
                                                                          

Този документ е създаден в рамките на проект BG06RDNP001-7.001-0140-C01 "Строителство, реконструкция и/или 
рехабилитация на нови и съществуващи улици на територията на Община Генерал Тошево" , който се осъществява 

с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за неговото съдържание се носи от Община Генерал 

Тошево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г. 

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:  
Европа инвестира в селските райони 

 

ПРОЕКТ 
"Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици на 

територията на Община Генерал Тошево" 
 

Номер на Договора за финансиране: BG06RDNP001-7.001-0140-C01 
Процедура за предоставяне на БФП: BG06RDNP001-7.001 „Строителство, реконструкция 
и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и 
принадлежностите към тях“ 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“ от Програма за развитие на селските райони 
2014 – 2020 г. 
Обща стойност на проекта: 1 117 698,78 лв., от които 950 043,96 лв. европейско 
финансиране чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони  
Период на изпълнение: от 14.05.2019 г. до 14.05.2022 г. 
Цел на проекта: Подобряване на условията за живот на населението чрез осигуряване на 
достъп до качествена инфраструктура, включваща улични настилки, тротоари и прилежащи 
съоръжения. 

Обекти и дейности: 
Проектът включва пълна рехабилитация на ул. „Втора“ в с. Люляково, ул. „Антимовски хан“ в 
с. Кардам и част от ул. „Васил Алексиев“ в гр.Генерал Тошево. В рамките на проекта ще бъде 
премахната старата настилка, ще бъде положена нова основа, върху която ще се положи нов 
слой асфалтово покритие. Освен това ще бъдат положени нови бордюри и хоризонтална 
маркировка. 
 
Очаквани резултати: 
В резултат на изпълнението на проекта ще се подобрят условията за живот на населението чрез 
осигуряване на достъп до качествена инфраструктура, включваща улични настилки, тротоари и 
прилежащи съоръжения, ще се подобри достъпа до основни услуги, както и пътната 
безопасност, ще се стимулира устойчивото развитие на Общината и качеството на живот на 
нейното население. 

www.eufunds.bg 


