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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 парк за широко 

обществено ползване в гр. Ардино, 

община Ардино” 
 

Договор № BG06RDNP001-19.028-0002-С01/2019г. от 27.04.2020 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 №: BG06RDNP001-19.028 – „МИГ АРДИНО – ДЖЕБЕЛ” 

НОМЕР НА 

ДОГОВОРА: 
№ BG06RDNP001-19.028-0002-С01/2019 г. от 27.04.2020 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 ПАРК ЗА ШИРОКО ОБЩЕСТВЕНО 

ПОЛЗВАНЕ В ГР. АРДИНО, ОБЩИНА АРДИНО ” 

СТОЙНОСТ НА 

ПРОЕКТА: 
195 502, 86 ЛВ. 

ПЕРИОД НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ: 
36 МЕСЕЦА 

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 подновени площи за широко обществено 

ползване-паркове. 

ДЕЙНОСТИ ПО 

ПРОЕКТА: 

Извършване на строително – монтажни работи за обновяване 

на парк в гр. Ардино, включващо и всички съпътстващи 

дейности, в т.ч.: дейности за управление на проекта, дейности 

за строителен и авторски надзор, дейности по изготвяне на 

инвестиционен проект във фаза „Технически”.   

Предмет на проекта е съществуващ парк, находящ се в УПИ 

VIII, кв.11 по план на гр. Ардино. Парковото пространство се 

намира между южно разположен обновен парк и северно 

разположения централен площад на града. От северната 

страна на парковото пространство е разположен съществуващ 

паркинг, който се запазва. 

Предвиждат се следните основни дейности: 

 Промяна, доразвиване на алейната мрежа и полагане на 

настилка от нови тротоарни плочи; 

 Оформяне на алейна мрежа, плочници и цветни площи 

с градински бордюри; 

 Разширяване и обновяване на детската площадка; 

 Изграждане на площадка за скейтборд; 

 Обновяване на зоната около паметната плоча чрез нови 

алеи, плочници, площи с декоративна растителност, 
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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. 

реконструкция на подпорните стени и нова каменна 

облицовка; 

 Изграждане на ажурна ограда покрай р. Ардинска; 

 Предвижда се поливна система и парково осветление. 

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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


