
                                             
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ –  

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013 Г. 

 
 

На 14.12.2013г. е сключен договор с №31/3/3220298  за отпускане на безвъзмездна 

финансова помощ по мярка 4.1. „Прилагане на стратегия за местно развитие” от 

Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., подкрепена от Европейски 

земеделски фонд за развитие на селските райони между ДФ ”Земеделие”,  Сдружение 

„Местна инициативна група Преспа – общини Баните, Лъки и Чепеларе и община 

Баните. 

Първоначално одобрена субсидия е в размер: 204 503,97 лева 

Одобрена субсидия след проведена обществена поръчка: 140 800,88 лева  

Срок на изпълнение на проекта: 12 месеца след подписване на договора.  

Общата цел на проекта е чрез подобряване на уличната инфраструктура в село 

Давидково да се подобри жизнената среда и качество на живот, което да допринесе за 

задържане на живущото в селото население и да привлече  туристи. 

Конкретните цели на проекта  е да се направи цялостна реконструкция на тротоари в 

урбанизирания участък в центъра на  село Давидково на път ІІІ-8611 Загражден – 

Давидково – Баните, което да подобри транспортна инфраструктура в селото и да 

осигури нормално придвижване на местни и външни граждани, туристи и други. 

Реконструкцията предвижда направа на подпорни стени /гибони/, което е задължително 

с оглед на планинския терен и склона с висока денивелация, демонтиране на 

съществуващи тротоари и бордюри, повдигане на корони на съществуващи стени, 

изпълнение на тротоарни настилки. 

Очаквани резултати: Реконструкция   на  тротоари на първостепенна улица в 

урбанизиран участък в село Давидково – „Път ІІІ -8611 – Загражден –Давидково- 

Баните” от км. 45+230 до км. 48+850, разходи за консултации по изпълнението и 

отчитане на дейностите по проекта, осъществяване на строителен надзор и публичност 

на проекта. 

Постигнати резултати: Реконструирана 0,620 км. улична мрежа в село Давидково, 

община Баните, област Смолян. 

 С разрешение за ползване №СТ-05-2192/27.11.2015г.  на ДНСК – град София строеж: 

„Реконструкция на тротоари” с.Давидково, община Баните, област Смолян е 

въведен в експлоатация. 

 


