
 

 

 

Разработването на този документ е извършено в рамките на БФП № BG06RDNP001-19.234-0001-C01 от 10.02.2021 

год. между Държавен Фонд „Земеделие“, Сдружение „МИГ Перущица-Родопи“ и община Перущица по проект: 

„Реконструкция на площадно пространство с автобусни спирки на бул.“Иван Вазов“, ул.“П. Бонев“, ул.“Д. Малинчев“, 

ул.“Проф. К. Гълъбов“, ул.“Цар Симеон I“ и ул. „Крайречна“ в гр. Перущица  по Програма за развитие на селските 

райони 2014-2020 год., съфинансирана от Европейския Земеделски фонд за развитие на селските район. 
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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  

СНЦ  „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ“ 

 

 

На 10.02.2021 год. община Перущица сключи тристранен договор № BG06RDNP001-19.234-0001-

C01/10.02.2021 год. с Държавен Фонд „Земеделие“ и Сдружение „МИГ Перущица-Родопи“ за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 

2014-2020 год., съфинансирана от Европейския Земеделски фонд за развитие на селските райони, 

по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в 

рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие“ за бенефициенти. Административния договор предвижда 

изпълнението на проект: „Реконструкция на площадно пространство с автобусни спирки на 

бул.“Иван Вазов“, ул.“П. Бонев“, ул.“Д. Малинчев“, ул.“Проф. К. Гълъбов“, ул.“Цар Симеон I“ и 

ул. „Крайречна“ в гр. Перущица, на стойност 61 304,54 лв. със срок на изпълнение 24 месеца от 

подписване на договора. 

 

Целта на проектното предложение е да се извършат строително-монтажни работи по 

реконструкцията на уличната мрежа и тротоарите по бул. "Иван Вазов" и неговите пресечки до 

площадното пространство пред Автогората в гр. Перущица, както и доставката и монтажа на 2 

броя спирки за нуждите на градския транспорт и населението на общината. Проекта предвижда 

също направа на нови бордюри и тротоари, изграждане на остров за чакащите пътници върху 

площадното пространство, фрезоване на съществуващата настилка и преасфалтиране и нанасяне 

на улична маркировка.  

 

С реализацията на проекта ще се подобрят транспортно - експлоатационните качества на уличната 

мрежа и подсигуряване на комфортен и безопасен екологичен пътно-транспортен достъп до 

основни услуги за населението и икономиката на община Перущица,  както и положително 

влияние върху жизнения стандарт и конкурентоспособността.  
   

 

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския Земеделски фонд за развитие 

на селските райони, чрез Програма за развитие на селските райони 2014-2020 год. 


