
 

 

„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони.“ 

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 година 

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“ 

 

 

Ползвател: Община Кирково 

 

Проект: „Реконструкция и рехабилитация на водопровод в село Тихомир и село Чакаларово, община Кирково“ 

 

 Договор № 09/07/2/0/00408 от 20.09.2018 год.



На 20.09.2018 г. община Кирково подписа Договор № 09/07/2/0/00408  с Държавен фонд „Земеделие“ 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“ от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за проект „Реконструкция и 

рехабилитация на водопровод в село Тихомир и село Чакаларово, община Кирково“. 

 

Общата цел на проекта : Устойчиво териториално развитие и повишаване качеството на живот на населението в община Кирково 

чрез модернизиране на техническата инфраструктура. 

Конкретни /специфични/ цели: 

Конкретна цел 1 - Качествено и трайно подобряване на водопроводната мрежа в община Кирково за по-добро обслужване на 

населението; 

Конкретна цел 2 - Повишаване на туристическата привлекателност и имиджа на община Кирково като туристическа дестинация, 

чрез подобряване качеството на средата и инфраструктурата на общината; 

Конкретна цел 3 - Повишаване качеството на водопроводната мрежа, в услуга на жителите и гостите на общината.  

 

Предвижда се реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните системи в двете населени места – село Тихомир и село 

Чакаларово. 

Целта на изготвения технически проект е извършване на строително ремонтни дейности по реконструкция и рехабилитация, подмяна 

на тръби, възстановяване на съществуващата настилка. При извършване на реконструкцията и рехабилитацията ще бъдат запазени 

съществуващите абонати в населените места.  

Проектът цели да доведе до повишаване на експлоатационните качества на водопроводната мрежа, ще бъде оптимално подобрено 

качеството на водоснабдяване в съответствие с действащата регулация и нормите за проектиране на водопроводи и ВиК системи. 

Водопроводната инфраструктура в разглежданите участъци ще бъде изцяло подменена.  

Изпълнението на настоящият проект ще допринесе за: 

 Подобряване състоянието на водопреносната мрежа като неразделна част от техническата инфраструктура на община Кирково; 

 Повишаване качеството и привлекателността на жизнената среда в общината; 

 Повишаване имиджа на Община Кирково като туристическа дестинация, което ще даде възможност за повишаване на доходите на 

местното население; 



 По-бърз и лесен достъп за местното население и гостите на селата до основни услуги (социални, културни, образователни и здравни);  

 

Целеви групи по проекта са:  

Жителите на село Чакаларово и село Тихомир; 

      Посетителите и гостите на двете населени места и общината (туристите). 

 

 

 

              Община Кирково 


