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СПРАВКА 

 относно предложения за проекти на територията на област Смолян във връзка с разработването на целенасочена 
инвестиционна програма в подкрепа на развитието на северозападна България (областите Видин, Монтана и Враца), Родопите, 

Странджа, погранични, планински и полупланински слабо развити райони 

Наименование на 
проекта 

 

Община на 
територията на 

която ще се 
изпълнява 

Прогнозна 
стойност 

(в хил.лв.) 

Период на 
изпълнение (от 

месец…година….до 
месец… година) 

Очаквано 
въздействие/резултати 

от изпълнение на 
проекта 

Възможност за 
финансиране 

изпълнението на 
проекта по оперативна 

програма 
„Реконструкция на 
вътрешна водопроводна 
мрежа – с.Вишнево” Община Баните 1 496 От януари 2016 г. 

до декември 2016 г. 

Подобрена техническа 
инфраструктура; 
Повишено качество на 
живот 

Програма за развитие на 
селските райони 2014-
2020 г. 

„Реконструкция на 
вътрешна водопроводна 
мрежа – с.Загражден”  Община Баните 1 200 От януари 2017 г. 

до декември 2018 г. 

Подобрена техническа 
инфраструктура; 
Повишено качество на 
живот 

Програма за развитие на 
селските райони 2014-
2020 г. 

„Етапно интегриран 
проект за реконструкция 
на канализационна и 
вътрешна водопроводна 
мрежа – с.Оряховец” 

Община Баните 14 500 От януари 2016 г. 
до декември 2018 г. 

Подобрена техническа 
инфраструктура; 
Повишено качество на 
живот 

Програма за развитие на 
селските райони 2014-
2020 г. 

„Изграждане на 
велоалея – с.Давидково 
– с.Манастир” Община Баните 700 От януари 2016 г. 

до декември 2017 г. 

Подобрена туристическа 
инфраструктура; 
Повишено качество на 
живот 

Програма за развитие на 
селските райони 2014-
2020 г. 

„Изграждане на 
екопътека – с.Давидково 
– местн.Тузлата” Община Баните 500 От януари 2016 г. 

до декември 2017 г. 

Подобрена туристическа 
инфраструктура; 
Повишено качество на 
живот 

Програма за развитие на 
селските райони 2014-
2020 г. 

„ Доизграждане, 
реконструкция и 
рехабилитация на 

Община Баните 2 000 От януари 2017 г.  
до декември 2018 г. 

Подобрена техническа 
инфраструктура; 
Повишено качество на 

Програма за развитие на 
селските райони 2014-
2020 г. 
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канализационна мрежа-
с.Давидково и 
изграждане на ПСОВ на 
с.Давидково”  

живот 

„ Изграждане на 
пречиствателна станция 
за отпадни води - 
Баните” 
 

Община Баните 6 000 От януари 2016 г.  
до декември 2017 г. 

Подобрена техническа 
инфраструктура; 
Повишено качество на 
живот 

Оперативна  програма  
„Околна среда” 2014-2020 
г. 
 

„Възстановяване на 
съществуващ общински 
път ІV клас – 
разклона/път 
Давидково – Манастир 
ІV - 86047 с.Босилково”  

Община Баните 3 000 От януари 2017 г.  
до декември 2017 г. 

Подобрена техническа 
инфраструктура; 
Повишено качество на 
живот 

Програма за развитие на 
селските райони 2014-
2020 г. 

„Рехабилитация на 
общински път SML -
1008 Баните-Гълъбово-
Сливка, участък Баните-
Гълъбово от км.0+000 
до км.12+000” 
 

Община Баните 5 000 От януари 2016 г.  
до декември 2017 г. 

Подобрена техническа 
инфраструктура; 
Повишено качество на 
живот 

Програма за развитие на 
селските райони 2014-
2020 г. 

„ Вертикална 
планировка – СОУ 
„Христо Ботев”, 
ученическо общежитие 
и детска градина – 
с.Баните” 

Община Баните 650 От януари 2017 г.  
до декември 2018 г. 

Подобрена 
образователна 
инфраструктура; 
Повишено качество на 
живот 

Програма за развитие на 
селските райони 2014-
2020 г. 

„Повишаване на 
енергийната 
ефективност чрез 
използване на 
възобновяеми 
източници на енергия в 
СОУ„Христо Ботев” и 

Община Баните 959 От януари 2016 г.  
до декември 2016 г. 

Подобрена 
образователна 
инфраструктура; 
Повишено качество на 
живот 

Финансов механизъм на 
Европейското 
икономическо 
пространство 
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общежитие към него” 
 
„Изграждане на обект: 
спортен комплекс-с. 
Баните”   Община Баните 5 115 От януари 2016 г.  

до декември 2017 г. 

Подобрена техническа 
инфраструктура; 
Повишено качество на 
живот 

Програма за развитие на 
селските райони 2014-
2020 г. 

„Проектиране  
изграждането на 
канализационна мрежа и 
реконструкция  на ул. 
„Шести септември”, 
тупикова ул. „Д-р Петър 
Берон” и ул. „Лиляна 
Димитрова (от о.т.747 до 
о.т.766)” 
 

Община Баните 3 270 От януари 2016 г.  
до декември 2018 г. 

Подобрена техническа 
инфраструктура; 
Повишено качество на 
живот 

Програма за развитие на 
селските райони 2014-
2020 г. 

„Реконструкция на 
улица за кв.Средна (от 
о.т.768 до о.т.783)”  
 

Община Баните 400 От януари 2016 г.  
до декември 2016 г. 

Подобрена техническа 
инфраструктура; 
Повишено качество на 
живот 

Програма за развитие на 
селските райони 2014-
2020 г. 

„Рехабилитация на 
дребномащабна 
инфраструктура 
с.Борино – местност 
„Кастракли“ ІІ ЕТАП от 
км. 2+300 до км. 4+649“ 

Община Борино 2 689 с ДДС 
300 дни от датата на 
сключен договор с 
изпълнител 

1. Подобрен пътен 
участък до м. „Извора“ и 
м. „Кастракли“; 
2. Разкрити 100 работни 
места; 
3. Подобрена достъпност 
до местността; 
 3. Увеличен 
туристопоток; 
 4. Увеличение на дела 
на обработваема площ на 
земеделските земи в 
м.„Извора“ и м. 
„Кастракли“; 
 5. Увеличен доход на 

Няма възможност за 
финансиране по 
оперативните програми 
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местното население и 
подобряване на 
жизнения стандарт; 
 6. Частично намалена 
безработица /в резултат 
на създадени земеделски, 
туристически обекти и 
др./ 

с. Гьоврен – пътна част, 
ВиК, ПСОВ; Община Девин 4 800      2015-2020 г. 

Благоустроено населено 
място; подобрена 
жизнена среда на 
населението 

ПРСР, ТГС 

с. Триград – пътна част 
„Нов квартал”; Община Девин 3 700      2015-2020 г. 

Благоустроено населено 
място; подобрена 
жизнена среда на 
населението 

ПРСР 

с. Осиково – 
Водопровод, градска 
среда; 

Община Девин 1 850      2015-2020 г. 

Благоустроено населено 
място; подобрена 
жизнена среда на 
населението 

ПРСР, ТГС 

с. Стоманево –градска 
среда;  Община Девин 350      2015-2020 г. 

Благоустроено населено 
място; подобрена 
жизнена среда на 
населението 

ПРСР 

с. Михалково – 
Водопровод, градска 
среда;  

Община Девин 1 400      2015-2020 г. 

Благоустроено населено 
място; подобрена 
жизнена среда на 
населението 

ПРСР, ТГС 

с. Селча – градска среда; Община Девин 280      2015-2020 г. 

Благоустроено населено 
място; подобрена 
жизнена среда на 
населението 

ПРСР 

Рехабилитация на 
общински път ІV 86835 
«Михалково – Селча” от 

Община Девин 2 100      2015-2020 г. 
Благоустроено населено 
място; подобрена 
жизнена среда на 

ПРСР 
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км  0+000 до км  13+600 населението 

кв. Настан – градска 
среда; Община Девин 430      2015-2020 г. 

Благоустроено населено 
място; подобрена 
жизнена среда на 
населението 

ОПРР 

Регионален пазар за 
селскостопанска 
продукция (тържище); 

Община Девин 3 500      2015-2020 г. 

Благоустроено населено 
място; подобрена 
жизнена среда на 
населението 

ПРСР 

Туристически атракции;  Община Девин  1 860      2015-2020 г. 

Благоустроено населено 
място; подобрена 
жизнена среда на 
населението 

ПРСР 

Централна градска част 
на гр. Девин; Община Девин  1 650      2015-2020 г. 

Благоустроено населено 
място; подобрена 
жизнена среда на 
населението 

ОПРР 

Градска среда кв. 
Врътлек и изграждане на 
транспортна връзка с 
мост към източен 
подход на гр. Девин; 

Община Девин   6 800      2015-2020 г. 

Благоустроено населено 
място; подобрена 
жизнена среда на 
населението 

ОПРР 

Нов гробищен парк гр. 
Девин;  Община Девин 680      2015-2020 г. 

Благоустроено населено 
място; подобрена 
жизнена среда на 
населението 

ОПРР 

Реконструкция и 
рехабилитация на 
стадион гр. Девин – 
изграждане на помощно 
игрище, реконструкция 
и надстрояване на 
съществуваща сграда; 

Община Девин 3 800      2015-2020 г. 

Благоустроено населено 
място; подобрена 
жизнена среда на 
населението 

ОПРР 

кв. Настан – 
Реконструкция на  ул. Община Девин 830      2015-2020 г. Благоустроено населено 

място; подобрена ОПРР 
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“Планинско цвете”, ул. 
„Синчец”, ул. 
„Хайдушки поляни”; 

жизнена среда на 
населението 

Социална 
инфраструктура за деца 
и възрастни; 

Община Девин 1 300      2015-2020 г. 

Благоустроено населено 
място; подобрена 
жизнена среда на 
населението 

ОПРР 

Енергоефективно 
улично осветление в 
община Девин. 

Община Девин 2 350      2015-2020 г. 

Благоустроено населено 
място; подобрена 
жизнена среда на 
населението 

ОПРР 

Рехабилитация и 
модернизация на 
централен площад 
у.п.и.VІІІ, ремонт на 
обществена тоалетна и 
въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност 
на сградата на 
кметството - с. Триград 

Община Девин 480      2015-2020 г. 

Благоустроено населено 
място; подобрена 
жизнена среда на 
населението 

ПРСР 

Рехабилитация и 
модернизация на 
централен площад, 
обществена тоалетна и 
дворно пространство на 
читалищната сграда в с. 
Лясково 

Община Девин 340      2015-2020 г. 

Благоустроено населено 
място; подобрена 
жизнена среда на 
населението 

ПРСР 

Рехабилитация и 
модернизация на 
централен площад и 
дворно пространство на 
детската градина в с. 
Гьоврен 

Община Девин 530      2015-2020 г. 

Благоустроено населено 
място; подобрена 
жизнена среда на 
населението 

ПРСР 

Рехабилитация и 
модернизация на Община Девин 410      2015-2020 г. Благоустроено населено 

място; подобрена ПРСР 
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централен площад и 
дворно пространство на 
детската градина "Катя 
Ванчева" в с. Грохотно 

жизнена среда на 
населението 

Изграждане на писта със 
съоръжения за зимен 
спорт ( публично частно 
пъртньорство ) 

Община Доспат 380 000 09.2016-31.12.2018 

Ключова роля за 
икономическо развитие и 
откриване на нови 
работни места, 
удължаване престоя на 
туристи в община 
Доспат и привличане на 
нови 

ПРСР -7.5 Инвестиции за 
публично ползване в 
инфраструктурата за 
отдих, туристическа 
инфраструктура 

Възстановяване и 
поддръжка на горски 
площи 

Община Доспат 560 000 09.2016-31.12.2018 

Ключова роля за 
икономическо развитие и 
откриване на нови 
работни места, 
подобряване на околната 
среда 

ПРСР -8.1 Залесяване и 
поддръжка 

Изграждане на 
общински 
информационен център 

Община Доспат 380 000 09.2016-31.12.2018 

Ключова роля за 
икономическо развитие и 
откриване на нови 
работни места, 
информираност на 
хората и бизнеса 

ПРСР -7.5 Инвестиции за 
публично ползване в 
инфраструктурата за 
отдих, туристическа 
инфраструктура 

Изграждане на детски 
увеселителен комплекс   
( публично частно 
пъртньорство ) 

Община Доспат 380 000 09.2016-31.12.2018 

Ключова роля за 
икономическо развитие и 
откриване на нови 
работни места, 
подобряване дейността 
на младото поколение 

ПРСР -7.5 Инвестиции за 
публично ползване в 
инфраструктурата за 
отдих, туристическа 
инфраструктура ( мярка 
19  ВОМР) 
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Изграждане на КПП Община Доспат-
Гърция 15 000 000 01.2017 – 05.2018 

Ключова роля за 
икономическо развитие и 
откриване на нови 
работни места, 
подобряване стандарта 
на живот, обмен на стоки 
и услуги 

ОПЕТС 

Изграждане на 
мотописта Община Доспат 125 000 09.2016-31.12.2018 

Ключова роля за 
икономическо развитие и 
откриване на нови 
работни места, 

ПРСР -7.5 Инвестиции за 
публично ползване в 
инфраструктурата за 
отдих, туристическа 
инфраструктура 

Създаване на социален 
дом за възрастни хора Община Доспат 380 000 09.2016-31.12.2018 

Ключова роля за 
икономическо развитие и 
откриване на нови 
работни места, 

ОПРР ПО 4   Регионална 
социална инфраструктура 

„Интегрирано 
използване на 
термоминералните води, 
натрупани в 
геотермалната система 
Ерма река- Елидже”, 
включващ работен 
проект „Изграждане на 
геотермална 
отоплителна система на 
гр. Златоград", с четири, 
специфични по своя 
характер, подобекта : 
Подобект 1 „Водовземно 
съоръжение и 
конструкция на 
надземната част на 
геотермален 
водоизточник”,  

Община Златоград 22 830, 48  

12 месеца (брой 
месеци), при начална 

прогнозна дата 
01.08.2015г., 

крайната прогнозна 
дата ще е 

01.08.2016г. (начална 
и крайна дата) 

1.Изграден тръбопровод 
с дължина 13 500 m от 
сондаж в с. Ерма река до 
изградена геотермална 
централа в град 
Златоград; 
2. Положена градска 
топлопреносна мрежа и 
обособени седем 
абонатни станции в град 
Златоград, осигуряващи 
отоплението на осем 
обществени сгради; 
3. Намаляване на 
разходите за потребена 
енергия на осем 
общински сгради с 
публично 
предназначение; 

Европейско-териториално 
сътрудничество България-
Гърция 2014-2020 и 
"Интелигентна енергия - 
Европа" на ЕС 
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Подобект 2 „Външен 
топлопровод от 
водовземно съоръжение 
до геотермалната 
централа в гр. 
Златоград”, Подобект 3 
„Геотермална централа”, 
Подобект 4 „Градска 
топлопреносна мрежа и 
абонатни станции до 8 
обекта с обществено 
предназначение на 
територията на 
гр.Златоград” и 
изработване на Анализ 
разходи/ползи за 
пълноценното 
оползотворяване на 
термоминералната вода. 

4. Спестени емисии СО2 
в тонове. 
5. Намалена запрашеност 
и подобрено качество на 
атмосферния въздух в 
общината;  
6. Осигуряване на 
възможности за развитие 
на балнеология в 
общината;                                          
7. Осигуряване на 
заетост и работни места 
за населението от 
региона (на територията 
на обл. Смолян и обл. 
Кърджали);                                           
8. Осигуряване на 
възможности за развитие 
на бизнеса в общината и 
региона (хотелиерство, 
ресторантьорство, 
бутилиране на 
минералната вода, 
оранжерийно 
производство и др.);                                                    
9. Повишаване 
качеството на живот на 
населението от региона и 
осигуряване на поминък. 

„Комуникационно трасе 
- град Златоград - ГП 
„Златоград - Термес - 
Ксанти” - ІІ етап - 
„Изграждане, 
рехабилитация и 

Община Златоград 7 195,38 

8 месеца (брой 
месеци), от 

01.04.2016 до 
01.12.2016 г. 

1.Изградено 
„Комуникационно трасе 
- град Златоград - ГП 
„Златоград - Термес - 
Ксанти” - ІІ етап.                                                                           
2.Изградено цялостно 

ПРСР 2014-2020; ОПРР 
2014-2020  
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реконструкция на 
техническата 
инфраструктура по 
схемата за 
градоустройствено и 
комуникационно трасе 
на гр. Златоград” 

комуникационно трасе 
(етап 1 + етап 2), 
свързващо град 
Златоград с 
международното трасе за 
Република Гърция.                                                                
3. Подобрена 
инфраструктура, 
създадена нова, пряка 
транспортна връзка за 
ГКПП и за населението в 
прилежащия жилищен 
квартал.                                                                        
4. Облекчено движение 
на автомобили в града, в 
посока ГКПП Златоград– 
Ксанти.                                         
Добавена стойност:  В 
резултат на 
изпълнението на 
заложените дейности, 
подобрената 
инфраструктура ще 
създаде благоприятни 
условия за привличане 
на инвестиции, които ще 
имат голямо социално 
въздействие чрез 
подобряване на 
жизнения стандарт в 
региона.  

„Въвеждане на енерго-
ефективни мерки в 
МБАЛ „Проф. д-р Асен 
Шопов”, гр. Златоград” 

Община Златоград 1 130, 38  

8 месеца (брой 
месеци), от 

01.04.2016 до 
01.12.2016 г. 

1. Трайно подобрена 
общинска здравна 
инфраструктура за 
общината и региона, 

ПРСР 2014-2020; ОПРР 
2014-2020  
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което ще окаже пряко 
положително влияние не 
само  върху всички 
жители от Община 
Златоград, но и на 
жителите от  съседните 
общини Кирково, 
Неделино и погранични 
общини;                                                                        
2. Повишен жизнен 
стандарт и  качеството 
на живот на населението 
от региона;                                                                      
3. Подобрено качество 
на атмосферния въздух и 
намалени парникови 
емисии -  с реализацията 
на енергоефективните 
мерки за енергийна 
ефективност;                                             
4. Реализирани 
икономии от бюджетни 
средства за горива, които 
могат да бъдат 
използвани за 
подобряване на други 
дейности в 
здравеопазването. 

„Благоустрояване на 
вътрешна улична мрежа 
в населените места в  
община Мадан” 
(прогнозна дължина на 
участъците - 20 км.). 

 
Община Мадан 

 
5 868 

 
2016-2017 

Подобряване на връзката 
на населените места за 
създаване на по-добри 
условия и алтернатива за 
населението, 
включително 

ПРСР2014-2020 
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ограничаване на 
миграцията, чрез 
осигуряване на достъп 
до услуги и работни 
места, предоставяни в 
общината и от съседни 
общини. 

Повишаване на заетостта 
на населението, 
създаване на по-добри 
условия за развитие на 
бизнес климата и 
привличане на 
инвестиции в района; 

Възстановяване и 
подобряване на 
транспортно-
експлоатационните 
качества, 
носимоспособността на 
настилката и пътното 
тяло, добро отводняване 
с оглед осигуряване по-
добри условия за удобен, 
безопасен и икономичен 
транспорт на пътници и 
товари, включително 
подобрена свързаност на 
населените места, както 
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в общината, така и с 
други общини.  

„Благоустрояване на 
вътрешна улична мрежа 
в административния 
център на община 
Мадан – град Мадан” 
(проектиране и 
строителство  с 
прогнозна дължина на 
участъците - 20 км.). 

 
Община Мадан 

 
5 500 

 
2016-2018 

 ПРСР2014-2020 

“Реконструкция и 
рехабилитация на 
междуселищни 
общински пътища в 
община Мадан”: 
1.  Общински път № 
SML 1135 / ІІІ – 865, 
Лещак - Стояново / - 
Върбина - Студена - 
Боровина (Път 1-ва 
категория, съгласно 
Решение № 
236/13.04.2007 г. на МС 
за утвърждаване на 
списъка на общинските 
пътища):  
- участък: Върбински 
мост - с. Върбина (от км 
0+000 до км до км 
1+492);   
- Участък: с. Върбина - 
с. Студена (от км 3+500 
до км 7+054 и от км 

 
 
 
 
 
 
 
 
Община Мадан 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 868 

 
 
 
 
 
 
 
 

2016-2017 

 ПРСР2014-2020 



14 
 

7+405 до км 7+562);  
- участък: с. Студена - с. 
Боровина (от км 8+100 
до км 12+310);  
2. общински път № SML 
3143 / SML1135 / 
Върбина - Купен - 
Граница общ.(Мадан - 
Баните) - Оряховец / ІІІ 
863 / (Път 3-та 
категория, съгласно 
Решение № 
155/14.03.2009 г. за изм. 
и доп. на Решение № 236 
на МС от 2007 г. за 
утвърждаване на 
допълнителен списък на 
общинските пътища):  
- участък: с. Върбина - с. 
Купен (от км 0+000 до 
км 9+550), 
- участък: п.к. „Гъбата” 
– с. Миле (от км 0+000 
до км 0+350). 
„Проектиране и 
изграждане 
междуобщински път: с. 
Печинско - м. 
Халиловска - м. 
Черешките - гр. 
Неделино” (пълен 
инженеринг). 

Мадан, Неделино 4 000 2016-2018  ПРСР2014-2020 

„Проектиране и 
изграждане на 
междуобщински път: 

Мадан,  
Смолян 

 
2 000  

 
2016-2018  ПРСР2014-2020 
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Боровина - Катраница” 
(пълен инженеринг). 

„Проектиране и 
изграждане на 
междуобщински път: 
Върбина - Миле -
Баните” (пълен 
инженеринг). 

Мадан,  
Баните 

 
2 000 

 
2016-2017  ПРСР2014-2020 

Изграждане и 
реконструкция на обект: 
"Вътрешна 
водопроводна мрежа - 
село Върбина, ІІ-ри етап  
- (І-ви етап е 
финансиран от 
ПУДООС - № МВО-
140115/27.11.2014 г.) 

 
Община Мадан 

 
1500 

 
2016-2017 

 

 

 

 

 

– Повишаване на 
заетостта на 
населението, създаване 
на по-добри условия за 
развитие и привличане 
на инвестиции в 
района; 

– Намаляване загубите 
на чиста питейна вода 
чрез рехабилитация и 
доизграждане на 
водоснабдителни 
системи и съоръжения;  

– Изграждане на 
канализационна мрежа 
чрез осигуряване на 

ПРСР2014-2020 
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отвеждане и 
пречистване на 
отпадъчните води. 

 „Подобряване и 
развитие на 
инфраструктурата за 
питейни и отпадъчни 
води - град Мадан, 
община Мадан” 

Община Мадан 7 000 2016-2018  ОПОС2014-2020 

„Проектиране и 
изграждане на 
водоснабдяване на село 
Ловци и Чурка, община 
Мадан”  (пълен 
инженеринг). 

Община Мадан 800  2016-2018  ПРСР2014-2020 

„Водоснабдяване на 
село Студена, община 
Мадан” (пълен 
инженеринг). 

Община Мадан 200  2016-2018  ПРСР2014-2020 

„Проектиране и 
изграждане на 
водоснабдяване  на с. 
Боровина, община 
Мадан” (пълен 
инженеринг). 

Община Мадан 400  2016-2018  ПРСР2014-2020 

 „Доизграждане  и 
реконструкция на 
водопроводна и 
канализациона мрежа в с 
Буково, община Мадан” 

Община Мадан 1 800  2016-2018  ПРСР2014-2020 

 „Проектиране и 
изграждане на 
водопроводна и 
канализациона мрежа в 
с.Лещак, община 

Община Мадан 1 000  2016-2018  ПРСР2014-2020 
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Мадан” (пълен 
инженеринг). 

„Проектиране и 
изграждане на В и К 
мрежа – с. Ляска, 
община Мадан”  (пълен 
инженеринг). 

Община Мадан 1 500  2016-2018  ПРСР2014-2020 

 „Ремонт на 
съществуваща 
водопроводна мрежа с. 
Средногорци”  - община 
Мадан (недоизпълнен 
проект на МРРБ – 
изпълнен на около 80% 
и замразен от 2009г., 
поради липса на 
финансиране) 

Община Мадан 684 2016-2018  ПРСР2014-2020 

 "Ремонт на 
микроязовир – село 
Букова поляна, община 
Мадан". 

Община Мадан 118 2016 

– Повишаване на 
заетостта на 
населението, създаване 
на по-добри условия за 
развитие на бизнес 
климата и привличане 
на инвестиции в 
района, чрез създаване 
на условия за 
оптимално използване 
на водните ресурси. 

ПРСР2014-2020 

„Благоустрояване на 
Центъра на град Мадан 
и пространството над 
реката – община 
Мадан". 

Община Мадан 1 960 2016-2017 

– Подобряване на 
бизнес-климата за 
създаване на работни 
места, чрез 
благоустрояване на 
административния 

ПРСР2014-2020 



18 
 

център в община 
Мадан – град Мадан. 

„Внедряване на мерки за 
енергийна ефективност в 
обществени сгради на 
територията на община 
Мадан” ( индикативен 
брой сгради: 8).   

Община Мадан 6000 2016-2018 

– Повишаване на заетостта 
на населението, 
създаване на по-добри 
условия за развитие на 
бизнес и привличане на 
инвестиции в района; 

– Подобряване 
енергийните 
характеристики на 
сградите за постигане на 
съответствие с 
техническите изисквания 
за енергийна 
ефективност – икономия 
на енергия и 
топлосъхранение, 
подобряване на 
параметрите на 
вътрешния микроклимат, 
намаляване на 
топлинните загуби,  
прогресивна реализация 
на топлинни печалби; 
– Осигуряване на 

сигурна, безопасна и 
здравословна среда, 
отговаряща на 
съвременните 
стандарти, чрез 
подобряване и 
модернизиране на 
топлинния комфорт в 

ПРСР2014-2020 
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обществените сгради, 
включително 
повишаване качеството 
на предлаганите 
услуги. 

„Изграждане на спортна 
зала към СОУ „Отец 
Паисий” – гр. Мадан, 
община Мадан (проекта 
включва и изграждане 
на подпорна стена с 
L=44,40м.; Н=3,3м.). 

Община Мадан 506 2016 

– Подобряване 
условията за бизнес и 
разкриване на нови 
работни места, чрез 
изграждане на база за 
спортни дейности при 
предоставяне на 
модерна общинска 
образователна 
инфраструктура за 
населението. 

ПРСР2014-2020 

1/.Насърчаване на малкия и среден бизнес и икономическите инициативи в сферите на земеделието и преработващата промишленост. 
1.1/. Инвестиции в 
алтернативно планинско 
земеделие 

Община Неделино 120000 2014 - 2020 
Повишаване на заетостта 
на населението и 
привличане на 
инвестиции в 
икономически 
изоставащите райони на 
страната. Насърчаване и 
ефективно 
функциониращи малки и 
средни предприятия, 
създаващи продукти и 
услуги с висока добавена 
стойност. Привлекателни 
организационни условия 
и физическа среда за 
предприемачество и нови 
икономически 
инициативи. 

ПРСР 

1.2/. Изграждане на 
гъбарници 

Община Неделино 350000 2016 - 2020 ПРСР 

1.3/. Изграждане на 
мандра 

Община Неделино 1540000 2016 - 2020 ПРСР 

1.4/.Изграждане на 
рибарници 

Община Неделино 840000 2016 - 2020 ПРСР 

1.5/. Изграждане на 
базар за земеделска 
продукция 

Община Неделино 500000 2016 - 2020 
ПРСР 

1.6/. Изграждане на 
хладилни камери за 
шоково замразяване  на 
земеделски продукти 

Община Неделино 1000000 2015 - 2020 

ПРСР 
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2/. Оптимизиране на транспортната система и организацията на движението и подобряване на водоснабдителната и канализационната мрежа в 
Община Неделино. 

2.1/. Изграждането на 
между общински път ІV-
86533 „ІІІ- 865 
(Златоград – Подкова) – 
Неделино в участък от 
км 0+000,00 (4+550,00) – 
км2+897,34 (7+447,34): 
с. Долен (Община 
Златоград)- с. Крайна 
(община Неделино)” 

Община Неделино 4500000 2015 - 2016 

Оптимизиране на 
транспортната система и 
организацията на 
движението в Община 
Неделино. Качествена 
Общинска околна среда, 
със стабилни и 
качествени доставки на 
питейна 
вода.Подобряване 
условията за живот, 
мобилността на работната 
сила, привлекателността 
за развитие на бизнес в 
община Неделино 

ПРСР, ОПТТИ, ОПРР 

2.2/. Рехабилитация, 
реновиране, ремонт и 
изграждане на 
съоръжения на 
междуселищен път (ІІІ-
8652 Падина - 
Неделино) - с. Еньовче - 
граница общини 
(Неделино-Ардино) - с. 
Оградна 

Община Неделино 1150000 2015 - 2020 

ПРСР, ОПТТИ, ОПРР 

2.3/. Изграждане на 
„Воден цикъл” на гр. 
Неделино 

Община Неделино 53300000 2015 - 2020 
 

ОПОС, МОСВ 

1.1.Благоустрояване на 
централна градска част, 
Лот 2 

Гр. Рудозем 

Община Рудозем 1 703 2015-2017 

Подобряване на 
условията на живот на 
населението, чрез 
благоустрояване на 
градската среда и 
откриване на нови 
работни места,което 
съществено ще намали 
високата безработица.   

ПРСР 
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1.2.Благоустрояване на 
междублокови 
пространства, Лот 4,5 

Гр. Рудозем 

Община Рудозем 4000 2015 
 

ПРСР 

1.3.Благоустрояване на 
междублокови 
пространства , Лот 6,7 

Гр. Рудозем 

Община Рудозем 2500 2015 
 

ПРСР 

2. Предпроектни и 
проучвателни дейности 
за търсене на находища 
на геотермална вода 

Община Рудозем 3000 2015-2016 

Постигане на проектна 
готовност за реализиране 
на инвестиция, която ще 
допринесе за развитието 
на местната икономика.  

Не са ни известни такива 
възможности като 
допустими по така 
разписаните оперативни 
програми 

3.Проект за 
оползотворяване на 
геотермална вода 

Община Рудозем 15000 2016-2020 

Подобряване на 
условията на живот на 
населението, чрез 
благоустрояване на 
градската среда и 
откриване на нови 
работни места,което 
съществено ще намали 
високата безработица.   

Не са ни известни такива 
възможности като 
допустими по така 
разписаните оперативни 
програми 

4.Обходен път на гр. 
Рудозем 

Община Рудозем 

АПИ Нямаме данни 2016-2017 

Подобряване на 
условията на живот на 
населението и развитие 
на местната икономика в 
това число и на туризма. 

Трансгранична програма  
България – Гърция  

Инвестиционни проекти, осигуряващи неободимата инфраструктура за подобряване на траспортната достъпност, социално-икономическата среда за 
населението и привличане на инвеститори.  
Подобряване на 
транспортните връзки 
между градския център 
и селата и 
междуселищни пътища. 
Рехабилитация на 
значителни пътни 

Община Смолян  
24000 

 
2015-2020 

Подобряване на 
транспортната 

достъпност до селата в 
Община Смолян и 

подобряване връзката с 
Република Гърция.  
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участъци, описани в 
Общински план за 
развитие на Община 
Смолян за периода 2014-
2020  
Реконструкция и 
изграждане на улици, 
зелени площи, паркови 
пространства и др. за 
широко обществено 
ползване във всички 
села в общината 

Община Смолян 12810 2015-2020 

Подобряване на средата 
на живот в селата в 
Общината, което е 

предпоставка за 
намаляване на 

миграцията на жителите 
на селата към града.   

 

Изграждане на 
подходяща 
инфраструктура в зони с 
потенциал за 
икономическо развитие 
извън ИПГВР.  

Община Смолян   

 
Създаване на подходящи 
условия за привличане на 

инвеститори  

 

- Изграждане на 
спортна 
инфраструктура:  

   
  

Изграждане на открит 
плувен басейн в гр. 
Смолян, кв. Устово 

Община Смолян 1700 2015-2017 

Създаване на съоръжение 
за спорт и отдих на 
жителите и гостите на 
града, което подобрява 
стандарта на живот, чрез 
предоставяне  на условия 
за активности в подкрепа 
на здравословния начин 
на живот.   

 

Завършване на процеса 
на подобряване и 
рехабилитация на 
спортните съоръжения в 
гр. Смолян- Стадион 

 
Община Смолян 5000 2015-2020 

Създаване на съвременни 
условия за активен спорт 
за гражданите и гостите 
на града и професионални 
спортисти от общината и 
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Смолян – подновяване 
на настилка и трибуни, 
Стадион, кв. Райково – 
ремонт на обслужваща 
сграда, завършване на 
ремонт на закрит плувен 
басейн. Оборудване на 
спортната 
инфраструктура.  

страната. Изграждането 
на подходяща модерна 
спортна база, в съчетание 
с благоприятните 
климатични условия  е 
предпоставка за 
привличане на 
професионални спортисти 
за подготвителни лагери.   

Мащабни инвестиционни проекти в подкрепа развитието на туризма  

Изграждане на Спортно-
туристически център 

„Перелик“  Община Смолян 192000 2015-2020 

Изграждане на нови 
писти и съоръжения за 

ски спорт и засилване на 
зимния туриъм в 

общината  

 

Въжени транспортни 
съоръжения „Смолян – 
Райковски ливади – КК 
Пампорово” - машини и 
съоръжения, строителна 
част, монтаж и пускане в 
експлоатация, вкл. 
процедури по право на 
преминаване, 
изграждане на 
прилежаща 
инфраструктура - 
паркинги, 
административни 
помещения, междинна 
станция, трафопостове и 
др. 

Община Смолян 46 000  

Изграждане на ново 
транспортно съоръжение 

свързващо града с 
курортния комплекс 

 

Развитие на ски-център 
„Картола“ - обновяване Община Смолян 2000 2014-2020 Модернизиране и 

развитие на един вече 
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на съоръженията, 
изграждане на 
необходимата 
инфраструктура, 
въвеждане на нови 
съоръжения 

популярен ски-център, 
което ще се отрази 

благоприятно на зимния 
туризъм в селата в 

близост до местността.   

Създаване на атракции 
сред природата, 
ориентирани към деца и 
семейства – например 
приключенски еко-парк, 
предоставящи 
възможности за 
физически и 
образователни 
активности за деца и 
родители.   

Община Смолян 3000 2014-2020 

Създаване на атракция с 
екстремно-развелкателен 
характер за забавление и 
спорт. Подобна атракция 

ще допринесе за 
разнообразяване на 

атракциите в общината и 
привличането на 

туристите, както и ще 
създаде постоянни 

работни места  

 

Проекти в подкрепа на предприемачеството и създаване на нови МСП 

Създаване на бизнес 
инкубатор за млади 
предприемачи, вкл.  
фонд за инвестиране в 
сектори с висок 
иновационен потенциал 

 

2500 2014-2020 

Създаване на условия за 
подкрепа на нови 

стартиращи фирми чрез 
предоставяне на 

облекчени условия за 
функциониране  

 

Създаване на земеделска 
борса, покрит пазар за 
местни продукти (вкл. 
локални пазари за 
местна продукция в 
селата) 

 

2000 2014-2020 

Предоставяне на 
подкрепа за местните 
производители чрез 

осигуряване на 
необходимата 

инфраструктура за 
представяне на 
родукцията на и 

намирането на пазар на 
местните продукти  

 

Създаване на общинско Община Смолян  2014-2020   
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предприятие за 
изкупуване и 
реализиране на 
земеделска продукция от 
местните производители  

Осигуряване на пазар за 
продукцията на местните 
производители, като по 

този начин ще се 
стимулира 

производството на 
селско-стопанска 

продукция.   
„Рехабилитация и 
реконструкция на Път 
SML1314 /ІІ-86, Хвойна 
- Чепеларе/ - м. Чудните 
мостове от км. 0+000 до 
км. 9+200- п. к. с. 
Забърдо” 

Община Чепеларе 6 670 790,00   

Намаляване на риска от 
настъпването на пътно-

транспортни 
произшествия в 

общината; Осигуряване 
на бърза, удобна и 

безопасна връзка към и от 
населените места; 

Подобряване 
естетическия облик на 

населените места 

Програма за развитие на 
селските райони 

„Рехабилитация и 
реконструкция на Път 
SML1314 /II-86 – 
Хвойна – Чепеларе/ - м. 
Чудните мостове/ от км 
9+200 до км 16+200/ Община Чепеларе 4 110 268,00   

Намаляване на риска от 
настъпването на пътно-

транспортни 
произшествия в 

общината; Осигуряване 
на бърза, удобна и 

безопасна връзка към и от 
населените места; 

Подобряване 
естетическия облик на 

населените места 

Програма за развитие на 
селските райони 

“Изграждане на 
пречиствателна станция 
за отпадъчни води и 
продължение на 
довеждащ колектор – гр. 

Община Чепеларе 7 703 866,00   

Осигуряване на 
населението и гостите на 
град Чепеларе на чиста 

питейна вода 
 

Оперативна програма 
„Околна среда 2014-
2020“ 
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Чепеларе” 
„Реконструкция и 
модернизация на Музея 
на Родопския карст в 
град Чепеларе“ Община Чепеларе 412 178,00   

Подобряване качеството 
на живот и постигане на 
устойчиво и балансирано 
развитие на територията 

на община Чепеларе, чрез 
осигуряване на 

привлекателна и достъпна 
културна 

среда/инфраструктура 

Програма за развитие на 
селските райони  
Оперативни програми  

„ Благоустрояване на 
зоната около Паметника 
на загиналите във 
войните чепеларци“ Община Чепеларе 269 944,00   

Подобряване качеството 
на живот и постигане на 
устойчиво и балансирано 
развитие на територията 

на община Чепеларе, чрез 
осигуряване на 

привлекателна и достъпна 
културна 

среда/инфраструктура 

 

„Изграждане на 
съоръжения за 
компостиране и 
предварително 
третиране на отпадъците 
в Община Чепеларе, 
Област Смолян“ 

Община Чепеларе  
1 479 557,00   

Подобряване и развитие 
на инфраструктурата за 

третиране на отпадъците, 
генерирани на 

територията на Община 
Чепеларе 

Оперативна програма 
„Околна среда 2014-
2020“ 

„Реконструкция на ул. 
„24-ти май“  град 
Чепеларе от км 0+000 до 
км 1+159.18“ Община Чепеларе 2 187 912,00  

Намаляване на риска от 
настъпването на пътно-
транспортни 
произшествия в града; 
Осигуряване на бърза, 
удобна и безопасна 
връзка от кварталите на 
града към центъра; 
Подобряване 

Програма за развитие на 
селските райони 
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естетическия облик на 
града 

„Рехабилитация на 
магистрален водопровод 
за водоснабдителна 
група „Орехово-Малево-
Хвойна-Павелско“, 

Община Чепеларе 3 480 000,00   

Намаляване на броя на 
авариите и течовете на 
питейна вода; Подобрен 
достъп на населението и 
гостите на селата до 
питейна вода 

 

„Ремонт и 
реконструкция на сграда 
на читалище и 
вертикална планировка, 
с. Проглед, община 
Чепеларе” 

Община Чепеларе 437 082,00   

Подобряване достъпа на 
населението до културни 
и свързани със 
свободното време услуги 
и използване на 
културно-историческото 
наследство 

Програма за развитие на 
селските райони 

 Община Чепеларе     

Ремонт и реконструкция 
на сграда на НЧ „Отец 
Паисий”, с. Малево Община Чепеларе 422 397,00   

Подобряване достъпа на 
населението до културни 
и свързани със 
свободното време услуги 
и използване на 
културно-историческото 
наследство 

Програма за развитие на 
селските райони 

Реконструкция на 
водопроводна мрежа в с. 
Богутево, община 
Чепеларе 

Община Чепеларе 364 513,00   

Цялостна реконструкция 
на  водопроводната 
мрежа в село Богутево, 
община Чепеларе 

Програма за развитие на 
селските райони 

Благоустройство на 
улица „Васил Дечев” 
град Чепеларе Община Чепеларе 2 065 337,00   

Възстановяване и 
изграждане на 
пешеходната част от 
улица „Васил Дечев” и 
благоустрояване на двете 
градинки, разположени 
източно от нея в центъра 

Програма за развитие на 
селските райони 
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на град Чепеларе; 
Подобряване 
естетическия облик на 
централната градска част 
на град Чепеларе 

Корекция на река 
Сивковска и река 
Камбурска, притоци на 
река Чепеларска, в 
рамките на град 
Чепеларе 

Община Чепеларе 
 
 

2 404 201,00  
 

Превенция от наводнения 
на крайбрежните улици и 
къщите по тях при 
покачване на нивото на 
реките през есента и 
пролетта (дъждовните 
сезони) 

 
 

 


