
                          
 

 ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020   

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-   

                             ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ            

ОДОБРЕН ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ 2014-2020 

 

На 16.05.2019 г. кметът на община Крумовград г-жа Себихан  Мехмед 

подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура № 

BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация 

на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към 

тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за 

развитие на селските райони 2014 – 2020 г.  

Наименование на проекта: „Реконструкция и рехабилитация на участъци 

от улици и тротоари в гр. Крумовград” 

Номер на договора за безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-

7.001-0035-C01 

Продължителност на изпълнение на проекта – 36 месеца 

Обща стойност: 1 166 049,33 лева без ДДС, от които 991 141,92 лв. (85%) 

от средства на Европейския съюз – ЕЗФРСР  и 174 907,41 лв. (15%) Национално 

финансиране от  бюджета на Република България 

Цел на проекта: Възстановяване и подобряване на транспортно- 

експлоатационните качества и носимоспособността на пътната настилка, с оглед 

осигуряване условия за безопасност на движението, добро отводняване на 

участъците и околните пространства.  

Основни дейности: 

Реконструкция и рехабилитация на пътната настилка и тротоарите. Подмяна 

и повдигане на съществуващите бордюри. Осигуряване на достъпна среда.  

Очаквани резултати:  

Реконструкцията и рехабилитацията ще решат проблемите, които 

произтичат от дългогодишния период на експлоатацията на улиците, лошото 

техническо състояние на настилката, голяма амортизация, силно износена с 

множеството пукнатини и дупки, слягания и неравности, на места пропаднала или 

изобщо липсваща. 
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Проект „Реконструкция и рехабилитация на участъци от улици и тротоари в гр. Крумовград” 

финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 
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