Предложения за проекти
от област Ловеч във връзка с разработването на целенасочена инвестиционна програма
в подкрепа на развитието на Северозападна България
Наименование на проекта

Община на
територията на
която ще се
изпълнява

Прогнозна
стойност
в хил. лв.

1

„Изграждане на демонстрационен
център на занаятите в община Априлци”

Община Априлци

383,010

2

"Реконструкция на улична мрежа - гр.
Априлци"

Община Априлци

1 753, 236лв

3

„По-добра учебна среда за децата на
Априлци чрез обновяване на ОУ“Васил
Левски“

Община Априлци

400,000

Период на
изпълнение

Очаквано въздействие/резултати от изпълнението на
проекта

юли 2017 - 1. Насърчаване на растежа на доходите и създаване на
септември 2017 заетост в селските райони чрез подпомагане развитието
на интегриран селски туризъм;
2. Разнообразяване и подобряване на туристическата
инфраструктура, атракциите и съоръженията за
посетители в селските райони;
3. Създаване на благоприятни условия, стабилизиращи
местната икономика и водещи до балансирано устойчиво
развитие
юли 2017 - 1. Осигуряване на подходяща инфраструктура, която да
септември 2017 доведе до създаване на по - добри условия за живот на
жителите на община Априлци;
2. Осигуряване на рентабилна инфраструктура, която в
дългосрочен план ще доведе до постигане на
икономически и социални цели;
3. Създаване на предпоставки за осигуряване на равен
достъп до инфраструктури
юли 2016 1.Подобряване, модернизиране и обновяване на
септември 2018
сградния фонд на ОУ“Васил Левски“
2.Създаване на достъпна среда за децата в общината
3.Повишаване мотивацията на децата към ограмотяване
4. подобряване качеството на живот, обучение и работа
в общински образователни институции
5. Повишаване енергийната ефективност на общинския
сграден фонд
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Възможност за
финансиране
изпълнението на
проекта по
оперативна
програма
ПРСР 2014 - 2020

ПРСР 2014 - 2020

ПРСР 2014 – 2020
ОП“Региони в
растеж“

4

Енергоефективно обновяване и основен
ремонт на ПГТ“Иван Марангозов“

Община Априлци

1 000, 000

юли 2016 септември 2018

5

„Въстановяване на гробищна църква
„Св. Параскева“

Община Априлци

1 200, 000

юли 2016 септември 2018

6

Рехабилитация на улици в Община
Летница

Община Летница

4 00, 000

7

Интегриран проект за реконструкция,
рехабилитация и модернизация на
централна градска част в гр. Летница,
рехабилитация на обществени зелени
площи, тротоари и площади в селата
Горско Сливово, Крушуна и Кърпачево
Предоставяне на социални услуги –
домашен помощник, социален асистент,
личен асистент.

Община Летница

2 000,000

Община Летница

400, 000

Подобряване качеството на
предоставяните услуги: ЦНСТ, ЦСРИ,
ДЦВХУ
Разкриване на нови социални услуги
Разнообразяване и подобряване на
туристическата инфраструктура чрез
изграждане на съоръжения и места за
отдих в общината

Община Летница

600, 000

От м. 01.16 г. до
м. 12.18 г.

Община Летница

2 000,000

От м. 01.16 г. до
м. 12.18 г.

Реконструкция на Трети клас път ІІІ301(обходен път) „Левски-Ловеч”,
преминаващ през територията на град

Община Летница

След
изготвяне на
технически

8

9

10

11

От м. 01.16 г. до
м. 12.18 г.
От м. 01.16 г. до
м. 12.18 г.

От м. 01.16 г. до
м. 12.18 г.

Неотложна нужда
от ремонтни
действия

1.Осигуряване на рентабилна образователна
инфраструктура в община Априлци
2.Повишаване на мотивацията на децата към
ограмотяване
1.Насърчаване и развитие на религиозния и културния
туризъм в община Априлци
2.Разнообразяване и подобряване на туристическата
инфраструктура
Рехабилитирани улици в гр. Летница, подобрено
качеството на живот на населението в Община Летница,
създаване на нови работни места по време на
строителството.
Модернизирана централна градска част в гр. Летница,
рехабилитирани обществени зелени площи, тротоари и
площади в селата Горско Сливово, Крушуна и
Кърпачево,
подобрено качеството на живот на населението в
Община Летница
Утвърждаване на нов ефективен подход за помощ и
подкрепа на лица с трайни увреждания и възрастни
хора.Утвърждаване на иновативенмодел за
предоставяне на почасови услуги в домашна среда,
осигуряващипо-високо качество на живот на лица с
трайниувреждания и възрастни хора от община
Летница, изпаднали в социалнаизолация и в
невъзможност да се самообслужват.Създаване на нови
работни места.
Подобрено качеството на социалните услуги:
ЦНСТ, ЦСРИ, ДЦВХУСъздаване на нови работни
места.

ПРСР 2014 – 2020
ОП“Региони в
растеж“

Разнообразена и подобрена туристическата
инфраструктура, създадени нови атракции, съоръжения
и места за отдих за посетителите.Създадени нови
работни места.Изпълнението на проекта е с важно
икономическо значение.
С реализацията на проекта ще се разреши основен
проблем за населеното място и община Летница.
Републиканският път се използва масово от товарните

ПРСР, Мярка 7
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ОП“Региони в
растеж“
ПРСР, Мярка 7

ПРСР, Мярка 7

ОП „Развитие на
човешките ресурси“
2014-2020,
Операция
„Независим живот“

ОП „Развитие на
човешките ресурси“
2014-2020

Областно пътно
управление-Ловеч
Агенция пътна

Летница

проект

12

Изграждане на канализация, (в т.ч. и
съоръжение
за
пречистване
на
отпадъчни води ) в село Крушуна,
община Летница

Община Летница

13

Проектиране
доизграждане
„Хемус“

строителство
за
автомагистрала

Община Летница
и общини от
област Ловеч и
област Плевен

След
изготвяне на
технически
проект

14

Преустройство и реконструкция на
сградата на Младежки дом, гр. Ловеч

гр.Ловеч, Община
Ловеч

3 500

01/2016 – 01/2018

15

Рехабилитация на Зоопарк, гр. Ловеч

гр.Ловеч, Община
Ловеч

20 000

01/2016 – 01/2018

и
на

6 000,000

От м. 01.16 г. до
м. 12.20 г.

От м. 01.16 г. до
м. 12.20 г.

автомобили на местните фирми, земеделските
производители и автобусния транспорт, което му
предава важно икономическо значение.
С реализацията на проекта ще се разреши основен
проблем за населеното място и община Летница.
Селото се посещава от около 200 000 туристи на година.
Категоризирани са голям брой къщи за гости и места за
настаняване.
В резултат на изградената канализация ще се създаде
основна услуга за населението, от особена важност за
подобряване качеството на живот на жителите и
гостите на селото, опазването на околната среда.
Изпълнението на проекта е с важно икономическо
значение.
Балансирано икономическо развитие в цялата страна,
потенциалнонамаляване на броя на пътнотранспортните
произшествия, създаване на нови работни места по
време на строителството.
В инвестиционния проект са заложени мерки, които да
превърнат
Младежкия
дом
в
модерна
мултифункционална сграда, пригодена както за
обширна и разнообразна музейна и културна дейност,
така и за конферентна и друга събитийна дейност.
Предвижда се също така преустройство и обновяване на
сградата с цел обособяване на експозиционните площи,
лаборатории, хранилища и администрация на
Регионалния исторически музей Ловеч (РИМ). Проектът
ще предвиди и подходящо външно архитектурно
оформление,
вписващо
сградата
в
духа
на
Архитектурно-исторически резерват "Вароша". Всичко
това ще позволи оползотворяване на потенциала на
Младежкия дом като ключово културно-просветно
средище в гр. Ловеч.
Цялостен ремонт и реконструкция на базата; доставка и
монтаж на елементи на парковото оборудване;
изграждане
на
зелена
система;
ремонт
на
административната сграда и други обслужващи
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инфраструктура
ПРСР, Мярка 7
ВиК оператор,
Асоциация по ВиК
на обособена
територия,
обслужвана от ВиК
АД Ловеч

Оперативна
програма
„Транспорт
и
транспортна
инфраструктура"
2014 – 2020 г.
ОПРР 2014-2020

ОПРР 2014-2020

16

Преустройство и рехабилитация
Покрит мост, гр. Ловеч

на

гр.Ловеч, Община
Ловеч

1 000

01/2016 – 01/2018

17

Преустройство
на
сградата
на
фондохранилището на Художествена
галерия-Ловеч
и
Регионален
историческия музей-Ловеч

гр.Ловеч, Община
Ловеч

1 000

01/2016 – 01/2018

18

Реконструкция и рехабилитация, вкл.
въвеждане на енергоспестяващо улично
осветление на ул. „Крайречна”, ул.
„Осъмска” и ул. „Баховско шосе”

гр.Ловеч, Община
Ловеч

3 000

01/2016 – 01/2018

19

Рехабилитация и нови пространствени
решения на пешеходната зона в
централна градска част и рехабилитация
на площад „Тодор Кирков”

гр.Ловеч, Община
Ловеч

7 000

01/2016 – 01/2018

20

Изграждане и оборудване на нови
детски площадки и места за отдих,
превръщане на бившите територии на
казармата
в
културен,
спортен
развлекателен център в град Ловеч

гр.Ловеч, Община
Ловеч

12 000

01/2017 – 01/2019

21

Осигуряване на възможности за
рекултивация на първа клетка,
изграждане на втора клетка и
сепарираща инсталация РЦУО Луковит

Община Луковит

След
изготвяне на
технически
проекти

2016-2020

помещения; обособяване на създаване на зона за деца с
нова детска площадка и др.
Естетизиране на Покрития мост при запазване на
възрожденския му облик, ще се подобри пригодимостта
му с цел насърчаване на занаятчийската дейност, както
и ще се спомогне за разрешаване на основни проблеми,
свързани с експлоатацията на съоръжението през
зимния период.
Чрез заложените в инвестиционния проект дейности
следва ще се изпълни най-подходящото решение за
реставриране на сградата и превръщането й в
привлекателен и рентабилен културен и образователен
център в Ловеч, както и за обособяването й като
интерактивен музей.
Проектът предвижда изгражданене на тротоари,
подмяна на пътна настилка, изграждане на ново и
подмяна на съществуващо улично осветление с
енергоспестяващо, полагане на нова вертикална
сигнализация и хоризонтална маркировка. С оглед на
това, че и трите улици попадат в зона с потенциал за
икономическо развитие, заложените в инвестиционния
проект мерки ще допринесат за подобряване на бизнес
климата и условията за производствена и търговска
дейност в целевата територия.
Чрез осъществяване на проекта ще се подобри и
естетизира централната градска част, включително
подмяна на настилките, подмяна на осветление,
модернизация на елементите на градското обзавеждане
и др.
Обособяване на нов място за отдих и развлечения в
идеалния център на града

Втори етап на проект „Изграждане на регионална
система за управление на отпадъците – регион Луковит“
за общините Луковит, Червен бряг, Роман, Тетевен,
Ябланица
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ОПРР 2014-2020

ОПРР 2014-2020

ОПРР 2014-2020

ОПРР 2014-2020

ОПРР 2014-2020

ОПОС

22

23

24

25

26

27

28

Разработване и експлоатация на система
за разделно събиране, транспортиране и
преработка на битови отпадъци на
територията на общините-участнички в
Регионалното сдружение за управление
на отпадъците: закупуване на съдове,
машини за транспортиране, система за
управление и контрол“
Реконструкция и рехабилитация на
четвъртокласна пътна мрежа в община
Луковит, вкл.чрез разширяване,
подмяна на габарити, възстановяване и
изграждане укрепителни и защитни
съоръжения, пътна маркировка и
знаково стопанство
Доизграждане, реконструкция
Рехабилитация на водоснабдителна и
канализационна мрежа на гр.Луковит ІІ
етап
Реконструкция и
рехабилитация на водоснабдителна и
канализационна мрежа и изграждане на
ПСОВ с. Дерманци
Реконструкция и рехабилитация на
вътрешна и външна водопроводна
мрежа в селата от общината

Община Луковит

Реконструкция и рехабилитация улична
мрежа във всички населени места от
общината, вкл. отводнителни и защитни
съоръжения, знаково стопанство и
пътна маркировка
Създаване на комплекс за социални
услуги за възрастни в град Луковит в
сградата на бивш Дом за деца с

Община Луковит

След
изготвяне на
технически
проекти

2016-2020

Целта на проекта е високо ниво на опазване на околната
среда, установяване на ефективна и екологосъобразна
система за съвременно управление на отпадъците в
региона с население над 90 000 души
Целта на проекта е ограничаване и намаляване
въздействието върху околната среда, причинено от
отпадъци и изпълнение задължението на РБ като член
на ЕС за интегрирано управление на отпадъците

ОПОС

Население на региона, обект на въздействието: 91 090
души
Община Луковит

След
изготвяне на
технически
проекти

2016-2020

Цел: осигуряване териториална свързаност и среда,
подкрепяща възможностите за развитие на конкурентна
местна икономика и добро качество на живот на хората
в община Луковит
Очаквани резултати: 30 км реконструирани и
рехабилитирани четвъртокласни пътища

ПРСР2014-2020

Община Луковит

След
изготвяне на
технически
проекти
След
изготвяне на
технически
проекти
След
изготвяне на
технически
проекти
След
изготвяне на
технически
проекти

2016-2020

Осигуряване на третиране и пречистване на
отпадъчните води, както и подобряване на качеството и
надеждността на питейните води в гр. Луковит,
необхванати на първи етап от проекта
Осигуряване на третиране и пречистване на
отпадъчните води, както и подобряване на качеството и
надеждността на питейните води в най-голямото село в
общината с население над 2000 е.ж.
Осигуряване на съвременна водоснабдителна система за
хората и бизнеса в община Луковит и намаляване
загубите на питейна вода

ПРСР2014-2020

2016-2020

Осигуряване на съвременна улична мрежа за хората и
бизнеса като среда, подкрепяща възможностите за
развитие на местна икономика и добро качество на
живот

ПРСР2014-2020

След
изготвяне на
технически

2016-2020

Развитие на система за предоставяне на социални услуги
за възрастни
Потенциални кандидат-потребители – над 200 души на

ПРСР2014-2020

Община Луковит

Община Луковит

Община Луковит

2016-2020

2016-2020
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ОПОС

ПРСР2014-2020

физически увреждания

Ремонт и рехабилитация на сградите на
училищата и детските градини в селата
на община Луковит, с инвестиции за
осигуряване на достъп и енергийна
ефективност, вкл.подмяна на горивна
база и ползване на ВЕИ
Ремонт, обновяване и оборудване на
културни центрове и читалища в
общината

Община Луковит

Община Луковит

31

Изграждане на спортни и детски
площадки, подобряване на средата за
живот в селата от общината

Община Луковит

32

Инвестиции в рехабилитация и
реконструкция на обектите за
практикуване и развитие на
професионален спорт на територията на
община Луковит, вкл.доставка на
съвременно оборудване и системи за
отчитане на резултати и постижения
Подмяна въздушни проводници,
изграждане улични табла и подмяна на
осветителни тела с енергоспестяващи за
улично осветление в селата

Община Луковит

"Реконструкция и благоустрояване на
градска градина в УПИ ІІІ - за
озеленяване, кв.157 по плана на гр.
Луковит"
Рехабилитация, реконструкция и
изграждане на нови зелени
площи/паркове/ в населените места в
общината

Община Луковит

29

30

33

34

35

Община Луковит

Община Луковит

проекти
И разчет на
социалните
услуги
След
изготвяне на
технически
проекти

територията на общината

2016-2020

Внедряване на енергоефективни мерки в детски градини
и училища в селата, спестяване на въглеродни емисии.

ПРСР 2014-2020

Проектна
готовност

2016-2020

ПРСР 2014-2020

След
изготвяне на
технически
проекти
На етап
изготвяне на
технически
проекти

2016-2020

Ремонт и обновяване на читалищните сгради - културни
центрове в малките населени места,
Очаквано въздействие върху цялото население на
общината, гости и потенциални посетители
Подобряване на средата за живот в селата от общината с
цел задържане на младите хора и младите семейства с
деца в родните им места и преодоляване на миграцията
към големите градове
Възможности за развитие на професионален спорт –
тренировки и състезания на национално и
международно ниво, чрез рехабилитация на два спортни
комплекса – спортна зала и стадион Луковит.

Проектна
готовност

2016-2020

Подобряване качеството на живот в населените места на
общината и превръщането им в привлекателни места за
живот, като по този начин се постигне задържане на
населението, особено на младите хора и младите
семейства с деца в родните им места и преодоляване на
миграцията към големите градове

ПРСР 2014-2020

Изграждане на здравословна селищна среда

ПРСР 2014-2020

2016-2020

ПРСР 2014-2020

ПРСР 2014-2020

2016-2020

Проектна
готовност

2016-2020
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36

Проект „Играем и растем здрави –
рехабилитация и изграждане на нови
детски площадки в град Тетевен и
селата Рибарица, Галата, Глогово,
Градежница, Български извор, Черни
Вит, Голям извор”

Община Тетевен

3000

2016 – 2018 г.

Подобрена среда за спорт, стимулираща здравословен
начин на живот

Общински бюджет,
ПРСР, ОПРР, ПЧП,
СМР на МИГ Тетевен

37

Проект „Инвестиции в инфраструктура
подобряваща достъпа до туристически
обекти и забележителности,
включително за хора в неравностойно
положение”
Проект „Консултации и подкрепа за
започване на малък/семеен бизнес от
безработни лица, с фокус върху младите
хора, жените и хората в неравностойно
положение”
Рехабилитация и реконструкция на
общинските пътища, осигуряващи
връзка между град Тетевен и населените
места на общината

Община Тетевен

5000

2016 – 2018 г.

Достъпност на туристическа инфраструктура

Община Тетевен

250

2016 – 2018 г.

Подкрепен малък/семеен бизнес с фокус върху младите
хора, жените и хората в неравностойно положение

Общински бюджет,
ПРСР, СМР на МИГ
– Тетевен, ОПРР,
ПЧП, частни
инвестиции
ОПРЧР, ОПНОИР,
ПРСР, СМР на МИГ
– Тетевен, частни
инвестиции

Община Тетевен

50 000

2016 - 2020г.

Изградени съвременни общински пътища и транспортни
връзки. Всяко отделно населено място в община Тетевен
ще получи необходимия пространствен и
комуникационен достъп до съседните населени места и
до гр. Тетевен.

40

Рехабилитация и реконструкция на
уличната мрежа в гр. Тетевен.

Община Тетевен

30 000

2016 - 2020

Изградени съвременни общински пътища и транспортни
връзки

41

„Модернизация и реконструкция на
водопроводните мрежи в град Тетевен
за намаляване загубите и повишаване
качеството на доставяната питейна
вода“
„Изграждане на пречиствателна станция
за отпадни води в община Тетевен,
включително довеждащи колектори“

Община Тетевен,
Асоциация на
ВиКдружество

38

39

42

Община Тетевен,
Асоциация на
ВиК дружество

14 500

7 700

2016 - 2020

Изградена водопроводна мрежа в гр. Тетевен,
осигуряваща достъп до достатъчно като количество и
качество питейна вода

2016 - 2020

Реконструирана, рехабилитирана и изградена
съвременна ВиК система, осигуряваща третирането на
отпадни води по начин, предотвратяващ превръщането
им във фактор за замърсяване на околната среда.
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Общински бюджет,
ПРСР, СМР на МИГ
Тетевен, целева
субсидия от
републиканския
бюджет
Общински бюджет,
ПРСР, СМР на МИГ
Тетевен, целева
субсидия от
републиканския
бюджет
Общински бюджет,
ПРСР, СМР на МИГ
Тетевен, ОПОС,
ПУДООС
Общински бюджет,
ПРСР, СМР на МИГ
Тетевен, ОПОС,
ПУДООС

43

„Реконструкция, модернизация и
разширяване на канализационната
мрежа на град Тетевен“

Община Тетевен,
Асоциация на
ВиК дружество

35 350

2016 - 2020

44

„Рехабилитация и подобряване
енергийната ефективност на сградите на
общинските училища и детски градини,
включително смяна на горивната база и
системи за енергия от ВЕИ за собствени
нужди включително чрез смяна на
горивната база и системи за енергия от
ВЕИ за собствени нужди.
Рехабилитация и подобряване на
енергийната ефективност на публичните
сгради, предлагащи административни и
социални услуги, включително чрез
смяна на горивната база и системи за
добив на енергия от ВЕИ за собствени
нужди“
Изгражданенаалтернативнотрасена
Републиканскипът II-35 през
територията на град Троян, област
Ловеч, и осигуряване на целогодишно
преминаване през прохода „Беклемето“

Община Тетевен

7 000

2016 - 2020

Община Тетевен

7 000

Община Троян,
област Ловеч и
региона

35 000 хил
лв.

45

46

Реконструирана, рехабилитирана и изградена
съвременна ВиК система, осигуряваща третирането на
отпадни води по начин, предотвратяващ превръщането
им във фактор за замърсяване на околната среда.
Постигната енергийна ефективност на сградите на
общинските училища и детски градини, така че да се
осигури чиста околна среда и намаляване на
обществените разходи за енергия.

Общински бюджет,
ПРСР, СМР на МИГ
Тетевен, ОПОС,
ПУДООС
Общински бюджет,
ПРСР,
Международен
фонд „Козлодуй“,
НДЕФ, СМР на
МИГ Тетевен

2016 - 2020

Постигната енергийна ефективност на публични сгради,
предлагащи административни и социални услуги, така
че да се осигури чиста околна среда и намаляване на
обществените разходи за енергия.

Общински бюджет,
ПРСР,
Международен
фонд „Козлодуй“,
НДЕФ, СМР на
МИГ Тетевен

36
месеца(например
от 01.07.2015 г. до
30.06.2018 г.)

Реализирането на проекта е с приоритетно значение, тъй
като ще допринесе съществено за преодоляване на
актуални проблеми за икономическото развитие на
община Троян, област Ловеч и региона, а именно:
 Изваждане на транспортния поток от север на юг от
територията на гр. Троян с цел подобряване
безопасността на движението и оптимизиране на
трафика;
 Разкриване на нови работни места;
 Намаляване на замърсяването на въздуха и опазване
на околната среда;
 Осигуряване на целогодишно преминаване през
прохода „Беклемето“ с цел преодоляване на
диспропорцията в изграждането на транспортнокомуникационната мрежа в страната, подобряване
на динамиката в развитието на областите в
Северозападен район и Южен централен район и
повишаване на икономическия растеж в
дългосрочен план;
Изграждането на алтернативно трасе на път II-35 през

Оперативна
програма „Региони
в растеж“;Други
алтернативни
източници
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47

48

Изграждане на инфраструктурата на
северна („Сврачи дол“) и южна бизнес
зони на територията на гр. Троян,
област Ловеч

Туристически маршрут „Виа Траяна
Балканика“

Община Троян,
област Ловеч

2 500 хил. лв.

36 месеца
(например от
01.07.2015 г. до
30.06.2018 г.)

Община Троян,
област Ловеч, и
Община Гулянци,
област Плевен

16 000 хил.
лв.

36 месеца
(например от
01.07.2015 г. до
30.06.2018 г.)

територията на град Троян, обхваща:
- вход север на града (рехабилитация на
съществуващо трасе от км 70+911 до км 73+201 и
изграждане на ново трасе и подпорни стени по ул.
„Крайречна“ в кв. „Велчевски“ на гр. Троян от км
73+334.01 до км 74+749.88);
- пътна връзка между път II-35 и път III-357 (от км
0+000 до км 0+154.28 с мост при км 0+121.34);
- ЖП надлез на път III-357 (км 1+890);
- осигуряване на целогодишно преминаване през
прохода „Беклемето“, чрез изграждане и монтиране
на съоръжения тип „Заслон“ над пътя, които да
спират снегонавяването и образуването на преспи
върху пътното платно.
Реализирането на проекта ще спомогне за решаването на
редица проблеми, свързани с икономическото развитие
на общината и региона, а именно:
 Подобряване на транспортната, подземна и
надземна инфраструктура на гр. Троян, с цел
осигуряване на условия за градско развитие и
развитие на бизнеса;
 Привличане на местни и чужди инвестиции с цел
укрепване на финансовата стабилност на общината
и региона;
 Разкриване на нови работни места;
 Стимулиране на публично-частното партньорство.
Проектът има ключова роля за икономическото
развитие на региона, тъй като:
 инвестициите са насочени към развитие на
територията от двете страни на Централна стара
планина;
 инвестициите ще създадат възможност за
научноизследователска и развойна дейност,
образование и обучение;
 има потенциал за привличане на различни
източници на финансиране;
 ще удовлетвори дългосрочни потребности на
икономиката на региона;
 ще осигури висока социално-икономическа
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Оперативна
програма „Региони
в растеж“;
Други алтернативни
източници

Други алтернативни
източници

възвръщаемост;
ще стимулира инвестициите в заетостта –
създаване на нови работни места;
 ще даде възможност за създаване на публично
частни партньорства;
 ще допринесе за съхраняване на историческото
наследство и опазване на околната среда;
има проектна готовност за отделни етапи от проекта,
което дава възможност изпълнението му да започне още
през настоящата година.
Поемане на отпадни водивдясно от р.Каменица и
отвеждането им до ПСОВ


49

Главен колектор
ІІ – гр.Угърчин

50

Доизграждане,реконструкция
Рехабилитация на водоснабдителна и
канализационна мрежа и изграждане
наПСОВ гр.Угърчин
Реконструкция ВВМ с.Катунец

51

52

Ремонт спортна зала”Петър Балевски”
гр.Угърчин

Община Угърчин

3 000,000

2014 -2020

ОПОС,ПУДООС,др.

14 000,000

2014 -2020

30% от населението на община Угърчин с подобрено
водоснабдяване.

ОПОС2014-2020

Община Угърчин

Община Угърчин

690, 000

2014 -2020

25% намаление на загубите от вода

ПРСР2014-2020

Намаление на ЕП;1бр.привл. външ.инв.вспортен обект
Община Угърчин

ПРСР2014-2020

2014 -2020
1 500, 000

53

54

55

56

57

Пространствено решение център
с.Лесидрен

Община Угърчин

Пространствено решение център
с.Катунец

Община Угърчин

2014 -2020

1558 кв.м реконструирано публично
пространство.

282, 000

2014 -2020

815 кв.м..реконструирано публичнопространство

ПРСР2014-2020

Община Угърчин

4 000,000

2014 -2020

8 км.реконструирани улици и тротоари

ПРСР 2014-2020

Община Угърчин

2 500, 000

2014 -2020

2,5 км.реконструираниулици и тротоари

ПРСР2014-2020

Община Угърчин

2 500, 000

2014 -2020

2,5 км.реконструираниулици и тротоари

ПРСР2014-2020

376, 000

ПРСР2014-2020

Горно строене улици гр.Угърчин
Горно строене улици с.Лесидрен
Горно
строенеул.”Ал.Стамболийски”с.Кирчево
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59

60

61

62
63
64

65

66
67

68

Благоустрояване на дворно място
ОУ“Христо Ботев“, с. Кирчево

Община Угърчин

Рехабилитация и реконструкция път
Драгана- LOV 2201/III-3502, Бежаново –
Ъглен/-Драгана-/III-3504/
ППР „Ремонт кабелна мрежа улично
осветление в населените места на
Община Угърчин“
ППР „Почистване и укрепване коритото
на р. Каменица и изграждане на
подпорни стени“
ППР „Централна селска част в с.
Кирчево УПИ XVIII – 200 кв. 18“
Ремонт спортна зала с. Кирчево

Община Угърчин

Проект „Реконструкция вътрешна
водопроводна мрежа втори етап висока
зона по ул.“ Мико Петков“ ОТ 2591до
246 гр.Ябланица
Реконструкция външен
водопроводс.Малък извор

Община
Ябланица

446, 978

2014 -2020

5773 кв. м. реконструирано публично пространство
ПРСР2014-2020
14 000/ четиринадесет хиляди/ линейни метра

6 000,000

ПРСР2014-2020

2014 -2020
221,3км – линейни метра

1 200,000
Община Угърчин
Община Угърчин

ПРСР2014-2020

2014 -2020
3 000,000

2014 -2020

Почистване на 43 242, 500 м2 от речното корито,
укрепване на 2650м. линейни и изпълнение на 680 м.
линейна подпорна стена.
989 кв. м. реконструкция на централна селска част

ПРСР2014-2020

Община Угърчин

500 000

Община Угърчин

300 000

2014 -2020
2014 -2020

379 кв. м. застроена площ

200

2016-2017

Подмяна на съществуващ стар водопровод. Намаляване
загубите на вода

ПРСР 2014-2020
ПУДОС
Други алтернативни

Община
Ябланица

1000

2016-2018

ПРСР 2014-2020
ПУДОС

„Планински ландшафтен парк
„Драгоишки скален венец“
Проект „Ниско енергийните сгради сгради на бъдещето“.
Реконструкция на имоти държавна
собственост: Дом Преслав и сграда на
ОА-Ловеч

Община
Ябланица
Областна
администрацияЛовеч

340

2016-2020

След
изготвяне на
технически
проект

2014 -2018год

Проект „Ниско енергийните сгради сгради на бъдещето“.
Реконструкция на имоти държавна
собственост: 2бр.къщи, паметници на
културата с национално значение в кв.
Вароша: къща „Бона Чакърова“ и къща
„Екатерина Пеева“.

Областна
администрацияЛовеч

След
изготвяне на
технически
проект

Подмяна на съществуващ а водопроводна
мрежа.Намаляване на загуби от вода. Пълноценно
използване на съществуващия извор в.с.Малък Извор
Разнообразяване на туристическата инфраструктура
предлагане на нова възможност за краткотраен отдих
Реконструирани имоти държавна собственост, чрез
прилагане на иновации и нови технологии в
строителството. Предвижда се обновяване на сградите
с цел оползотворяване на потенциала им и използването
им и за конферентна, събитийна, обучителна и др.
дейности.
Реконструирани имоти държавна собственост, чрез
прилагане на иновации и нови технологии в
строителството. Проектът ще предвиди запазване на
архитектурния облик сградата в духа на Архитектурноисторически резерват "Вароша".

2014-2018 год.
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ПРСР 2014-2020
държавен бюджет,
други алтернативни
източници

държавен бюджет,
други алтернативни
източници

69

Интегриран проект СПА туризъм в
общините Летница, Троян, Априлци и
Тетевен

70

Интегриран проект за туристически
маршрут „Православни манастири в
Северозападна България“, който
включва всички манастири на
територията на всички области в СЗР, в
т.ч. Троянски и Гложенски манастир в
област Ловеч.
Автомагистрала „Хемус“, етап 1 и етап
2 (от гр. Ябланица до Велико Търново)

71

72

Изграждане на язовир Черни Осъм

73

Път ІІІ-401 Микре - Ловеч от км. 0+000
до км. 15+540

74

75
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77

Път ІІІ-402 (І-4) - Борима - Дълбок дол гара Добродан (ІІ-35) от км. 0+000 до
км. 30+548
Път ІІ-35 Плевен – о.п. Ловеч – Троян
от км. 37+393 до км. 46+105
Път І-3 о.п. Плевен - Луковит – Коритна
от км. 139+808 до км. 149+020.89
Пътна варианта и нов мост над р. Вит
при км. 65+074 на път
ІІІ-358 Гложене - Ябланица, в
с. Гложене

Областна
администрацияЛовеч, общини,
НПО
Областни
администрации от
СЗР, общини,
НПО

Областна
администрацияЛовеч
Областна
администрацияЛовеч

8 000

2014-2020

Развитие на местната икономика.

10 000

2014-2020

Развитие на местната икономика.

890 000

2014-2020

Подобрен достъп по оста изток-запад.

МРРБ

След
изготвяне на
технически
проект
9 000

2014-2020

Подобряване водоснабдяването на населението от
градовете Троян, Ловеч и Плевен и прилежащите
населени места.

МРРБ

2015 - 2018

Основна връзка на общините Луковит и Угърчин с
областния център Ловеч. При необходимост служи като
обходен маршрут на път І-4 София – Варна,
включително за моста над р. Вит в местността “Боаза”.
Обходен маршрут за участъци от пътища І-4 и ІІ-35.
Осигурява на-пряк достъп до туристическите обекти на
общините Априлци, Троян и Тетевен.

Угърчин, Ловеч

17 000

2015 - 2018

Угърчин, Троян

6 000

2016 - 2020

Ловеч
8 000

2016 - 2020

2 100

2016 - 2020

Луковит
Тетевен

Основна транспортна връзка между областите Плевен и
Ловеч. Част от трасето на най-пряката връзка между
Северна и Южна България.
Важна транспортна връзка в централна северна
България, чрез която АМ “Хемус” свързва Дунав мост
със столицата.
С изпълнението му ще се осигури възможност за
провеждане
на
консервационно-реставрационни
дейности за ефективно опазване на съществуващия
сводов мост, изграден в през 19 век, който е с намалена
носимоспособност и е със статут на паметник на
културата по смисъла на чл. 12, т. 2 от ЗПКМ. Започнато
е строителство на нов мост. Изградени са устой и крила
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ОПРР, ПРСР,
държавен бюджет,
други алтернативни
източници
ОПРР, ПРСР,
държавен бюджет,
други алтернативни
източници

ОПРР

ОПРР

ОПРР

страна с. Гложене. Необходима е актуализация на
проекта. По указания на специалисти от ИПМ е
въведено ограничение за преминаване на МПС над 10т.
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