„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони"
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Община Минерални бани изпълнява проект „Благоустрояване на улична мрежа
в три населени места в община Минерални бани” съгласно Административен договор
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0088-C01 от
02.10.2020 г., финансиран от Програма за развитие на селските райони за периода 20142020 г., мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка
7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура“.
Основната цел на проекта е да се създадат на условия за устойчиво социалноикономическо развитие и повишаване качеството на предлаганите услуги за населението в
община Минерални бани, вкл. и чрез благоустрояване на част от уличната мрежа в три
населени места - с. Минерални бани, с. Караманци и с. Сусам.
Специфичните цели на проекта са:
1. Да се осигурят условия за насърчаване икономическото развитие на община
Минерални бани чрез инвестиции за реконструкция и рехабилитация на главна улична
мрежа в общинския център - с. Минерални бани и селата Караманци и Сусам, свързваща
трите населени места с републикански път III-506.
2. Да се осигурят по-качествени условия за живот и достъпа до тях за населението и
гостите на община Минерални бани, вкл. осигуряване безопасността на шофьорите и
пешеходците, чрез благоустрояване 4 улици и поставяне на хоризонтална маркировка и
вертикална сигнализация.
3. Да се избегне обезлюдяването и да се повиши привлекателността на общината,
като добро място за живот и инвестиции, чрез инвестиции в публичната инфраструктура и
благоустрояване на 2811,36 м улици.
4. Да се осигури устойчиво и хармонично развитие на общината, запазване на
идентичността и разпознаваемостта й, вкл. като спа и балнео дестинация;
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5. Да се намалят разходите за поддръжка и ремонти на уличната мрежа, вкл. да се
осигури екологична стабилност и устойчивост на проектните резултати.
Предстои провеждането на процедури за избор на изпълнители при спазване на
ЗОП и изпълнението на следните дейности:
1. Изпълнение на СМР, включващи следните обекти:
1.1. “Благоустрояване на бул."Васил Левски" о.т. 300` - о.т. 3 в с.Минерални бани”;
1.2. “Благоустрояване на ул."Юрий Гагарин" п.т. 39 - о.т. 22 в с.Минерални бани”;
1.3. “Благоустрояване на ул. “18-та”, с.Караманци О.Т. 54 – О.Т. 134”
1.4. “Благоустрояване на улица „Атанас Райков“ в с. Сусам, община Минерални бани”
2. Строителен надзор по време на изпълнение на строителството
3. Осъществяване на авторски надзор при изпълнение на СМР
4. Организация и управление на проекта
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 1 162 904,12 лв.
без ДДС, от които 988 468.52 лева са от ЕЗФРСР и 174 435.60 лева – национално
финансиране.
Срокът за изпълнение на проекта е не по-късно от 15.09.2023 г.
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