
 

 

Номер на проекта: BG06RDNP001-7.001-0004 

Наименование на проект: „Реконструкция и/или рехабилитация на участъци от улици и 

тротоари на територията на Община Върбица” 

Номер на договора: BG06RDNP001-7.001-0004-C01/10.05.2019г. 

Кратко описание на проекта: Предметът на инвестицията е извършвате на строително – 

монтажни работи за реконструкция и рехабилитация на  3 252,95 метра  улична мрежа, в 4 

населени места на  територията на община Върбица. 

гр.Върбица:  

- ул.„Милан Борисов" и ул.„Александър Стамболийски” 

 с.Нова Бяла река 

- ул.„Септември", ул.„Дружба” 

 с.Бяла река 

- ул.„Васил Левски”, ул.„Яворов”, ул.„Чапаев”, ул.„Плиска”,  ул.„Средна гора” 

 с.Тушовица 

- ул.„Никола Вапцаров” и ул.„Кишинев”. 

Обща цел на проекта е повишаване качеството на живот в община Върбица и 

създаването на оптимална и привлекателна жизнена среда, чрез предвиденото за 

изпълнение в техническите инвестиционни проекти физическо обновяване на улици в с. 

Нова Бяла река, с. Тушовица, гр.Върбица и с. Бяла река. 

Конкретните цели на проекта са: 

- Да се благоустрои непосредствената жизнена среда на 5 912 души (по данни на НСИ към 

31.12.2016 г.) и подобри естетизацията на гр.Върбица и селата Нова Бяла река, Тушовица, 

и Бяла река, 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 11 

улици, включени в проекта; 



 

-  Да се обновят две улици в с.Нова Бяла река, две улици в с. Тушовица, две улици в гр. 

Върбица и пет улици в с. Бяла река чрез благоустрояване на 3251,95 м улици; 

- Да се реконструират и рехабилитират  уличните платна на 11 улици в гр.Върбица и 

селата Нова Бяла река, Тушовица, и Бяла река, 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  гр.Върбица и селата Нова Бяла река, Тушовица, и 

Бяла река, чрез създаване на хармонична жизнена среда с реконструкция на общо 11 

улици от уличната им мрежа. 

- Да се осигури безопасно движение на пешеходците и ППС по улиците включени в 

проекта, чрез полагане на хоризонтална маркировка и монтиране на вертикална 

сигнализация. 

- Да се привлекат нови инвеститори и посетители, чрез подобряване и модернизиране на 

състоянието на уличните настилки в гр. Върбица, с.Нова Бяла река, с.Бяла река и 

с.Тушовица 

.Период на изпълнение: 36 месеца -от 10.05.2019г. до10.05.2022г. 

Бенефициент Община: Върбица 

Финансиращ орган: Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансиран 

от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони на Европейския съюз 

Дейности по проекта:  

Дейност 1: Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители по проекта ;  

Очаквани резултати: 

– подготвени 4 броя конкурсна документация по реда на ЗОП; 

– проведени 2 броя процедури  - публични състезания за услуга по реда на ЗОП  

Консултантски услуги за управление и отчитане на проект „Реконструкция и/или 

рехабилитация на участъци от улици и тротоари на територията на Община Върбица” и 

'Упражняване на строителен надзор по проект проект „Реконструкция и/или 

рехабилитация на участъци от улици и тротоари на територията на Община Върбица”; и 

избрани изпълнители ; 



 

– проведена 1 открита процедура за строителство по реда на ЗОП и избран изпълнител с 

предмет "Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция 

и/или рехабилитация на участъци от улици и тротоари на територията на Община 

Върбица” 

проведана процедура на договаряне с предмет „Упражняване на авторски надзор по 

проект „Реконструкция и/или рехабилитация на участъци от улици и тротоари на 

територията на Община Върбица”; сключени 4 договора с избраните изпълнители;  

            

Дейност 2: Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа;     

  

Очакваните резултати от подпомагането се изразяват в създаването и обновяването на 

малки по мащаби публична и техническа инфраструктура, която от своя страна да доведе 

до създаването на оптимална жизнена среда на селските райони, опазването на околната 

среда, създаването на достъпност и развитие на икономиката и образованието.  

     

Дейност 3:Информация и публичност; 

Очаквани резултати:Популяризирани са резултатите от Проекта, съобразно изискванията 

на Регламентите на Европейската общност. 

Стойност на проекта: 1 173 354.12 лв. без вкл. ДДС, от които Европейско съфинансиране 

- 997 351.02 лв. и Национално съфинасиране - 176 003.10лв 

 


