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Сдружение Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат - Сърница

4831 гр. Доспат, ул. „Орфей“ № 12, Тел: +359893406173, E-mail: mig_vzr@abv.bg, web: www.borino-dospat.com
Споразумение № РД50-156/21.10.2016г. за изпълнение на СВОМР 1

На 28.02.2020г в качеството си на бенефициент, кметът на Община Доспат инж.Елин Радев
подписа договор № BG06RDNP001-19.228-003-С01/2020г за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.,
съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по процедура
чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „ Прилагане на операции в рамките на
стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно
равитие”.

Наименованието на проекта е "„Реконструкция и рехабилитация а нови и съществуващи
улици, съоръжения и принадлежностите към тях на територията на община Доспат”.

Основната цел на настоящия проект е да повиши привлекателността на средата за
обитаване, да насърчи развитието на туризма, а от там и да подобри икономическото развитие на
община Доспат, посредством извършване на инвестиции в подобряването на публичната
инфраструктура. Специфичните цели на проекта се свеждат до: - извършването на строително –
монтажни работи – рехабилитация и реконструкция на част от улична мрежа (настилка и
тротоари) на територията на общината- гр. Доспат и с. Барутин. - подобряване условията на живот
на минимум 3729 души, формиращи населението на град Доспат и село Барутин, където ще
извършат СМР. В допълнение, целите на настоящия проект са в съответствие с част от целите и
приоритетите на Общински план за развитие на Община Доспат за периода 2014-2020, а именно:
Приоритет 1 "Модернизация на базисна инфраструктура и качествена жизнена и околна среда";
Специфична цел 1.1: "Развитие и модернизация на транспортната инфраструктура"; Мярка 1.1.2.
Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа.

Обща стойност на проекта: 97 697.7 лв. без ДДС (деветдесет и седем хиляди и шестстотин
деветдесет и седем лева и седемдесет стотинки )

Основни дейности : Основните дейности е Извършване на строително – монтажни работи-
рехабилитация и реконструкция на част от улична мрежа – настилка и тротоари на територията на
общината – гр. Доспат и с. Барутин.

Резултатите жителите ще се ползват от подобрени услуги, инфраструктура, различна от
тези, свързани с ИТ – 3729 дущи

Бенефициент: Община Доспат

С начална дата: 28.02.2020г. и крайна дата: 30.06.2023г.; 24 месеца
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