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Проект  „Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа в община Мъглиж

безвъзмездна финансова помощ № 24/07/2/0/00433
подобряването или разширяването на всички

На 04.04.2022 г. Община Мъглиж сключи договор с Държавен фонд „Земеделие“
отпускане на безвъзмездна финансова помощ 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 
7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“
селските райони за периода 2014 –
развитие на селските райони, по процедура чрез подбор на проектни предложения

 
Наименование на проекта: „Рехабилитация 

община Мъглиж“ 
Проект № 24/07/2/0/00433, с наименование

пътна мрежа в община Мъглиж“, финансиран от Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд 
за развитие на селските райони, е на 

Европейско финансиране:
Национално съфинансиране: 

 Кратко описание на проекта:
пътища от общинската пътна мрежа на община Мъглиж:  ПЪТ SZR 1068 - /I-5, Тулово

Кънчево - Розово - Бузовград  ПЪТ SZR 1081 - /I-5/ Тулово  ПЪТ SZR 1082 - /SZR 1081/ Тулово  ПЪТ SZR 1083 - /SZR 1082, Тулово  ПЪТ SZR 3084 - /III-5007, Ягода
Загора) - Люляк /SZR 2171/; ПЪТ SZR 1023 - /ІІ - 55 / Паничерево 
Елхово - Граница общ. (Николаево  ПЪТ SZR 3085 - /ІІІ – 5007/ 

 
 Дейностите по проекта включват изпълнение на строително 
с рехабилитация и реконструкция на гореописаната пътна мрежа. 
монтажни работи, са предвидени разходи и за следните основни дейности: консултантски услуги, 
строителен надзор и проектиране и авторски надзор.
 
 Цели на проекта:  
 1. Подобряване на общинската пътна мрежа чрез рехабилитация и реконструкция на 
пътища в община Мъглиж; 
 2. Постигане на устойчиво социално
инфраструктурата и повишаване на качеството на живот

 
Резултати от изпълнението на

предмет на проекта. 
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 и реконструкция на общинска пътна мрежа в община Мъглиж“, Договор 

24/07/2/0/00433/ 04.04.2022 г., по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни 

г. Община Мъглиж сключи договор с Държавен фонд „Земеделие“
на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

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 

– 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за 
, по процедура чрез подбор на проектни предложения

„Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа в 
, с наименование: „Рехабилитация и реконструкция на общинск
, финансиран от Програмата за развитие на селските райони за 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд 
, е на обща стойност 5 811 593,51 лв., от които:

Европейско финансиране: 4 939 854.48 лв. 
Национално съфинансиране: 871 739.03 лв.     
Кратко описание на проекта: Проектът предвижда дейности по рехабилитация на

пътища от общинската пътна мрежа на община Мъглиж:  
Тулово-Змейово/ - Граница общ. (Мъглиж-Казанлък) 

Бузовград - Горно Черковище; 
5/ Тулово - Мъглиж – Селце; 

/SZR 1081/ Тулово - Юлиево - /III-5007/; 
/SZR 1082, Тулово - Юлиево/ - Дъбово - /I-6/; 

5007, Ягода-Зимница /Шаново - граница общ. 
Люляк /SZR 2171/; 

55 / Паничерево - Граница общ. (Гурково - Николаево) 
Граница общ. (Николаево - Мъглиж) - /ІІІ – 5007/; 

/ Ветрен – Сливито. 
Дейностите по проекта включват изпълнение на строително – монтажни работи във връзка 

с рехабилитация и реконструкция на гореописаната пътна мрежа. Освен за строително 
и разходи и за следните основни дейности: консултантски услуги, 

строителен надзор и проектиране и авторски надзор. 

одобряване на общинската пътна мрежа чрез рехабилитация и реконструкция на 
устойчиво социално-икономическо развитие и заетост, подобряване на 

инфраструктурата и повишаване на качеството на живот 
изпълнението на проекта: Рехабилитирани и реконструирани пътища, 

 Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони  

------------------------------------------------------ 
оговор за отпускане на 

г., по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 
видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни 

г. Община Мъглиж сключи договор с Държавен фонд „Земеделие“ за 
„Инвестиции в създаването, 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 
Програмата за развитие на 

съфинансирана от Европейския земеделски фонд за 
, по процедура чрез подбор на проектни предложения. 

и реконструкция на общинска пътна мрежа в 
„Рехабилитация и реконструкция на общинска 

, финансиран от Програмата за развитие на селските райони за 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд 

ито: 

Проектът предвижда дейности по рехабилитация на следните 
Казанлък) - Ръжена - 

 (Мъглиж - Стара 
Николаево) - Едрево - 

монтажни работи във връзка 
Освен за строително – 

и разходи и за следните основни дейности: консултантски услуги, 

одобряване на общинската пътна мрежа чрез рехабилитация и реконструкция на 
икономическо развитие и заетост, подобряване на 

Рехабилитирани и реконструирани пътища, 


