
                       
                                               

 

„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:  

Европа инвестира в селските райони” 

 

                                                       

 

Договор  №BG06RDNP001-7.001-0097-C01 „Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на 

Община Венец“, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

На 16.05.2019 г. Община Венец подписа Административен договор с Държавен фонд 

„Земеделие” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор на 

проектни предложения №BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или 

рехабилитация на нови и съществуващи улици  и тротоари и съоръженията 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 Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020, 

съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

 

Договор: №BG06RDNP001-7.001-0097-C01 от 16.05.2019 г.  

 

Наименование на проекта: „Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места 

на Община Венец“ 

 

Обща стойност на проекта: 1 159 964,83 лв., от които 985 970,11 лв. европейско и 

173 994,72 лв. национално съфинансиране 

 

Начало на проекта: 16.05.2019 г. 

 

Край на проекта: 16.05.2022 г. 

 

Кратко описание на проекта:  
С проекта се предвижда изпълнението на реконструкция и рехабилитация на 8 улици 

(подобекти) в 4 населени места от община Венец, а именно: - в с. Борци - Подобекти: 

"Реконструкция и рехабилитация на ул. „Дъбрава“ - участък 1 /запад/""; "Реконструкция и 

рехабилитация на ул.„Свобода“" и ул.„Дъбрава“; - в с. Изгрев -Подобект: ул.„Хан Крум“; - в с. 

Венец - Подобекти: "Реконструкция и рехабилитация на ул.„Дунав"“ и "Реконструкция на 

ул.„Стара планина“";  - в с.Ясенково - Подобекти: "Реконструкция и рехабилитация на ул. 

„Явор"“ и "Реконструкция и рехабилитация на ул. „Изворна“". 

Общата дължина на предвижданите за реконструиране и рехабилитиране улични отсечки 

е 3 546,56 м, а общата площ е 20 293,38 м². 

 

 Общата цел на проекта е: Осигуряване на устойчиво социално-икономическо развитие 

на община Венец, чрез подобряване на съществуващата инфраструктура и качеството на 

предлаганите услуги за населението в селските райони. За постигане на устойчиво местно 

развитие и повишаване на конкурентоспособността в региона, приоритетно за община Венец е 

да намали степента на влияние на факторите обслужващи високия праг на бедност, един от 

които е състоянието на съществуващата инфраструктура и качеството на предлаганите услуги 

за населението в селските райони. Развитието и модернизацията на инфраструктурата е от 
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определящо значение за увеличаване инвестиционната атрактивност и конкурентоспособност 

на общината. Инфраструктурата е ключов фактор за развитието на бизнеса и източник за 

създаване на нови работни места. Тя има и важно значение за подобряване на условията на 

живот в общината. Проектите за развитие и модернизация на инфраструктурата се оценяват за 

тяхното въздействие върху околната среда, което е от особена важност за прилагане 

принципите на устойчивото развитие. С изпълнението на проекта ще се създадат условия за 

отстраняване на част от негативните фактори, въздействащи за изостаналостта на селския район 

и ще се повиши привлекателността на средата за живот. С извършването на реконструкцията и 

рехабилитацията на предвидените в проектното предложение улици ще се създадат по–

благоприятни условия за безопасно придвижване на жителите и посетителите на с.Борци, 

с.Изгрев, с.Венец и с.Ясенково. 

 

 Конкретните цели на проекта са: 

 да се благоустрои непосредствената жизнена среда на 4109 души и подобри 

естетизацията на с. Борци, с. Изгрев, с. Венец и с. Ясенково, като се осигури безопасност 

на преминаване и пребиваване, и се създадат реални предпоставки за намаляване на 

запрашеността, риска от пътно-транспортни произшествия, вредните емисии и ниво на 

шум от движение на превозни средства по уличната мрежа; 

 да се реконструира и рехабилитира уличното платно на 8 улици в с. Борци, с. Изгрев, с. 

Венец и с. Ясенково, с което да се преустанови процеса на разрушаването им и да се 

гарантира носимоспособността, равността и отводняването им от повърхностни води; 

 да се предотврати обезлюдяването в с. Борци, с. Изгрев, с. Венец и с. Ясенково, чрез 

създаване на хармонична жизнена среда с реконструкция и рехабилитация на общо 8 

улици от уличната им мрежа; 

 да се обновят 8 улици в населени места от община Венец - с. Борци, с. Изгрев, с. Венец и 

с. Ясенково, чрез реконструкция и рехабилитация на 3546,56 м от уличната мрежа. 

  

  Резултати от дейността: С възстановяването и подобряването на улични настилки в 

съответните населени места от община Венец, ще се повиши привлекателността на селския 

район, като стане достъпно място за работа и за живеене. Ще се подобри всекидневния живот 

на местното население, с придвижване по реконструирани и рехабилитирани улици и това ще 

способства за излизането на общината от категорията "изостанал район". 

 


