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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

 

 

На 05.11.2021 год. Община Перущица сключи с Държавен фонд „Земеделие“ 

Административен договор № BG06RDNP001-7.001-0114-С01 от 5.11.2021 год.  за 

предоставяне на безвъзмездната финансова помощ по Програма за развитие на селските 

райони 2014-2020 год., 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“. Предмет на договора е изпълнението на проект 

“Рехабилитация на улична мрежа в град Перущица“. 

Общата цел на проекта е устойчиво териториално развитие и повишаване качеството 

на живот на населението в община Перущица чрез модернизиране на техническата 

инфраструктура. 

Така формулираната обща цел на проекта е в съответствие с конкретната цел на  

мярка 7.2 да насърчи икономическото развитие в селските райони, а реализацията на 

проекта ще допринесе за нейното постигане.  

Главната цел на проекта е: подобряване средата и условията за живот в град 

Перущица, както и да се повиши привлекателността и като туристическа дестинация, към 

което са насочени и специфичните цели на проекта. 

Конкретна цел 1 - Качествено и трайно подобряване на уличната мрежа в град 

Перущица  за по-добро транспортно-комуникационно обслужване на населението; 

Конкретна цел 2 - Повишаване на туристическата привлекателност и имиджа на 

община Перущица като туристическа дестинация, чрез подобряване качеството на средата 

и инфраструктурата на град Перущица; 

Конкретна цел 3 - Повишаване безопасността на движение за жителите и гостите 

на града, включително улесняване достъпа на хора с увреждания, чрез подобряване 

качеството на настилката. 

 

Настоящият проект е насочен към реконструкция на съществуваща настилка на части от 

десет улици в град Перущица:  ул.“Драговец“; ул.“Въча“; ул.“Искър“;  ул.“Васил Левски“; 

ул. „Найден Геров“; ул.“Васил Соколски“; ул.“Анка Райкова“; ул.“Поручик Милушев“; 

ул.“Захари Стоянов“  и ул.“Димитър Малинчев“. 

 



Реализацията на проекта ще доведе до повишаване на транспортно - 

експлоатационните качества на настилката, ще бъде оптимално подобрен съществуващия 

габарит и елементи на пътните платна в съответствие с действащата регулация на гр. 

Перущица и нормите за проектиране на пътища и улици. Уличната инфраструктура в 

разглежданите участъци ще бъде максимално подобрена в ситуационно и нивелетно 

положение, което от своя страна ще допринесе за по-благоприятното и безопасно 

преминаване, както на моторни превозни средства, така и на пешеходци. 

 

 Общата стойност на одобрената безвъзмездна финансова помощ: 1 168 525,82 

лв. без ДДС, от които 993 246,95 лв. от ЕЗФРСР и 175 278,87   лв. Национално финансиране. 

  

 

Начало на проекта: 05.11.2021 год. 

 Край на проекта: 15.09.2023 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Този документ е изготвен в рамките на проект “Рехабилитация на улична мрежа в град 

Перущица“, с цел изпълнение на Административен договор за безвъзмездна финансова помощ 

BG06RDNP001-7.001-0114-С01 от 5.11.2021 год., за предоставяне на безвъзмездната 

финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 год., 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“ 


