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Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –  

Европа инвестира в селските райони 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА  2014 – 2020г. 

 

П Р О Е К Т : 

 „Строителство, реконструкция и/или 

рехабилитация на нови и съществуващи 

улици и тротоари, и съоръженията и 

принадлежностите към тях, в гр. Ардино, 

община Ардино” 
 

Договор № BG06RDNP001-7.001-0084-C01 от 08.05.2019 г.  
 

ФИНАНСИРАЩА 

ОРГАНИЗАЦИЯ: 

ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” –  

РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-

2020 Г., ПОДКРЕПЕНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ 

ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (ЕЗФРСР) 

МЯРКА:  
7 “ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В 

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” 

ПОДМЯРКА: 

7.2 “ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО ИЛИ 

РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКИ ПО 

МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА” 

ПРОЦЕДУРА № 

BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ „СТРОИТЕЛСТВО, 

РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА НОВИ И 

СЪЩЕСТВУВАЩИ УЛИЦИ И ТРОТОАРИ И 

СЪОРЪЖЕНИЯТА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ТЯХ” 

НОМЕР НА 

ДОГОВОРА: 
№ BG06RDNP001-7.001-0084-C01 от 08.05.2019 г. 
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Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –  

Европа инвестира в селските райони 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА  2014 – 2020г. 

НАИМЕНОВАНИЕ 

НА ПРОЕКТА: 

„СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА НОВИ И СЪЩЕСТВУВАЩИ УЛИЦИ И 

ТРОТОАРИ, И СЪОРЪЖЕНИЯТА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ 

КЪМ ТЯХ В ГР. АРДИНО, ОБЩИНА АРДИНО ” 

СТОЙНОСТ НА 

ПРОЕКТА: 
1 172 571, 65 ЛВ. 

ПЕРИОД НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ: 
36 МЕСЕЦА 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 

Основната цел на проекта е подобряване на качеството на 

живот н община Ардино и постигане на социално-

икономическо развитие, чрез осигуряване на достъпа на 

населението до работни места и публични услуги, посредством 

подновена улична инфраструктура. 

ДЕЙНОСТИ ПО 

ПРОЕКТА: 

Извършване на строително – монтажни работи във връзка с 

рехабилитация на съществуващи улици в гр. Ардино, 

включващо и всички съпътстващи дейности, в т.ч.: дейности за 

подготовка и управление на проекта, дейности за строителен и 

авторски надзор, дейности по изготвяне на инвестиционен 

проект във фаза „Технически”.   

Предмет на проекта са улиците: ул. „Родопи”, ул. „Иван 

Вазов”, ул. „Шипка”, ул. „Републиканска”, ул. „София”, ул. 

„Орлови скали” и кв. „Горичево”. 

Предвижда се изпълнението на дейности, насочени към 

подобряване на транспортно – експлоатационните качества и 

носимоспособността на настилката, с оглед осигуряване на 

условия за безопасност на движението, както на МПС-та, така 

и на хора, добро отводняване на улиците. 

ОЧАКВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ: 

Очаквания резултат от реализацията на проекта е подобряване 

на качеството на живот и жизнената среда за жителите на 

територията на община Ардино, чрез подобряване на 

транспортно-експлоатационните качества на уличната мрежа 

и осигуряване на комфортен и безопасен транспортен достъп 

до основни услуги за населението и икономиката в гр. Ардино 

и общината като цяло. 

 


