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СПРАВКА 

ЗА ОБЩИНСКИТЕ ПРОЕКТИ, ИЗПЪЛНЕНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2005-2010 г. НА ОБЩИНА КРИВОДОЛ 

Проекти през периода 2005 – 

2010 г. 

Количествено измерими резултати от проекта – 

брой облагодетелствано население, брой обучени 

лица, км. ремонтиран път, кв.м. ремонтирани 

сгради, Kw/h икономия на енергия и др. 

Обща стойност 
Статус на проекта – приключен, в процес 

на изпълнение 

Приоритет 1: Постигане на постепенен преход към устойчиво демографско развитие чрез задържане на население в трудоспособна и детеродна 

възраст, нарастване на раждаемостта и постигане на положително миграционно салдо в общината 

Цел 1: Промяна на условията на живот на населението - развитие и благоустрояване на средата за труд, обитаване и отдих 

Мярка 1.2: Осигуряване на допълнителни предимства за млади специалисти и млади семейства, чрез осигуряване на терени за строителство, по-високи 

доходи и постигане на качествено образование за децата им 

Мероприятия, свързани с 

енергийна ефективност в две 

детски градини и ДДЛРГ. 

Изградена отоплителна система, подменена дограма и 

изолация 

725 788 лв. 3 приключени проекта 

Приоритет 1: Постигане на постепенен преход към устойчиво демографско развитие чрез задържане на население в трудоспособна и детеродна 

възраст, нарастване на раждаемостта и постигане на положително миграционно салдо в общината 

Цел 1: Промяна на условията на живот на населението - развитие и благоустрояване на средата за труд, обитаване и отдих 

Мярка 1.4: Изпълнение на общинската програма за опазване на околната среда и постигане на качествена промяна на селищната среда чрез 

благоустройство, допълнително озеленяване и защита на зелените площи и паркове 

Залесяване на неземеделски 

земи, СМР, облагородени и 

почистени  паркове, подмяна 

на водопроводна мрежа 

Почистване и озеленяване, подменена част от 

водопроводната мрежа в с. Лесура и с. Осен, 

поставяне на осветителни тела, пейки и 

възстановяване на фонтан, поставени кошчета за 

отпадъци, залесяване на 90.34 ха с топола и бяла 

акация 

717 102 лв. 

 

9 проекта, от които 8 приключили и един в 

процес на изпълнение 

Приоритет 1: Постигане на постепенен преход към устойчиво демографско развитие чрез задържане на население в трудоспособна и детеродна 

възраст, нарастване на раждаемостта и постигане на положително миграционно салдо в общината 

Цел 2: Провеждане на последователна и устойчива общинска политика с активното участие на неправителствения сектор за завръщане на младите хора 

след завършване на образование и осигуряване на заетост 

Мярка 2.1: Изграждане на информационен център за подпомагане на професионалната ориентация на младите, реклама на профилираното 

образование и допълнителното обучение в съвременни информационни технологии и добри практики за участие в трудовия и управленски живот на 

общината 
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Изграждане на център за 

подкрепа на земеделски 

инициативи за ромския етнос 

Изграден е център за подкрепа, проведени обучения 

на общо 150 безработни роми в различни 

направления. 

274 740 лв. 1 приключен проект 

Приоритет 2: Формиране на конкурентоспособна структура на общинската икономика и постепенен преход към устойчив темп на икономически 

растеж 

Цел 2: Определяне на конкретни инициативи за развитието и специализацията на селското стопанство в общината. Приемане на програма за 

последователно формиране на аграрни клъстери в общината и стандартите за качество на земеделската продукция на Европейския съюз 

Мярка 2.2: Изграждане на зони с обекти предоставящи възможности за развитие на селски туризъм 

Насърчаване на 

трансграничното 

сътрудничество 

Изградени са екопътека, колоездачна пътека, място за 

къмпинг, посетителски и информационен център. 

393 935 лв. 1 приключен проект 

Приоритет 3: Развитие и съхраняване на природното и културно богатство на територията на общината 

Цел 2: Съхранение и популяризиране на културно-историческото и природното богатство на общината 

Мярка 2.3: Подпомагане и разширяване на дейността и изявите на читалищата в общината - поддържане на фолклорни състави, организиране на 

прегледи на народни песни и танци съвместно с училищата в общината 

СМР в читалище в с. Ракево СМР 116 976 лв. 1 приключил проект 

Приоритет 4: Формиране на качествена жизнена среда в община Криводол 

Цел 1: Реконструкция на транспортната инфраструктура в общината 

Мярка 1.1: Разработване и приемане на проекти за реконструкция на третокласната и четвъртокласната пътна мрежа 

Реконструкция на общинска 

пътна мрежа 
Реконструирана 7 620 км пътна мрежа 1 955 124 лв. 1 приключен проект 

Приоритет 4: Формиране на качествена жизнена среда в община Криводол 

Цел 1: Реконструкция на транспортната инфраструктура в общината 

Мярка 1.5: Рехабилитация на уличната мрежа в гр. Криводол 

Рехабилитация на улици Рехабилитация на улици 301 273 лв. 3 приключени проекта 

Приоритет 4: Формиране на качествена жизнена среда в община Криводол 

Цел 1: Реконструкция на транспортната инфраструктура в общината 

Мярка 1.6: Рехабилитация на уличната мрежа в селата 

Рехабилитация на улици, 

корекция на канали, ремонт и 

СМР 

Рехабилитация на улици, корекция на канали, ремонт 

и СМР 
488 052 лв. 15 приключени проекта 

Приоритет 4: Формиране на качествена жизнена среда в община Криводол 

Цел 2: Подобряване и поддържане на високо качество на водите в общината 

Мярка 2.2: Проектиране и изграждане на пречиствателна станция за отпадни води 
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Техническа помощ на проект 

във водния сектор на гр. 

Криводол 

Изготвен проект за ПСОВ, канализационна мрежа 825 000 лв. 1 приключен проект 

Приоритет 4: Формиране на качествена жизнена среда в община Криводол 

Цел. 3: Подобряване на системата за управление на отпадъците генерирани в общината 

Мярка 3.1: Усъвършенстване на организацията на сметосъбиране и извозване на твърдите битови отпадъци и ликвидиране на нерегламентираните 

сметища на територията на общината 

Организация за събиране и 

извозване на битови отпадъци 

Закупени контейнери и кофи за смет за цялата 

община 
281 697 лв. 1 приключен проект 

Приоритет 4: Формиране на качествена жизнена среда в община Криводол 

Цел 4: Рехабилитация и доизграждане на ВиК мрежата в цялата община 

Мярка 4.1:  Подмяна на водопровода и канализацията в цялата общинска водопроводна мрежа до 2013г. с тръби от ПВП /полиетилен с висока 

плътност/ 

Ремонтни дейности на 

водопроводната мрежа 

Ремонт и направа на водопроводна мрежа в четири 

села, битова и дъждовна канализация на централна 

градска част в гр. Криводол 

9 406 685 лв. 6 приключили проекта 

Приоритет 4: Формиране на качествена жизнена среда в община Криводол 

Цел 4: Рехабилитация и доизграждане на ВиК мрежата в цялата община 

Мярка 4.2: Осигуряване на селищата от общината с непрекъснато водоснабдяване с качествена питейна вода 

Реконструкция и подмяна на 

външен водопровод 

Изцяло подновен водопровод до напорен резервоар 

гр. Криводол и отклоненията към 6 села 
3 446 857 лв. 1 приключил проект 

Приоритет 4: Формиране на качествена жизнена среда в община Криводол 

Цел 5: Осветление и енергийна ефективност. Система за управление 

Мярка 5.2: Разработване на концепция за повишаване на енергийната ефективност на територията на общината 

Изпълнение на СМР 
Изградена отоплителна система и подменена дограма 

в две общински сгради 
521 299 лв. 1 приключил проект 

Приоритет 4: Формиране на качествена жизнена среда в община Криводол 

Цел 7: Развитие на звената за здравеопазване и социални дейности и подобряване на достъпността на населението до центровете за Спешна 

медицинска помощ 

Мярка 7.1: Подпомагане на политиката за постоянна и надеждна здравна профилактика на населението от общината 

Ремонтни дейности в звена за 

здравеопазване и социални 

дейности 

Основен ремонт на комплекс за медицинско 

обслужване, преустройство на сграда, изграждане на 

дома за стари хора и за деца, лишени от родителски 

грижи, предоставяне на социални услуги, услуги за 

2 405 121 лв. 
7 проекта, от които 5 приключили и 2 в 

процес на изпълнение 
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455 деца (доставка на плодове и зеленчуци), 

назначени 40 лични асистента на трудов договор за 41 

нуждаещи се лица. 

Приоритет 4: Формиране на качествена жизнена среда в община Криводол 

Цел 8: Развитие на масовия спорт и специализирани спортни дейности в общината 

Мярка 8.1: Подпомагане сформирането на спортни клубове и представителства на спортни федерации към училищата в общината 

Изграждане на спортни 

площадки и обновяване на 

спортни комплекси 

Изграден спортен комплекс, волейболна площадка, 

реконструкция на градски стадион. 
4 593 484 лв. 

5 проекта, от които 3 приключили и 2 в 

процес на изпълнение 

Приоритет 5: Развитие и усъвършенстване на административния капацитет на общината 

Цел 3: Развитие и задълбочаване на регионалното сътрудничество 

Мярка 3.1: Включване на общината в проекти със съседни общини от областта за постигане на съвместно развитие 

Партньорство за европейски 

стандарт 

Разработена методология за управление на БО в 

Общини Бойчиновци, Криводол и Якимово 
65 129 лв. 1 приключен проект 

 


