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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 : 

 „Обновяване на площад за широко 

обществено ползване в гр. Ардино, 

община Ардино” 
 

Договор № BG06RDNP001-19.626-0002-С01 от 13.03.2023 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: 19 “ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ” 

ПОДМЯРКА:  

   7.2 ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, 

ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ 

ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА, 

ВКЛЮЧИТЕЛНО ИНВЕСТИЦИИ В ЕНЕРГИЯ ОТ 

ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И СПЕСТЯВАНЕ НА 

ЕНЕРГИЯ ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ 

МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МИГ АРДИНО – ДЖЕБЕЛ  

ЧРЕЗ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

2014 – 2020 Г. 

ПРОЦЕДУРА №: BG06RDNP001-19.626 – „МИГ АРДИНО – ДЖЕБЕЛ” 

НОМЕР НА 

ДОГОВОРА: 
№ BG06RDNP001-19.626-0002-С01 от 13.03.2023 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: 

„ОБНОВЯВАНЕ НА ПЛОЩАД ЗА ШИРОКО 

ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ГР. АРДИНО, ОБЩИНА 

АРДИНО ” 

СТОЙНОСТ НА 

ПРОЕКТА: 

ОБЩА СТОЙНОСТ: 389 978,92 лв. 

Европейско съфинансиране: 350 981,02 лв. 

Национално съфинансиране: 38 997,90 лв. 

ПЕРИОД НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ: 
13.03.2023 г. – 30.06.2025 г. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 

Общата цел на настоящото проектно предложение е 

подобряване на качеството на живот в община Ардино и 

постигане на социално-икономическо развитие, чрез 

осигуряване на достъпа на населението до публични услуги, 

посредством обновен площад за широко обществено ползване. 

ДЕЙНОСТИ ПО 

ПРОЕКТА: 

Извършване на строително-монтажни работи за 

„Благоустрояване и модернизация на градската среда чрез 

обновяване на площад в гр. Ардино”, включващо и всички 

съпътстващи разходи, в т.ч.: разходи за изготвяне на 

инвестиционен проект във фаза „Технически проект”, разходи 

за авторски надзор, разходи за строителен надзор и разходи за 

управление на проекта. 

Основният градоустройствен и функционален замисъл на 

проекта е да се модернизира съществуващата монотонна и 

износена (както материално, така и идейно) градска среда на 

старото пешеходно пространство. За целта се предлага алейна 

мрежа с живописен характер,  нови трайни декоративни 

настилки (включително предпазващи от подхлъзване) и 

усилено озеленяване. 

Старите квадратни кътове с чемшири се демонтират, като на 

тяхно място се оформят няколко къта за почивка с дървени 

перголи с пълзяща растителност за сянка върху тях. В средата 

на главната ос се оформя кът с кръгъл фонтан (с оборотна вода) 

с двустранен кът за почивка с кръгли пейки и перголи. 

В източна посока оста се разделя на три алеи – една северна 



 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на  Програмата за развитие на селските райони  2014-2020 г., 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.  

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –  

Европа инвестира в селските райони 

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

(към пешеходна рампа за пешеходния мост, средна алея (към 

кръглото площадно пространство) и една южна – към 

споделената улица. 

В източната част на пешеходната зона се оформя кръгло 

площадно пространство, създаващо възможност за ограничени 

масови обществени прояви. 

Площадът е с декоративна цветна композиция от 

трапецовидни бетонови елементи и обхванато от кътове за 

почивка с дървени пейки и дървени перголи с пълзяща 

растителност.  

В североизточната част на зоната е решен изключително 

важният пешеходен достъп до Пазара и съществуващия 

пешеходен мост с осигурена достъпна среда  (наклон от 2,5% до 

5 %). Също така е осигурен автомобилен достъп чрез улична 

рампа (4,5 %) до паркинг за 7 коли. 

ОЧАКВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ: 

Очаквания резултат от постигане на поставените цели на 

проектното предложение е подобряване качеството на живот и 

жизнената среда за жителите на територията на община 

Ардино. Реализирането на проекта ще допринесе за 

развитието на площите за широко обществено ползване, което 

от своя страна ще доведе до подобряване на условията за 

живот, намаляване на бедността и постигане на икономически 

растеж. Подобрената градска среда ще доведе до намаляване 

изтичането на работната сила и подобряване на 

привлекателността за развитие на бизнес в селския район. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


