ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект
ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК
на проекти (извън зоните за въздействие) за допълнително финансиране (ДФ) – на основание –
Указания на УО на ОПРР (2014-2020 г.) изпратени с писмо№ 99-00-6-10917 от 07.10.2013 год. по
приоритетна ос -1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие”.
1. Възстановяване и рехабилитация на градски парк “Ловен дом”.
1.1 Рехабилитация на най-старата част (северната и контактна с кв.Вароша) – с възстановяване на
“Розариума” , 2 /два/ бр. детски площадки и нов тенис корт.
1.2 Осъвременяване на “Зоопарк - Благоевград”, в т.ч. клетки за птици и животни (с пълна
реконструкция на клетките на мечките, по нормите на ЕС), благоустройство и изграждане на зона за
“отдих и забавления” за възрастни и деца.
2. Изграждане на спортно игрище и детска площадка в ж.к. “Еленово” кв. 32
3. Рехабилитация и възстановяване на улици извън зоните за въздействие.
3.1 Комплексна рехабилитация на улиците в ж.к. “Еленово”2 ул.”Омуртаг”, ул.”Орфей”, ул.”Орион”,
ул.”Байкал” и ул.”Клокотница”, тротоари, улично озеленяване, интерактивно улично осветление и
подземни обекти, инженерни линейни обекти с необходими ст.б. колектори; ВиК (газ) и кабелизации
(Нет, ТВ и др.)
3.2 Комплексна рехабилитация на улиците в ромската махала : ул.”Егея”; ул.”Лале” и ул.”Асен
Йотов”, тротоари, улично озеленяване интерактивно улично осветление и подземни обекти,
инженерни линейни обекти с необходими ст.б. колектори; ВиК (газ) и кабелизации (Нет, ТВ и др.)
3.3 Рехабилитация улици в кв. „Струмско”, ул.”Малешевска”; ул.”Кресна”; ул.”Влахина Планина”;
ул.”Тодор Каблешков”; ул.”Петьо Петков”; ул.”Заря”; ул.”Питу Гули”
3.4 Изграждане на ул.”Зеленка” и връзка на кв.”Грамада” с Ц.Г.Ч. – Благоевград
3.5 ул.”Илинден” ІІ-ри етап с.Рилци; ул.”Яне Сандански” с.Покровник; ул.”Черковна” с.Бело Поле; ул.
„от главен път да о.т. 74” с.Логодаж; ул. „от о.т. 26 до о.т. 45” с.Падеж
4. Пригаждане ниска сграда на ОУ-9, за филиал на ОДЗ “Ален мак” в ж.к. “Ален мак”.
5. Изграждане на
Механотехникум).
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“КОНСОРЦИУМ – ИПГВР - БЛАГОЕВГРАД”
“Този документ е създаден в рамките на проект “Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на Община
Благоевград”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., Договор № BG
161PO001/1.4-07/2010/029 съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Благоевград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

