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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 : 

 „Изграждане на Туристически 

информационен център в гр. Ардино, 

община Ардино” 
 

Договор № BG06RDNP001-19.387-0001-С01 от 20.08.2021 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:  

   7.5 ПОДКРЕПА ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В 

ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА 

ИНФОРМАЦИЯ И МАЛКА ПО МАЩАБ ТУРИСТИЧЕСКА 

ИНФРАСТРУКТУРА ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ 

ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МИГ 

АРДИНО – ДЖЕБЕЛ  

ЧРЕЗ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

2014 – 2020 Г. 

ПРОЦЕДУРА №: BG06RDNP001-19.387 – „МИГ АРДИНО – ДЖЕБЕЛ” 

НОМЕР НА 

ДОГОВОРА: 
№ BG06RDNP001-19.387-0001-С01 от 20.08.2021 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: 

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН 

ЦЕНТЪР В ГР. АРДИНО, ОБЩИНА АРДИНО” 

СТОЙНОСТ НА 

ПРОЕКТА: 

ОБЩА СТОЙНОСТ: 239 554, 27 лв. 

Европейско съфинансиране: 215 598, 84 лв. 

Национално съфинансиране: 23 955, 43 лв. 

ПЕРИОД НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ: 
20.08.2021 г. – 30.06.2023 г. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 

Общата цел на настоящото проектно предложение е 

подобряване на условията за развитието на туризма и 

увеличаване на туристическия поток чрез допълване на 

изградената туристическата инфраструктура с Туристически 

информационен център, който да засили чувствително 

търсенето на културно-историческите атракции на 

територията на община Ардино в устойчив перспективен 

план. 

ДЕЙНОСТИ ПО 

ПРОЕКТА: 

Извършване на строително-монтажни работи за изграждане на 

„Туристически информационен център в УПИ III-870, кв. 26 по 

ПУП-ПРЗ на гр. Ардино”, включващо и всички съпътстващи 

разходи, в т.ч.: разходи за изготвяне на инвестиционен проект 

във фаза „Работен проект”, разходи за авторски надзор, 

разходи за строителен надзор, разходи за управление на 

проекта и разходи за правни услуги за изготвяне на тръжни 

документи по ЗОП. 

Основните сгради, които ще бъдат изградени са: туристически 

информационен център със застроена площ – 105,20 кв.м. и 

заслон за велосипеди /вело-паркинг/, с дървена конструкция – 

21,05 кв.м. 

Проектирано е със следното функционално разпределение на 

информационния център: приемна част, пространство за 

разглеждане на туристическа информация, пространство за 

интернет информация, офис за служебно ползване, склад и 

санитарен възел. 
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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. 

До сградата на центъра ще се обособи заслон за велосипеди, 

който ще бъде с дървена конструкция, а от запад ще бъде 

изградена малка стена от камък. 

 

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 туристическата инфраструктура, което от своя 

страна ще доведе до подобряване на условията за живот, 

намаляване на бедността и постигане на икономически растеж. 

Подобрената туристическа инфраструктура ще доведе до 

намаляване изтичането на работната сила и подобряване на 

привлекателността за развитие на бизнес в селския район. 

 
 

 

 

 

 


