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I. Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., Схема: BG161PO001/1.4-
05/2009: Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската 

среда; Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие,
ДБФП № BG161PO001/1.4-05/2009/016 

1. Наименование на проекта: „Обновяване на градската среда в Община Първомай и 
подобряване на условията за отдих на населението”.

2. Обща цел: Подобряване на физическата и жизнената среда в Община Първомай чрез 
рехабилитация на местата за отдих и спорт и уличната инфраструктура като 
предпоставка за осигуряване на по-високо качество на живот и нови възможности за 
икономическо и социално развитие и превръщането на Общината в привлекателно и 
желано място за живеене, работа и отдих, както и за повишаване на инвеститорския 
интерес като двигател на устойчивото развитие и конкурентоспособността на региона.  

3. Специфични цели: 
 Подобряване на качеството на живот на населението и екологичните условия в гр. 

Първомай, чрез реконструкция и рехабилитация на 16 улици;
 Осигуряване на благоприятни условия за спорт и отдих, чрез реконструкция и 

модернизация на спортни площадки, създаване на детски площадки, места за отдих и 
пешеходни зони;

 Повишаване на безопасността и подобряване сигурността на жителите на Общината, 
чрез подобряване на уличната инфраструктура и въвеждане на енергоспестяващо 
улично осветление;

 Създаване на условия за интегриране на групите в неравностойно положение, чрез 
създаване на достъпна градска среда.          

4. Обща стойност на проекта: 4 424 524,93 лева
Съфинансиране от ЕФПП: 3 760 846,19 лева
Съфинансиране от национален бюджет: 441 828,74 лева 

5. Период на изпълнение: 16.07.2010 г. – 16.07.2012 г.
6. Постигнати резултати: 
 реконструкция и рехабилитация на 16 улици с обща дължина 7203,69 м, включващо 

направа на нови улични и тротоарни настилки, осигурен достъп на хора с 
увреждания;

 модернизирано улично осветление на 16 улици и монтирани 213 енергоспестяващи 
осветителни тела;

 модернизирана система за управление на уличното осветление;
 реконструирани и модернизирани спортни площадки с обща площ 2982 кв.м;
 обособен «скейт-парк», оборудван с 4 бр скейт съоръжения;
 обособено многофункционално игрище, оборудвано с две футболни врати, 

баскетболен кош и преместваеми трибуни;
 обособено игрище за стрийтбол;
 обособена детска площадка, оборудвана с пясъчник, комбинирана пързалка и 

пружинна люлка;
 изграден кът за отдих с детска площадка, оборудвана с комбинирано детско 

съоръжение, три люлки и въртележка;
 озеленени площи около 1 500 кв.м;
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II. Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., Схема: BG161PO001/1.4-
06/2010: Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските 

агломерации; ПРИОРИТЕТНА ОС 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие,
ДБФП № BG161PO001/1.4-06/2010/041 

1. Наименование на проекта: „Предварително и неотложно почистване на речното 
корито и отстраняване на наноси и земни маси от коритото на река Тополовска в 
регулацията на село Дълбок извор, община Първомай”.

2. Цел на проекта: С предвидените за изпълнение строителни и монтажни работи се цели 
защитата от наводнения на околните терени и имоти.

3. Стойност на проекта: 1 044 340,61 лв.
4. Период на изпълнение: от 03.06.2011 г. – 03.06.2013 г.

      5.   Постигнати резултати: 
 предотвратяване от наводнения и заливане на площи и имоти край реката;
 свободно преминаване на хора, животни и превозни средства дори при високо ниво 

на водата;
 изграден преливник чрез оформяне на подоход от пътя и две рампи за преминаване 

на превозни средства;
 укрепени 360 м брегове на коритото;
 създадена и увеличена проводимост на речното корито;

III.Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос II 
„Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.5. „Транснационално и 

междурегионално сътрудничество”, ДБФП № 10-25-6/24.02.2012 г. 

1. Наименование на проекта: „Постигане на качествено управление в община Първомай, 
чрез укрепване капацитета на човешките ресурси, съвместно с община Суфли, Гърция”.
Бенефициент: Община Първомай 
Партньор: Община Суфли, Гърция

2. Цел на проекта: Постигане на устойчиво управление на човешките ресурси в община 
Първомай, чрез обучение, трансфер на добри практики и приложение на опит от община 
Суфли, Гърция.

3. Стойност на проекта: 308 871,74 лв.
4. Период на изпълнение: 24.02.2012 г. – 26.03.2014 г. 
5. Постигнати резултати: 
 Проучени и анализирани практики в областта на оценката на човешките  ресурси при 

кандидатстване за работа, въвеждане в работа, регулярно атестиране и последващ 
растеж в  кариерата, както и свързаните с това повишаване на мотивацията и 
административния капацитет; 

 Разработени наръчници с административни процеси по УЧР и нормативни документи, 
 съдържащи конкретни практики за отделни аспекти на процеса на управление на ЧР;

 Обменени работни посещения между партньорите по проекта за проучвания на 
действащите механизми и запознаване с добрите практики в процесите по УЧР;

 Повишен административен капацитет на общинските служители, ангажирани в подбора 
и управлението на човешките ресурси.

IV. Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, процедура за  директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и 

интегрирано градско развитие”,  Операция 1.1.:„Социална инфраструктура”, Схема за 
безвъзмездна финансова помощ: „Подкрепа за деинституционализация на социални 

институции, предлагащи услуги за деца в риск”, Бюджетна линия: 
BG 161 PO001/1.1-12/2011, Договор № BG161PO001/1.1-12/2011-059 от 10.09.2012 г. 



1. Наименование на проекта: „Център за нашите деца”.
2.  Цел на проекта: изпълнението на проекта има за цел да допринесе за изпълнението на 
Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република 
България” и съпътстващите към нея документи, като същевременно осигури подходяща и 
ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид услуги в 
общността, които да заменят институционалната грижа (съобразено с Националната карта 
на планираните резидентни грижи). Проектът цели и осигуряване на по-добро качество на 
живот за деца в риск, в частност тези с увреждания, като се осигури среда за пълноценно 
израстване и активно социално включване. 
3. Стойност на проекта: 817 285,40 лева
4. Период на изпълнение: 10.09.2012 г. – 10.09.2014 г.
5. Постигнати резултати: 
 построен и оборудван Център за настаняване от семеен тип, съобразен с насоките на 

Управляващия орган, вписващ се естествено в местната общност и отговарящ на 
съвременните практики на обособяване на пространства в резидентни услуги от 
водещите държави в Европа (Австрия, Великобритания, Испания). Сградата съответства 
на общата архитектурна стилистика на околните сгради и на съвременното строителство 
в района и хармонизира на околната среда в района, в който е изградена; 

 осигурени подходящи условия за живот на деца и младежи на различна възраст (над 3 
г.), които се нуждаят от това; 

 осигурена домашна атмосфера и условия за живот, близки до семейните; 
 осигурени лични помещения, помещения за ежедневни дейности и помещения за общи 

занимания, които са удобни за наблюдение от страна на персонала. 

V.Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013г., процедура 
№BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и 

отпадъчни води в агломерации с над 10 000 екв. ж.”,  
ДБФП № DIR-51011116С058 от 05.12.2012 г. 

1. Наименование на проекта: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни 
и отпадъчни води в гр. Първомай”. 

2. Основна цел на проекта е да се подобри инфраструктурата във водния сектор в община 
Първомай, в съответствие с директивите на ЕС. 

3. Специфични цели на проекта са: 
 подобряване на екологичното състояние на региона; 
 подобрена градска среда в резултат от развитието на канализационната система и ПСОВ; 
 подобрена екологична обстановка по отношение на общественото здраве и правилното 

събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води. 
4. Стойност на проекта: Обща стойност на проекта: 36 007 563,02 лв.;  

Кохезионен фонд:  27 794 920,36 лв.; Национално съфинансиране: 6 948 730,09 лв.;  
Община Първомай: 1 263 912,57 лв. 

5. Период на изпълнение: 05.12.2012 г. – 05.09.2015 г. 
6. Постигнати резултати: 
 изградена канализационна мрежа в кв. Любеново, включваща два главни 

канализационни колектора Главен колектор І и Главен колектор ІІ, разположени изцяло 
в регулацията на квартала; 

 изградени второстепенни клонове на канализационната мрежа в кв. «Любеново», 
«Дебър» и «Ромска махала»; 

 изградени сградни канализационни отклонения, едновременно с изграждането на 
канализационната мрежа; 

 поставени ревизионни шахти на местата, на които се сменят направлението, диаметъра и 
наклона на канала; 

 реконструирана/рехабилитирана съпътстваща водоснабдителната мрежа в кварталите 
„Любеново“, „Дебър“ и част от „Ромска махала“ 



 Изграден довеждащ колектор до площадката на ПСОВ. 

VI. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г., Схема: 
BG051PO001/4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите 

малцинства”, Договор № BG051PO001-4.1.05-0129 

1. Наименование на проекта: "Децата на Първомай – равен старт за всички".
Бенефициент: Община Първомай
Партньори: ОУ „Георги Караславов” гр. Първомай; ОУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. 
Първомай; ОУ „Христо Ботев” с. Градина и ПГСС „Васил Левски” гр. Първомай 

2. Цели на проекта: 
 Създаване на условия  за засилване на социалното включване на децата от  

етническите малцинства в образователния процес;   
 Гарантиране на достъпа до качествено образование и обучение на младите хора от  

етническите малцинства чрез  създаване на благоприятни условия за изявяване и 
развитие на тяхните таланти и интереси;   

 Подобряване на условията за придобиване на нови знания  и умения  на учениците 
от  етническите малцинства, което се явява и пряка инвестиция в човешки капитал –
 допълнителна гаранция за постигане на повисоки нива на бъдеща трудова заетост.

 Ангажиране на свободното време на учениците от  етническите малцинства  с 
полезни занимания, които непосредствено ще допринесат за надграждане на 
учебния и образователния  процес и тяхнта плавна и естествена интеграция;

 Осигуряване на равен достъп на учениците от етническите малцинства до по-
качествени училищни занимания;  

 Придобиване на полезни знания, умения  и навици у децата и учениците от  
етническите малцинства;  

 Подпомагане личностното  развитието на учениците от етническите малцинства и 
задържането им в училище;  

 Формиране на нагласи към продължаването на обучението и 
самоусъвършенстването.

3. Стойност на проекта: 257 557,08 лв.
4. Период на изпълнение: 10.01.2013 г. – 09.02.2014 г. 
5. Постигнати резултати:
 изграден комплекс от услуги, целящи ранни интервенции за превенция на отпадането 
от училище и пълноценна образователна интеграция на деца от ромски етнически 
произход; намаляване на риска от отпадане от училище и повишаване капацитета на 
деца в ранна детска възраст, родители и неформални лидери от общността за включване 
в образователните процеси;  
 създадени условия за засилване на социалното включване на децата от етническите 
малцинства в образователния процес;  
 гарантиран достъп до качествено образование и обучение на младите хора от 
етническите малцинства чрез създаване на благоприятни условия за изявяване и 
развитие на техните таланти и интереси;  
 проведени занимания и кръжоци по: „Футбол”, „Баскетбол”, „Мажоретен състав”, 
„Приложно колоездене”, „Майсторителница”, „Краезнание”, „Кръжок да мислиш е 
забавно” и други; 
 осигурен програмен продукт за интерактивно обучение на учениците по български 
език и математика. 

VII. Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос II 
„Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна 

държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07,  
Договор № А12-22-55 от 26.04.2013 г. 



1. Наименование на проекта: „Повишаване на квалификацията на служителите в община 
Първомай”. 

2. Цел на проекта: повишаване на капацитета на служителите на администрацията и 
кметствата в община Първомай.  

3. Стойност на проекта - 89 401,76 лв; 
4. Период на изпълнение: 26.04.2013 г. – 26.04.2014 г. 
5. Постигнати резултати: 
 Повишен капацитет на служителите в община Първомай чрез подобряване на 

квалификация и повишаване на мотивацията им посредством:  
 проведени обучения в Института по публична администрация; 
 проведено чуждо езиково обучение по разговорен английски език;  
 проведено обучение за ефективно взаимодействие на служителите от местната   

администрацията с хора от уязвимите групи; 
 проведено обучение за подобряване на личната ефективност чрез обучение за 
ключови компетентности; 
 проведени дейности за информация и публичност. 

VIII. Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос I „Добро 
управление”, Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване 

и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07,  
Договор № 131316/08.11.2013г. 

1. Наименование на проекта: „Партньорство и координация при формулиране и 
реализация на общинските политики в община Първомай“. 

2. Цел на проекта: Въвеждането на ефективни механизми за мониторинг и контрол на 
изпълнението на общински политики. 

3. Стойност на проекта: 55 480,00 лв. 
4. Период на изпълнение: 08.11.2013 г. – 08.06.2014 г. 
5. Постигнати резултати: Подобряване на процеса на разработване и прилагане на 
общински политики в партньорство и координация с всички заинтересовани страни: 
 Изготвена оценка на изпълнението на Общинския план за развитие 2007-2013г.; 
 Изготвен общински план за развитие 2014-2020г.; 
 Актуализирани две стратегии: 

1.Стратегия за развитие на интензивното земеделие в община Първомай. 
2.Стратегия за развитие на местната индустрия и занаятите в община Първомай. 

 Разработен Правилник за наблюдение, контрол и оценка на общински политики за 
развитие на община Първомай за периода 2014-2020 г. 

IX. Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2007-2013г., схема за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO0015.1.04 «Помощ в дома», 

Договор № BG051PO001-5.1.04-0103-C-0001 

1. Наименование на проекта – „Подкрепа за независимост”. 
2. Цел на проекта: Създаване на Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален 

патронаж, чрез което наети и обучени безработни лица да предоставят почасови услуги 
за лична помощ, за социална подкрепа и включване, и комунално-битови услуги на 
нуждаещи се хора с увреждания и възрастни хора с ограничения или невъзможност за 
самообслужване в домашна среда на територията на общината. 

3. Стойност на проекта: 204 798,60 лева 
4. Период на изпълнение: 01.02.2013 г. – 31.05.2014 г.
5. Постигнати резултати:  
 Повишаване капацитета на община Първомай като доставчик на социални услуги; 
 Подготовка на преки доставчици – служители на Звено за услуги в домашна среда 
към Домашен социален патронаж; 



 Подобряване условията на живот на хора с увреждания и самотноживеещи възрастни 
хора; 
 Намаляване риска от институционализация на възрастни хора в неравностойно 
положение; 
 Разширяване на спектъра и обхвата от социални услуги за хора в нужда и техните 
семейства на територията на община Първомай. 

X. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г., Схема за 
безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете”, 

Компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността,  
Договор № BG051PO001-5.2.12-0039-C0001 

1. Наименование на проекта: „Център за нашите деца” 
2. Обща цел на проекта: Да се създаде устойчив модел за качествена грижа в среда, 

близка до семейната в община Първомай за деинституционализация на деца и младежи, 
настанени в специализирани институции за деца. 

3. Специфични цели по проекта са: 
 Разкриване на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи (ЦНСТ) след 
професионална оценка на потребностите на всяко дете.  
 Създаване  на  възможности за  социално включване  и  спазване  правата  на  децата  
и  младежите, настанени в услугата от резидентен тип, чрез социална работа от обучен  
и мотивиран персонал. 

4. Стойност на проекта: 233 116, 58 лева 
5. Период на изпълнение: 01.04.2014 г. – 31.10.2015 г. 
6. Постигнати резултати: 
 Осигурено качествено управление, изпълнение и контрол на дейностите по проекта, 
съобразно изискванията на Договарящия орган и правилата на националното 
законодателство; 
 Разработена документация, свързана с изпълнението на дейностите, заложени в 
проекта; 
 Разработена процедура с критерии за подбор на персонала в ЦНСТ; 
 Осигурена прозрачност при назначаване на персонала на ЦНСТ; 
 Сключени 12 броя срочни трудови договори; 
 Разработени планове за преместване на децата и младежите от специализираните 
институции в ЦНСТ;  
 Разкрита резидентна услуга – Център за настаняване от семеен тип за 14 деца и 
младежи; 
 Създаден модел за качествена грижа в среда, близка до семейната за деца младежи, 
съобразно индивидуалните им потребности;  
 Безопасно преместени 12 деца от специализирани институции за деца в ЦНСТ - 
Първомай;  
 Наети трима външни консултанти на граждански договор – един консултант-
психолог, един трудотерапевт и един консултант по социални дейности;  
 Осигурена е публичност, прозрачност и гласност на проекта; 

XI. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г., схема за  
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG 051PO001-5.2.09 „Алтернативи”, 

Партньорско споразумение № BG09-1611-1 от 03.11.2010 г. 

1.   Наименование на проекта: „Подкрепа за достоен живот”  
Конкретен бенефициент: Агенция за социално подпомагане 
Община Първомай – партньор 

2. Обща цел:



Да се приложи нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда чрез въвеждане на 
принципа „индивидуален бюджет за личен асистент” в национален мащаб и да се 
разчупят създадените стереотипи за услугата „Личен асистент”.  

3.   Специфични цели: 
 Да се децентрализира услугата „Личен асистент”, която до момента традиционно е 
предоставяна от Агенцията за социално подпомагане на територията на цялата страна. 
 Да се създадат възможности лицата с трайни увреждания да участват активно в 
планирането на услугата, определянето на индивидуален бюджет и избора на личен 
асистент.  
 Да се подкрепят семействата, в които има лице с трайно увреждане, като се даде 
възможност за професионално развитие на ангажираните с грижи за лицето с трайно 
увреждане членове на семейството.  
 Да се постигане промяна в разбирането за дейността на личния асистент – 
потребителите и техните семейства да я възприемат като социална услуга, а не като 
дейност, извършвана от членове на семейството.  
 Да се намали риска от зависимост от институционален тип грижи на хора, нуждаещи 

се от помощ за обслужване. 
4. Стойност на проекта: 795 715,73 лева 
5. Период на изпълнение: 01.11.2010 г. – 31.01.2015 г. След приключване на проектните 

дейности, предоставянето на услугата „Личен асистент” беше продължено още три 
месеца, финансирано с ПМС от Държавата.

6. Постигнати резултати:  
 Осигурeни равни възможности на представителите на целевите групи и 
преодоляване на дискриминационни практики. 
 Повишено качеството на живот на потребителите, чрез подобряване на достъпа им 
до социални услуги. 
 Осигурена качествена грижа в домашна среда на над 350 потребители. 
 Разширени възможности за ползване на социални услуги в общността. 
 Подобряване грижите за хората с трайни увреждания, чрез осъществено добро 
сътрудничество на заинтересованите институции на общинско ниво. 
 Гарантиране на конкретен подбор за най-нуждаещите се лица сред целевите групи и 
обхващане на всички населени места в Общината, в които има идентифицирани нужди 
от тази услуга. 
 Превенция на институционализацията, чрез предоставянето на грижа в семейна 
среда. 
 Продължаване на осъществяваните дейности по Проекта, предвид необходимостта 
от реализиране на социални услуги. 
 Повишена трудовата активност и създаване възможност за започване на работа на 
над 350 лични асистента, вследствие осигурена грижа в семейна среда за техни близки. 
 Създадени нови работни места в сектора на социалните услуги за специалисти, 
търсещи допълнителна работа. 
 Създадена банка от лични асистенти  – действащи обучени и мотивирани хора за 
изпълнение на социалната услугата Личен асистент. 

XII. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г., схема за 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG 051PO001-5.2.11  

„Приеми ме”, Партньорско споразумение № CИ 01-18 от 18.12.2011 г. 

1. Наименование на проекта: „И аз имам семейство” 
Конкретен бенефициент: Агенция за социално подпомагане 
Община Първомай – партньор

2. Цели на проекта:
 Предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа”; 



 Разширяване възможностите за развитие на приемната грижа, чрез увеличаване 
броят на  приемните семейства и желаещите да предоставят тази социална услуга в 
национален мащаб; 
 Създаване на условия за намаляване на бедността чрез осигуряване на заетост като 
приемни родители на безработни лица; 
 Децентрализиране на услугата „Приемна грижа” и разгръщането й на общинско 
ниво,  като инструмент за превенция настаняването в специализирана институция на 
децата от целевите групи и/или тяхната деинституционализация. 

3. Стойност на проекта: усвоени средства от Община Първомай – 273 110,39 лева 
4. Период на изпълнение: 08.12.2011 г. – 31.12.2015 г. 
5. Постигнати резултати:  
 Сформиран Екип по приемна грижа по проект „И аз имам семейство”; 
 Разработени и разпространени брошури за проект „И аз имам семейство” на 

територията на община Първомай; 
 Проведени информационни кампании за жителите на Община Първомай относно 

дейността на проекта (по кметствата на населените места в Общината, в приемния 
ден на Кмета на Община Първомай, на родителски срещи в училищата и в детските 
градини на територията на Общината); 

 Подадени 16 заявления за приемни родители; 
 Обучени по програмата на УНИЦЕФ 15 кандидати за приемни родители; 
 Оценени от Екипа по приемна грижа при Община Първомай 15 приемни семейства; 
 Утвърдени от РДСП – Пловдив 12 професионални приемни семейства; 
 23 деца получили услугата „приемна грижа”; 
 Създадени групи за взаимопомощ между приемните семейства с настанени при тях 

деца с близък профил и сходни проблеми; 
 Организирани супервизии с приемни родители, нуждаещи се от подкрепа и помощ 

при отглеждането на приемните деца, чрез външни консултанти (психолог, педагог и 
др.). Например: ЦОП-Първомай, Сдружение „Самаряни”- Ст.Загора.  

 Осъществена връзка с различни фондации за еднократно подпомагане на  приемните 
родители, през първия месец от настаняването на децата от 0 до 3 години. 

 Добра координация между различните институции свързани с приемната грижа – 
ЕПГ - Първомай, ОЗД - та в областта, Общински администрации, Центрове за 
обществена подкрепа, лични лекари и други специалисти работещи в сферите, 
отговарящи за приемните деца. 

XIII. Програма за развитие на селските райони 2007-2013г., мярка 321 „Основни услуги 
за населението и икономиката на селските райони”, Договор № 16/321/00368 от 23.10.2009г. 

1. Наименование на проекта: "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. 
Бяла река, община Първомай" 

2. Цел на проекта: авариите да се сведат до минимум и да се увеличи проводимостта на 
мрежата 

3. Стойност на проекта:  4 755 456 лв.
4. Период на изпълнение: 23.10.2009 г. – 30.03.2015г.
5. Постигнати резултати: подменена водопроводна мрежа около 15 км, в т.ч. земни 

работи, тръбопроводи от тръби  полиетилен висока плътност със съответни диаметри, 
възстановяване на асфалтови и тротоарни настилки.

XIV. Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., мярка 321 „Основни услуги 
за населението и икономиката на селските райони”, Договор № 16/321/00085 от 16.06.2011г. 

1. Наименование на проекта: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. 
Искра, общ. Първомай”.



2. Цел на проекта: оптимално използване на водните ресурси и пълното задоволяване на 
потребностите от питейна вода на населението.

3. Стойност на проекта: 5 064 832,41 лв.
4. Период на изпълнение: 16.06.2011 г. – 15.10.2015 г. 
5. Постигнати резултати:  
 изградена водопроводна мрежа с обща дължина 22 800 м;
 изградени 5 главни водопроводни клона и множество второстепенни клонове по 
улиците на селото;  
 монтиран редуцир вентил с водомер на входа на селото, който спомага напора в 
селото да е в рамките на нормативния;  
 подмяна на водопроводните отклонения към имотите до имотната им граница.

XV. Програма за развитие на селските райони 2007-2013г., мярка 321 „Основни услуги 
за населението и икономиката на селските райони”, Договор № 16/321/00092 от 16.06.2011г. 

1. Наименование на проекта - „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. 
Езерово, общ. Първомай“.

2. Цел на проекта: оптимално използване на водните ресурси и пълното задоволяване на 
потребностите от питейна вода на населението.

3. Стойност на проекта – 2 644 389,48 лв.
4. Период на изпълнение: 16.06.2011 г. – 15.10.2015 г. 
5. Постигнати резултати: 
 изградени водопроводна мрежа с обща дължина 12 000 м;
 изградени 2 главни водопроводни клона и множество второстепенни клонове по 
улиците на селото;  
 подменени са водопроводните отклонения към имотите до имотната им граница, 
като към всяко водопроводно отклонение е изградена външна водомерна шахта в 
тротоара.

XVI. Програма за развитие на селските райони 2007-2013г., мярка 321 „Основни услуги 
за населението и икономиката на селските райони”, Договор № 16/321/00093 от 16.06.2011г.  

1. Наименование на проекта: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. 
Крушево, общ. Първомай“

2. Цел на проекта: оптимално използване на водните ресурси и пълното задоволяване на 
потребностите от питейна вода на населението.

3. Стойност на проекта:  2 866 672,25 лв.
4. Период на изпълнение: 16.06.2011 г. – 15.10.2015 г. 
5. Постигнати резултати:  
 изградена водопроводна мрежа с обща дължина 13 600 м.; 
 изградени 3 главни водопроводни клона и множество второстепенни клонове по 
улиците на селото; 
 подменени водопроводните отклонения към имотите до имотната им граница, като 
към всяко водопроводно отклонение е изградена външна водомерна шахта в тротоара.


