативен 

туризъм в с.Малки Воден, 

общ.Маджарово, обл.Хасково"

обл. Хасково общ. Минерални бани с. Брястово Център за селски туризъм

обл. Хасково общ. Минерални бани с. Брястово

"Изграждане на къща за гости с 

ресторант, бюфет и басейн в ПИ 

№290001 в землището на с. 

Брястово, общ.Минерални бани, 

обл.Хасково"

обл. Хасково общ. Минерални бани с. Минерални бани Къщи за селски туризам

обл. Хасково общ. Минерални бани с. Минерални бани Къща за гости с басейн

обл. Хасково общ. Минерални бани с. Минерални бани

Семеен хотел за селски 

туризъм"Олимпия", УПИ I, кв.56 , 

с.Минерални бани, област Хасково

обл. Хасково общ. Минерални бани с. Минерални бани "Къща за гости и стаи за отдих"

обл. Хасково общ. Минерални бани с. Минерални бани

Семеен хотел за селски туризъм - 

"Роксана", УПИ ІА, кв. 56, с. 

Минерални бани, област Хасково

обл. Хасково общ. Минерални бани с. Минерални бани

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАНСИОН ЗА 

НАСТАНЯВАНЕ НА ГОСТИ ЗА 

ИНТЕГРИРАН СЕЛСКИ ТУЗИЗЪМ В 

ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ, 

ХАСКОВСКА ОБЛАСТ

обл. Хасково общ. Минерални бани с. Минерални бани
"Семеен хотел, кафе аперитив и 

магазин за хранителни стоки"

обл. Хасково общ. Свиленград гр. Свиленград

Промяна на инвестиционните 

намерения на жилищна сграда в 

семеен хотел в УПИ ІV-6052, кв. 96 

по плана на гр. Свиленград

обл. Хасково общ. Свиленград гр. Свиленград

ИЗГРАЖДАНЕ НА КЪЩА ЗА ГОСТИ 

В ГР. СВИЛЕНГРАД, ОБЩ. 

СВИЛЕНГРАД, ОБЛ. ХАСКОВО

обл. Хасково общ. Свиленград с. Мезек

Къща за гости за алтернативен 

селски туризъм в УПИ ІV - 111, 

кв.32

с.Мезек, общ.Свиленград

обл. Хасково общ. Свиленград с. Мезек

Изграждане на къща за гости в УПИ 

X-226, кв.11, с.Мезек, 

общ.Свиленград, област Хасково

обл. Хасково общ. Свиленград с. Мезек "Къща за гости с. Мезек"



обл. Хасково общ. Стамболово с. Долно Черковище

"Разнообразяване към 

неземеделски дейности чрез 

изграждане на жилищна сграда с 

помещение за отдих, спорт и 

настаняване" в имот №000219, по 

КВС на землище в с.Долно 

Черковище, общ.Стамболово, обл. 

Хасково

обл. Хасково общ. Стамболово с. Кралево

Изграждане на семеен хотел в 

землището на село Кралево, 

общ.Стамболово

обл. Хасково общ. Стамболово с. Кралево

"Преустройство и надстрояване и 

пристройка за изграждане къща за 

гости"

обл. Хасково общ. Стамболово с. Царева поляна

"Ремонт и реконструкция на 

съществуваща двуетажна сграда в 

къща за гости"

обл. Хасково общ. Стамболово с. Царева поляна
Изграждане на жилищни сгради за 

селски туризъм

обл. Хасково общ. Тополовград гр. Тополовград

Преустройство на съществуваща 

сграда със смесени функции в 

къща за гости с механа с. Орешник, 

общ. Тополовград

обл. Хасково общ. Тополовград с. Сакарци

Интегриран туризъм за спорт, 

развлечение и информационни 

дейности

обл. Хасково общ. Харманли с. Коларово
Къща за гости, село Коларово, 

общ.Харманли

обл. Хасково общ. Харманли с. Остър камък
Реконструкция на жилищна сграда 

в къща за гости

обл. Шумен общ. Велики Преслав гр. Велики Преслав Мутафова къща-Преслав

обл. Шумен общ. Велики Преслав гр. Велики Преслав

Реконструкция на почивна 

база"Ловец",местност 

"Ловджийска чешма"община 

Велики Преслав

обл. Шумен общ. Велики Преслав гр. Велики Преслав
Обзавеждане на кабинет по 

дентална медицина

обл. Шумен общ. Велики Преслав с. Осмар
"Довършване и обзавеждане на 

къща за гости" с.Осмар

обл. Шумен общ. Велики Преслав с. Осмар

"Къща за гости - реконструкция и 

пристройка" в ПИ - 246, кв.21, 

с.Осмар, общ. Велики Преслав, 

обл. Шумен

обл. Шумен общ. Върбица гр. Върбица Изграждане на къща за гости

обл. Шумен общ. Върбица с. Сушина
Изграждане на къща за гости - 

Арима  с.Сушина

обл. Шумен общ. Каспичан с. Кюлевча

Увеличаване на легловата база и 

разнообразяване на предлаганите 

туристически услуги от Къща за 

гости "Ралица" с. Кюлевча



обл. Шумен общ. Каспичан с. Могила

Ремонт на жилищна сграда /къща 

за гости/ с лятна ухня, плътна 

ограда и подпорни стени в УПИ 

ХХV-152 от кв. 14 по плана на 

с.Могила, ул. „Бузлуджа” №6, 

Община Каспичан и закупуване на 

оборудване и обзавеждане,  

необходими за въвеждането му в 

експлоатация

обл. Шумен общ. Никола Козлево с. Хърсово
"Къща за гости-ловен и селски 

туризъм"

обл. Шумен общ. Смядово с. Чернивръх

Къща за гости с местоположение 

УПИ-ІІІ-32,кв.2 по плана на село 

Черни връх,община 

Смядово,обл.Шумен

обл. Шумен общ. Хитрино с. Тимарево
Изграждане на къща за  

настаняване на гости

обл. Ямбол общ. Болярово гр. Болярово
Изграждане на къща за гости в УПИ 

VII-304,кв.36 гр.Болярово

обл. Ямбол общ. Болярово с. Горска поляна

"Жилищна сграда със стаи за 

настаняване и заведение за 

хранене в УПИ VІ - 95, кв.4 по 

плана на с.Горска поляна, община 

Болярово"

обл. Ямбол общ. Елхово гр. Елхово

Преустройство на съществуваща 

сграда в къща за гости със 

заведение за хранене - бистро в гр. 

Елхово , УПИ №I кв.63

обл. Ямбол общ. Елхово гр. Елхово

Развитие на туризма в гр. Елхово 

чрез изграждане на комплекс за 

гости

обл. Ямбол общ. Елхово гр. Елхово

"Преустройство с промяна 

предназначението на жилищна 

сграда в къща за гости"

обл. Ямбол общ. Елхово с. Гранитово

"Благосутрояване и 

паркоустрояване към къща за 

гости за интегриран селски 

туризъм - с. Гранитово, общ. 

Елхово"

обл. Ямбол общ. Елхово с. Маломирова

Изграждане на Комплекс за селски 

и екотуризъм-"ЕКО ЦЕНТЪР" в 

с.Маломирова,общ.Елхово,Област 

Ямбол

обл. Ямбол общ. Елхово с. Стройно

Изграждане на обекти за 

интегриран селски туризъм и 

предоставяне услуги чрез 

информационни технологии



обл. Ямбол общ. Стралджа гр. Стралджа
Изграждане на къща за гости, УПИ 

I- 57, с.Поляна, общ. Стралджа

обл. Ямбол общ. Стралджа гр. Стралджа
ИЗГРАЖДАНЕ НА СТАИ ЗА 

НАСТАНЯВАНЕ НА ГОСТИ

обл. Ямбол общ. Стралджа с. Джинот

Изграждане на къща за гости в 

с.Джинот, общ.Стралджа, обл. 

Ямбол, УПИ №VII-24 кв. 16

обл. Ямбол общ. Тунджа с. Кабиле

Строителство на "Нискоетажна 

жилищна сграда - част "Бистро и 

самостоятелни стаи за гости - ЗП-

81 кв.м., РЗП-188 кв.м., УПИ №І, 

кв.30а от ПУП на с. Кабиле, общ. 

Тунджа, обл. Ямбол

обл. Ямбол общ. Тунджа с. Симеоново

Изграждане на семеен хотел за 

селски туризъм в село Симеоново, 

общ. Тунджа

обл. Ямбол общ.Тунджа с. Кукорево

ЕТ " ЕВРО СТИЛ - ПЕНКА ИВАНОВА" 

- "Изграждане на къща за гости с 

лятна кухня"


