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На 10.05.2019 г. се състоя подписването на Административен договор BG06RDNP001-7.001-

0058-C01/10.05.2019г.  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма  за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. по Процедура чрез подбор на проектни 

предложения 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” № BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ „Строителство, 

реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения 

и принадлежностите към тях“. 

 

Наименование на проекта: „Рехабилитация и реконструкция на улици в община Баните“ 

 

Максимален размер на БФП: 1 172 143.44 лв. (един милион сто седемдесет и две хиляди сто 

четиридесет и три лева и четиридесет и четири стотинки) без включен ДДС (85 %  от размера 

на финансовата помощ се осигурява от ЕЗФРСР  996 321.93 лева, а 15 % национално 

съфинансиране 175 821.51 лева.) 

 

Срок за изпълнение: 36 месеца от датата на подписване на договора. 

 

Кратко описание на проекта: 

Основната цел на проектното предложение е реализация на инвестиции в областта на 

транспортната инфраструктура на територията на община Баните. Уличната мрежа на 

населените места в селските райони е относително добре развита, но не е добре поддържана. 

Настоящото проектно предложение отговаря на нуждите и потребностите на населението в 

общината, както по отношение на качеството на уличната мрежа, така и по отношение на 
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подобряване условията на живот в района, а именно достъпност до обществени услуги, 

икономическа и инвестиционна обстановка, туристическа среда, мобилност и други. 

Проектът включва интервенции върху част от уличната мрежа в населени места в Община 

Баните, общинска собственост. Улиците обслужват, при спазване на принципите на 

недискриминация и достъпна среда на хора с увреждания, общо всички жители на с. 

Гълъбово /458ж/, с. Оряховец /545ж/, с. Загражден /340ж/, с. Давидково /585ж/, с. Баните 

/889ж/ и с. Вишнево /247ж/ или общо 3 064 жители на общината, за осъществяване на връзка с 

по-висок клас път от всяко от изброените населени места. Подобект 2 в село Гълъбово-

осъществява директна транспортна свързаност с общински път SML1008 при пътен възел 

(кръстовище), съгласно чл.52 от ППЗП, Подобект 3 в село Оряховец-с републикански път III-

8611, Подобект 4 в село Оряховец-с републикански път III-863, Подобект 6 в село Загражден 

от о.т.41 до о.т. 72-с републикански път III-8611, Подобект 11 в село Давидково-с РП III-8611, 

Подобект 16 в с. Баните, по ПУП на Баните-Оряховец-с РП III-863, Подобект 17 обхваща 

участък от улица в с. Вишнево-с общински път SML 1008 // ІІІ-8632/ Баните - Вишнево-

Сливка/ до разклона за махала "Долна".  

Проектът включва дейности по изготвяне на инвестиционен проект във фаза "Работен", 

осъществяване на строителен надзор, консултантски услуги преди подаване на проектното 

предложение и за управление и отчитане на проекта и изпълнение на строително-монтажните 

работи. 

 


