
Проекти

Проектна 

готовност 

Индикативен 

срок на 

изпълнение 

(месеци)

Общ индикативен бюджет на 

проектната идея (в хил. лв.)

Допълнителна 

информация

Проект 1: Строителство, реконструкция, и 

рехабилитация на   вътрешна   и   външна 

водопроводна мрежа за всички населени 

места на територията на Община Кубрат 

както следва: гр. Кубрат, с. Беловец, с. 

Бисерци, с. Божурово, с. Горичево, с. 

Задруга, с. Звънарци, с. Медовене, с. 

Мъдрево, с. Севар, с. Савин, с. Сеслав, с. 

Каменово, с. Равно, с. Точилари, с. Тертер и 

с. Юпер

Проект 2 : Строителство, реконструкция, и 

рехабилитация на преносни водопроводни 

мрежи и съоръжения към тях за всички 

населени места на територията на Община 

Кубрат както следва: гр. Кубрат, с. 

Беловец, с. Бисерци, с. Божурово, с. 

Горичево, с. Задруга, с. Звънарци, с. 

Медовене, с. Мъдрево, с. Севар, с. Савин, с. 

Сеслав, с. Каменово, с. Равно, с. Точилари, 

с. Тертер и с. Юпер

Проект 3 : Проектиране         и         

изграждане         на канализационни    

системи    с    ПСОВ    на населени  места  в 

Община Кубрат с  над  2 000  еквивалент 

жители

Проект 4: Проектиране         и         

изграждане         на

канализационни    системи    с    ПСОВ    на 

населени  места  в Община Кубрат с  под  2 

000  еквивалент жители

Проект 5: Реконструкция, рехабилитация, 

асфалтиране

и  ремонт  на  общинска  пътна  мрежа  на 

територията на Община Кубрат

Проект 6: Реконструкция, рехабилитация, 

асфалтиране

и ремонт на уличната мрежа, в населените 

места  и  прилежащата  инфраструктура  

на

територията на Община Кубрат

Проект 7: Реконструкция, рехабилитация и      

енергийна ефективност на сгради,  

собственост  на  Община  Кубрат  – 

административни  сгради,  „МБАЛ - 

Кубрат” ЕООД, ЦПЛР - УО „Максим 

Горки“, Детска ясла „Мир“

Проект 8: Реконструкция, рехабилитация и 

енергийна ефективност на училища и 

детски градини на територията на 

Община Кубрат

Приложение № 1А

Индикативен списък на важни за общината проекти,

които да бъдат включени в ПИРО на община КУБРАТ за периода 2021-2027 г. 



Проект 9: Реконструкция, рехабилитация и      

енергийна ефективност на сгради 

предоставящи здравни и социални услуги 

на територията на Община Кубрат

Проект 10:Реконструкция, рехабилитация 

и      енергийна ефективност на сгради с 

културно-историческо значение 

(читалища, музеи и други) на територията 

на Община Кубрат

Проект 11:Изграждане, реконструкция и 

рехабилитация на паркове, градини и 

туристическа инфраструктура на 

територията на Община Кубрат

Проект 12:Изграждане, реконструкция и 

рехабилитация на спортни сгради и 

площадки и съоръжения към тях на 

територията на Община Кубрат

Община,      Структурните      фондове      

на

Европейския  съюз, Национално 

финансиране, Министерство на младежта 

и спорта

Проект 13:Развитие   на   туристическите   

атракции   в

етнографски      музей      гр.      Кубрат      –

„Възстановяване на стари занятия“

Проект 14:Изграждане          и          

оборудване          на

инсталации/мощности за производство на 

топлина   и/или   електрическа   енергия   

за сгради общинска собственост и/или 

сгради, които   предоставят   различни   

обществени

услуги от възобновяеми енергийни 

източници; изграждане на 

разпределителна мрежа за био-горива или 

произведена от биомаса или други 

възобновяеми енергийни източници    

(ВЕИ)    топлинна/електрическа

енергия

Проект 15:Оптимизация на системата за 

сметосъбиране

и сметоизвозване на ТБО на територията 

на

Община Кубрат и обособяване на 

претоварна станция

Община,      Структурните      фондове      

на

Европейския  съюз, Национално 

финансиране, Министерство на околната 

среда и водите

Проект 16:Изграждане  на  система  за  

компостиране

(изграждане на площадки за торища) в 

населените места на територията на 

Община Кубрат

Проект 17:Реконструкция на части от 

улична мрежа в гр. Кубрат и с. Савин, 

община Кубрат – ул. „Назъм Хикмет“ в гр. 

Кубрат и ул. „Цар Симеон“ – Етап 1 в с. 

Савин

В процес на 

изпълнение
36 1 120



Проект 18:Реконструкция на сградата на 

община Кубрат, с цел подобряване на 

енергийната ефективност“ с подобекти: 

„Административна сграда № 1“ и 

„Административна сграда № 3 с подземен 

гараж“

В процес на 

изпълнение
36 267

Проект 19:Доставка и монтаж на столове за 

зрителна зала на НЧ „Св. Св. Кирил и 

Методий - 1891“, гр. Кубрат, община 

Кубрат

В процес на 

изпълнение
24 35,2

Проект 20:Обзавеждане на спални 

помещения в ДГ „Първи юни“ с. Юпер-

база в с. Сеслав, община Кубрат, 

Обзавеждане на спални помещения и 

занималня в ДГ „Здравец“ гр. Кубрат–база 

в с. Точилари, община Кубрат; 

Обзавеждане на спални помещения и 

занималня в ДГ „Пролет“ с. Севар, община 

Кубрат; Доставка на оборудване и 

обзавеждане на кухня в ДГ „Слънчо“ с. 

Бисерци, община Кубрат

В процес на 

изпълнение
36 39,7

Проект 21:Обзавеждане на жилищни 

блокове в Дом за стари хора с. Тертер, 

Община Кубрат

В процес на 

изпълнение
36 21,3

Проект 22:Доставка и монтаж на кухненско 

оборудване и обзавеждане за Домашен 

социален патронаж гр. Кубрат и Домашен 

социален патронаж с. Севар и закупуване 

на лекотоварен автомобил за нуждите на 

Общинско предприятие „Социални 

услуги“ гр. Кубрат

В процес на 

изпълнение
36 54,7

Проект 23:Оборудване и обзавеждане на 

зала за силова подготовка в Спортна зала – 

Кубрат, Община Кубрат

В процес на 

изпълнение
36 20,2

Проект 24:Кубрат древен и млад – да 

пренесем традициите през времето

В процес на 

изпълнение
24 45,3

Проект 25:Реконструкция на Екопътека и 

прилежаща традиционна зона за отдих с 

изграждане на туристически атракции в 

Лесопарк, гр. Кубрат, Община Кубрат

В процес на 

оценка
- 86,7

Проект 26:Реконструкция на Екопътека и 

прилежаща традиционна зона за отдих с 

изграждане на туристически атракции в 

Лесопарк, гр. Кубрат, Община Кубрат - 

етап 2

В процес на 

оценка
- 88,3

Проект 27:Рехабилитация и модернизация 

на общинската инфраструктура - системи 

за външно изкуствено осветление на 

община Кубрат

В процес на 

оценка
- 711

Общ 

индикативен 

бюджет на 

всички проекти

2 489 лв.


