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ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА ОБЕКТИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ ФИНАНСИРАТ С ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ 

 
Приложение 1 

 
№ 
по 
ред 

 
Наименование на 

проекта 

 
Стойнос
т в лева 

 
Цели 

 
Технико-икономическа обосновка 

Очакван
и 

срокове 
за 

реализац
ия 

Социално-
икономически 

анализ на 
очакваните 
резултати 

Начин на 
финан- 
сиране  

1 2 3 4 5 6 7 8 
 
1. 

Изграждане на 
детска градина в 
с. Калековец 

 
800  000 

Да се поднови и 
модернизира 
общинската 
образователна 
структура с 
повишаване на 
естетиката, 
енергийната 
ефективност, 
сигурността и 
хигиената в детските 
градини 

Чрез изграждане на нова сграда за 
детската градина ще се подобрят 
условията за занимания, игри и работа на 
децата и персонала.  Осигуряване на 
възможност  за организация на игри и 
занимания на открито с благоустрояване 
двора на детската градина. Повишаване на  
енергийната ефективност, чрез влагането 
на нови, съвременни системи за изолация, 
енергоспестяващи източници на 
осветление, отопление, климатизация и 
вентилация на сградата. 

От юни 
2018г. 
до юни 
2020г. 

Изградена 
нова сграда на  
ДГ “Весела“  
в с. Калековец 

 
Местни 
приходи 

http://www.maritsa.org/


 
2. 

Изграждане на 
детска градина в 
с. Строево 

 
420 000 

Да се поднови и 
модернизира 
общинската 
образователна 
структура с 
повишаване на 
естетиката, 
енергийната 
ефективност, 
сигурността и 
хигиената в детските 
градини 

Чрез изграждане на нова сграда за 
детската градина ще се подобрят 
условията за занимания, игри и работа на 
децата и персонала.  Осигуряване на 
възможност  за организация на игри и 
занимания на открито с благоустрояване 
двора на детската градина. Повишаване на  
енергийната ефективност, чрез влагането 
на нови, съвременни системи за изолация, 
енергоспестяващи източници на 
осветление, отопление, климатизация и 
вентилация на сградата. Разкриване на 
още две групи за да отговорим на нуждите 
на младите семейства в населеното място. 

От юни 
2018г. 
до юни 
2020г. 

Изградена 
нова сграда на  
ДГ 
“Детелина“  в 
с. Строево 

 
Местни 
приходи 

 
 
3. 

Изграждане на 
многофункциона
лна спортна зала 
в с. Труд 

 
 
1 000 000 

Изграждане на 
многофункционална 
спортна зала към 
училището в с. Труд, 
която да се ползва за 
физкултурен салон , 
както и за нуждите на 
населението за 
организиране и 
провеждане на 
спортни, културни  и 
обществени  
мероприятия. 

Осигуряване на съвременни условия за 
провеждане на учебния процес  и 
заниманията на учениците, чрез 
изграждане на нова спортна зала, която да 
се ползва и за физкултурен салон, със 
съвременно обзавеждане и оборудване. •
 Осигуряване на възможност за 
развитието на спорта в населеното място и 
региона, със създаване на съвременни 
условия за тренировки и състезания на 
закрито. 
Осигуряване на възможност за 
организация на обществени занимания на 
закрито, които да се посещават от голям 
брой хора от населението. 
Създаване на съвременни условия за 
посещение и ползване на сградата от 
групи в неравностойни положение. 

От юни 
2018г. 
до 
декемвр
и 2020 г. 

Изградена 
нова 
многофункци
о-нална 
спортна зала в 
с. Труд 

 
Местни 
приходи 



 
 
4. 

Изграждане на 
втори етап на 
многофункциона
лна общинска 
сграда в с. 
Желязно 

 
 
100 000 

Изграждане на втори 
етап от 
многофункционална 
зала, която да се 
ползва за нуждите на 
населението от 
административни 
услуги, за 
организиране и 
провеждане на 
обществени 
мероприятия. 

Осигуряване на съвременни  условия за 
работа на кметската администрация на 
населеното място, чрез изграждане на 
нова материална база със съвременно 
оборудване. 
Осигуряване на възможност за прилагане 
на мерки за подобряване на  
административното обслужване, чрез 
въвеждане на повишена организация и 
информация.  
Осигуряване на възможност за 
отбелязване на обществено значими 
събития и празници за населеното място, 
организиране на конференции и събрания. 

От юни 
2018г. 
до 
декемвр
и 2020 г. 

Цялостно 
изградена 
многофункци- 
нална 
общинска 
сграда в с. 
Желязно 

 
Местни 
приходи 

 
5. 

Изграждане на 
многофункциона
лна сграда в с. 
Крислово 

 
 
80 000 

Изграждане на 
многофункционална 
зала, която да се 
ползва за нуждите на 
населението, за 
организиране и 
провеждане на 
обществени 
мероприятия с 
различен характер 

Осигуряване на съвременни  условия за 
провеждане на обществени мероприятия, 
чрез изграждане на нова сграда със 
съвременно обзавеждане и оборудване. 
Осигуряване на възможност за запазване и 
развитието на културното наследство в 
населеното място и региона със създаване 
на съвременни условия за провеждане на 
занимания на любителски школи по 
музика, танци, спорт, чужди езици,театър, 
литературни четения . 
Осигуряване на възможност за 
отбелязване на обществено значими 
събития и празници за населеното място, 
организиране на конференции и събрания. 

От юни 
2018г. 
до 
декемвр
и 2020 г. 

Изградена 
нова 
многофункци
о-нална 
общинска 
сграда в с. 
Крислово   

 
Местни 
приходи 



 
6. 

Изграждане на 
кметство в с. 
Трилистник 

 
 
200 000 

Изграждане на нова 
сграда, която да се 
ползва за нуждите на 
населението от 
административни 
услуги, за 
организиране и 
провеждане на 
обществени 
мероприятия. 

Осигуряване на съвременни  условия за 
работа на кметската администрация на 
населеното място, чрез изграждане на 
нова материална база със съвременно 
оборудване. 
Осигуряване на възможност за прилагане 
на мерки за подобряване на  
административното обслужване, чрез 
въвеждане на подобрена организация и 
информация.  
Осигуряване на възможност за 
отбелязване на обществено значими 
събития и празници на населеното място, 
организиране на конференции и събрания. 

От юни 
2018г. 
до 
декемвр
и 2020 г. 

Изградена 
нова 
общинска 
сграда на 
кметството в 
с. 
Трилистник 

 
Местни 
приходи 

 
 
7. 

Цялостна 
подмяна на 
уличното 
осветление във 
всички населени 
места на община 
Марица 

 
 
1 400 000 

Доставка и монтаж на 
нови 5655 бр. LED 
улични осветителни и 
унифицирани рогатки 
и елементи на 
закрепяне                           
Изграждане и 
въвеждане в 
експлоатация на 
система за управление 
на уличното 
осветление и енергиен 
мениджмънт              
Изграждане на център 
за управление                          
Монтаж на 121бр. 
Табла за управление 
на   уличното 
осветление                           
Изграждане и/или на 
кабелна и стълбова 
мрежа            

Подобряване на качеството на уличното 
осветление и привеждането му в 
съответствие с нормите на осветеност                                    
Намаляване на годишните разходи за 
ел.енергия                                  Намаляване 
на емисиите от парникови газове-  
еквивалентни емисии въглерод 
диоксид(CO2),   свързани с използване на 
ел..енергия                      Намаляване на 
уличната престъпност                       
Справяне със социалната 
неравнопоставеност, чрез обновление на 
райони в неизгодно положение                
Намаляване на пътно-транспортните 
произшествия                          Гарантиране 
на възможности за по-безопасно  
движение пеш и с велосипеди     

От юни 
2018г. 
до 
декемвр
и 2020 г. 

"Доставка и 
монтаж на 
нови 5655 бр. 
LED улични 
осветителни и 
унифицирани 
рогатки и 
елементи на 
закрепване 
Повишена на 
енергийната 
ефективност в 
съответствие 
с 
количествени
те и 
качествените 
показатели 
заложени в 
БДС EN 
213201-2" 

 
Местни 
приходи 



 
 
8. 

Реконструкция и 
основен ремонт 
на вътрешна 
улична мрежа в 
населените 
места на 
Община Марица 

 
 
 
2 000 000 

Да се повиши 
привлекателността на 
населените места, 
качеството и комфорта 
на обитаване, чрез 
благоустрояване и 
подобряване 
състоянието  на  
основни обслужващи 
улици и споделени 
пространства, 
едновременно в 
повечето населени 
места в Община 
Марица. 

През последните години Община Марица 
е в състояние  да извършва единствено 
частични текущи ремонти на вътрешната 
улична мрежа,но няма финансовата 
възможност за цялостна реконструкция и 
рехабилитация  на основни вътрешни 
пътни артерии.  
През 2016г. община “Марица” 
кандидатства с технически проекти за 
финансиране от Държавен Фонд 
Земеделие –Разплащателна Агенция, 
отдел “Прилагане на мерките за развитие 
на селските райони по Мярка 7.2., но 
предложенията не са одобрени, поради 
заложените критерии за предварителна 
оценка, даващи предимство на общини от 
Северна България. 
През 2017г., Община „Марица“ е 
отправила многократни молби до 
Министерски съвет за осигуряване на 
целеви средства от Републиканския 
бюджет  за реконструкция на основни 
вътрешни улици в няколко населени 
места, но такова не е осигурено. 
Чрез външния заем , ще се създадат 
условия за подобряване на градската и 
екологична среда, чрез реконструкция и 
рехабилитация на основните пътни 
артерии в населените места на община 
Марица. Създаване на условия за 
подобряване на достъпността в градската 
среда. 

От юни 
2018г. 
до 
декемвр
и 2020 г. 

Част от 
улиците в 
населените 
места на 
общината са: 
Реконструира
ни и 
ремонтирани, 
положена 
нова 
асфалтова 
настилка, 
нови 
тротоарни 
настилки. 
Достъпна 
архитектурна 
среда  с 
градски 
дизайн и 
комфорт на 
жителите. 

 
Местни 
приходи 

 


