
 
На 08.03.2018г. Община Върбица  сключи с Държавен фонд „Земеделие“ договор №: 27/07/2/0/00468/08.03.2018г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ 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” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските 
райони. Предмет на договора е изпълнението на проект № 27/07/2/0/00468  „Реконструкция и/или рехабилитация на участъци от общински пътища на територията на Община 
Върбица”. 

 Общата цел на проекта е: 
Повишаване на икономическата и социална привлекателност на Община Върбица и повишаване на качеството на живот на местното население, посредством подобряване 

на транспортната свързаност и мобилността на работната сила, чрез рехабилитация на общински пътища. 
Проектът включва реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа, в т.ч.: 
- „Път SHU 1041 /І-7, Конево - Върбица/ - Станянци – Божурово – Чернооково - Крайгорци   от км 0+000 до км 8+700;“ 
- „Път SHU 3042 / I-7, В.Преслав - Върбица/ - Кьолмен от  км 0+000 до км 1+800.00“ 
- „Път TGV 1161 /I-4, Омуртаг-Търговище/ - Стража - Драгановец – граница общ. (Търговище - Върбица)- Иваново - /I-7/ от км 24+400 до км 27+250“ 

Строително-монтажните работи предвидени в проекта ще доведат до подобряване на конструктивното състояние на съществуващите настилки и ще подобрят 
експлоатационните условия на пътните трасета, което от своя страна ще има значителен социален ефект: равни условия за достъп до обществени услуги; опазване на здравето на 
населението и повишаване на безопасността на транспорта и качеството на живот; насоченост към нуждите на потребителите; ограничаване на пряката зависимост между 
икономическия ръст и нарастването на транспортното търсене. 

 
 Обща стойност на одобрената безвъзмездна финансова помощ: 5 202 089,99 лв. без вкл. ДДС. 
Начало на проекта: 08.03.2018г.  
Край на проекта: 08.03.2021г. 

 
Този документ е изготвен в рамките на Проект № 27/07/2/0/00468  „Реконструкция и/или рехабилитация на участъци от общински пътища на територията на Община Върбица” с цел изпълнение на договор за 

безвъзмездна финансова помощ: №: 27/07/2/0/00468/08.03.2018г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Върбица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз и/или на Държавен фонд „Земеделие“ в качеството му на Управляващ орган. 


