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Приложение № 1А Индикативен списък на важни за общината проекти 
 

    Приложение № 1А 
  Индикативен списък на важни за общината проекти, 
  включени в ПИРО на община Ябланица. за периода 2021-2027 г.  
        

Приоритет Мярка Проекти 
Проектна 
готовност  

Индика-
тивен 

срок на 
изпъл-
нение 

(месеци) 

Общ 
индикати-

вен 
бюджет на 
проектна-
та идея (в 
хил. лв.) 

Допълнителна 
информация-източник на 

финансиране 

Приоритет 1 Мярка 1.1.1.   Оборудване на автосервиз Одобрен 12 170 Финансиран от МИГ 
Ябланица-Правец 

Приоритет 1 Мярка 1.1.1.  
Подобряване на социално-икономическото развитие, чрез 
реализация на различни проекти, посредством изпълнението 
на СВОМР на МИГ Ябланица-Правец 

Без проектна 
готовност 72 980 Финансиран от МИГ 

Ябланица-Правец 

Приоритет 1 Мярка 1.1.1.  

Активна подкрепа при създаването на нови и разрастването на 
съществуващите промишлени предприятия, селскостопански 
производства, туристически и бизнес услуги и търговски 
обекти на територията на общината, с цел повишаване 
конкурентоспособността на малките и средни предприятия 

Без проектна 
готовност 84 210 Общински бюджет, СПРЗСР, 

ПРЧР, ПКИП  

Приоритет 1 Мярка 1.1.1.  
Преустройство на съществуваща сграда за обособяване на цех 
за производство на барово оборудване, местност Шумака, гр. 
Ябланица, община  Ябланица  

Одобрен 12 362 Частни инвестиции, СПРЗСР 

Приоритет 1 Мярка 1.1.1.  
Подобряване обслужването на гражданите чрез: осигуряване 
на IT услуги, поддържане на телефонна, битова техника и др. 
съвременни услуги 

Без проектна 
готовност 72 250 

Частни инвестиции, СПРЗСР, 
ПРЧР, ПКИП, Привлечени 
външни инвестиции 
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Приоритет 1 Мярка 1.1.2.  
 Обособяване на Западна индустриална зона в местността 
„Кръст“ с площ от 21 дка. и изграждане на комуналната й 
инфраструктура  

Без проектна 
готовност 72 2000 

Частни инвестиции, СПРЗСР, 
ПРЧР, ПКИП, Привлечени 
външни инвестиции 

Приоритет 1 Мярка 1.1.2.  Разработване на стратегия за развитие и насърчаване на 
инвестициите в община Ябланица 

Без проектна 
готовност 12 5 Общински бюджет   

Приоритет 1 Мярка 1.1.2.  Прилагане на активен маркетинг и реклама на икономическия 
потенциал на общината 

Без проектна 
готовност 60 50 

Частни инвестиции, СПРЗСР, 
ПРЧР, ПКИП, Привлечени 
външни инвестиции 

Приоритет 1 Мярка 1.1.3.  
Разработване на програма за реализация на публично-частни 
партньорства в областна на промишлеността, туризма и 
услугите 

Без проектна 
готовност 4 5 

Общински бюджет, ПКИП, 
Привлечени външни 
инвестиции 

Приоритет 1 Мярка 1.1.3.  
Дейности за привличане на частни партньори с 
административен и експертен капацитет за аутсорсване на 
част от необходимите на местната общност услуги 

Без проектна 
готовност 60 65 

Общински бюджет, ПКИП, 
Привлечени външни 
инвестиции 

Приоритет 1 Мярка 1.1.3.  Създаване на каталог с информация за свободните общински  
сгради и услуги, за които се търсят частни партньори 

Без проектна 
готовност 12 10 

Общински бюджет, ПКИП, 
Привлечени външни 
инвестиции 

Приоритет 1 Мярка 1.1.4. 
Развитие на междуобщинското сътрудничество и реализация 
на дейности подобряващи средата и качеството на живот на 
регионално и национално равнище 

Без проектна 
готовност 72 120 

Общински бюджет, ПРР, 
СПРЗСР, Привлечени 
външни инвестиции 

Приоритет 1 Мярка 1.1.4. 
Разработване и изпълнение на съвместни проекти с НПО и 
фирми водещо до подобряване на местното и регионално 
развитие 

Без проектна 
готовност 60 150 

Общински бюджет, ПРР, 
СПРЗСР, Привлечени 
външни инвестиции 

Приоритет 1 Мярка 1.2.1. 

Развитие на поливното земеделие Без проектна 
готовност 48 350 

Общински бюджет, СПРЗСР, 
Привлечени външни 
инвестиции, Частни 
инвестиции 

Приоритет 1 Мярка 1.2.1. 

Широко развитие на биологичното селскостопанско 
производство и прилагане на екологосъобразни земеделски 
практики  

Без проектна 
готовност 72 320 

Общински бюджет, СПРЗСР, 
Привлечени външни 
инвестиции, Частни 
инвестиции 
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Приоритет 1 Мярка 1.2.1. 

 Създаване на обекти за преработка на селскостопанска 
продукция и продукти произведени по биологичен начин 

Без проектна 
готовност 24 300 

Общински бюджет, СПРЗСР, 
Привлечени външни 
инвестиции, Частни 
инвестиции 

Приоритет 1 Мярка 1.2.2. 

Създаване на нови животновъдни ферми и разширяване на 
съществуващите 

Без проектна 
готовност 36 250 

Общински бюджет, СПРЗСР, 
Привлечени външни 
инвестиции, Частни 
инвестиции 

Приоритет 1 Мярка 1.2.2. 

 Създаване на обекти на месо- и млекопреработвателната 
промишленост на местно и регионално ниво 

Без проектна 
готовност 36 200 

Общински бюджет, СПРЗСР, 
Привлечени външни 
инвестиции, Частни 
инвестиции 

Приоритет 1 Мярка 1.2.3. 
Стартова помощ за Развитие на малки стопанства от млади 
фермери  

Без проектна 
готовност 48 150 Частни инвестиции и 

СПРЗСР 

Приоритет 1 Мярка 1.2.3 

Изграждане на фермерски пазар съвместно с община Правец  Без проектна 
готовност 24 150 

Общински бюджет, СПРЗСР, 
Привлечени външни 
инвестиции, Частни 
инвестиции 

Приоритет 1 Мярка 1.2.3 Инвестиции в модернизация на земеделското стопанство   Одобрен 24 319 Финансиран от МИГ 
Ябланица-Правец 

Приоритет 1 Мярка 1.2.3 
Закупуване на земеделска техника   Одобрен 24 496 Финансиран от МИГ 

Ябланица-Правец 

Приоритет 1 Мярка 1.2.4. 

Залесяване на неземеделски земи и ерозирали почви Без проектна 
готовност 48 35 

Общински бюджет, СПРЗСР, 
Привлечени външни 
инвестиции, Частни 
инвестиции 

Приоритет 1 Мярка 1.2.4. 

Интегриране на система за ранно известяване при възникване 
на горски пожари на територията на общината 

Без проектна 
готовност 36 10 

Частни инвестиции, СПРЗСР 
и други външни 
финансирания 

Приоритет 1 Мярка 1.3.1 

 Подобряване на инфраструктурата свързваща 
съществуващите културни и екологични обекти, 
представляващи интерес за туристите 

Без проектна 
готовност 48 100 

Общински бюджет, частни 
инвестиции, СПРЗСР и други 
външни финансирания 

Приоритет 1 Мярка 1.3.1 

Изграждане на еко-пътеки и места за отдих с необходимата 
маркировка и обозначения 

Без проектна 
готовност 48 180 

Общински бюджет, частни 
инвестиции, СПРЗСР и други 
външни финансирания 
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Приоритет 1 Мярка 1.3.1 

Благоустрояване на Извора в Златна Панега и предприемане 
на всички мерки  осигуряващи опазването на прилежащите й 
територии 

Без проектна 
готовност 24 180 

Общински бюджет, частни 
инвестиции, СПРЗСР и други 
външни финансирания 

Приоритет 1 Мярка 1.3.1 

Заграждане езерото в Златна Панега с прозрачни ограждания с 
цел намаляване на антропогенните въздействия от страна на 
посетителите 

Без проектна 
готовност 24 350 

Общински бюджет, частни 
инвестиции, СПРЗСР и други 
външни финансирания 

Приоритет 1 Мярка 1.3.1 

Реализацията на проект „Ландшафтен парк Драгоишки скален 
венец“ 

Стара 
проектна 
идея 

36 250 
Общински бюджет, частни 
инвестиции, СПРЗСР и други 
външни финансирания 

Приоритет 1 Мярка 1.3.2. 

 Съвместно обслужване на туристическите маршрути със 
съседните общини: Тетевен, Луковит, Червен бряг и Правец 

Без проектна 
готовност 72 35 

Общински бюджет, частни 
инвестиции, СПРЗСР и други 
външни финансирания 

Приоритет 1 Мярка 1.3.2. 

Проучване, запазване и популяризиране на местните 
кулинарни традиции и храни, като част от културното 
наследство на територията“ 

Одобрен от 
МИГ 12 73 

Общински бюджет, СПРЗСР  

Приоритет 1 Мярка 1.3.2. 

 Изграждане на Карстов маршрут, който да преминава през 
няколко съседни общини 

Без проектна 
готовност 24 120 

Общински бюджет, частни 
инвестиции, СПРЗСР и други 
външни финансирания 

Приоритет 2 Мярка 2.1.1. 

Осигуряване на условия за квалификация и преквалификация 
на представителите на уязвимите социални групи 
(дългосрочно безработни, безработни с нисък образователен 
ценз и хора над 50 годишна възраст) за увеличаване на 
възможностите за тяхното наемане 

Без проектна 
готовност 60 35 

Национални програми на 
МТСП 

Приоритет 2 Мярка 2.1.1. 
 Осигуряване на старт в кариерата за лица завършващи средно 
и висше образование 

Без проектна 
готовност 60 7 Национални програми на 

МТСП 

Приоритет 2 Мярка 2.1.2 

Насърчаване на предприемачите стартиращи самостоятелна 
стопанска дейност и/или създаващи нови предприятия с 
работни места и заетост  

Без проектна 
готовност 

72 5 

Общински бюджет, частни 
инвестиции, ПКИП, външно 
финансиране 

Приоритет 2 Мярка 2.1.3 

Подобряване на екологичните мерки за обезопасяване на 
замърсяванията от производствената дейност 

Известна 
проектна 
готовност 72 280 

Частни инвестиции, ПКИП, 
външно финансиране 

Приоритет 2 Мярка 2.2.1. 

Организиране на обучителни курсове за квалификация и 
преквалификация на хора с нисък образователен ценз в т.ч. и 
роми за строителни работници, дърводелци, специалисти в 
преработвателната промишленост, сладкарство, 
ресторантьорство и др. 

Без проектна 
готовност 72 25 

Частни инвестиции, ПРЧР, 
външно финансиране 
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Приоритет 2 Мярка 2.2.1. 

Организиране на обучителни курсове за квалификация и 
преквалификация на млади хора или хора в предпенсионна 
възраст 

Без проектна 
готовност 72 7 

Частни инвестиции, ПРЧР, 
АЗ, външно финансиране 

Приоритет 2 Мярка 2.2.1. 

Привличане на специалисти с висше образование и 
висококвалифицирани кадри от други общини в региона за 
подобряване качеството на човешките ресурси 

Без проектна 
готовност 72 15 

Частни инвестиции, ПРЧР, 
АЗ, външно финансиране 

Приоритет 2 Мярка 2.2.2 

Подобряване качеството на партньорствата с бизнеса за 
повишаване на техния капацитет с цел подобряване на 
пригодността за заетост на уязвимите групи 

Без проектна 
готовност 72 15 

Общински бюджет, Частни 
ресурси, Външно 
финансиране 

Приоритет 2 Мярка 2.3.1. 

Осигуряване на заетост и достъпна работна среда за хората с 
увреждания Без проектна 

готовност 72 15 

Общински бюджет, АХУ, 
Частни ресурси, Външно 
финансиране 

Приоритет 2 Мярка 2.3.2. 

Повишаване на заетостта и жизнения стандарт на лица от 
ромската общност, чрез включване в субсидирана заетост Без проектна 

готовност 72 60 

Общински бюджет, ПРЧР, 
Частни ресурси, Външно 
финансиране 

Приоритет 2 Мярка 2.3.2. 

 Създаване на подходящи условия за устойчива интеграция на 
социално изключени и/или застрашени от изключване роми, 
чрез подобряване достъпа им до социални и здравни услуги в 
общността 

Без проектна 
готовност 72 12 

Общински бюджет, ПРЧР, 
Частни ресурси, Външно 
финансиране 

Приоритет 2 Мярка 2.3.2. 

 Намаляване на бариерите за достъп на маргинализираните 
общности до обществения и културния живот на общината Без проектна 

готовност 72 20 

Общински бюджет, Частни 
ресурси, Външно 
финансиране 

Приоритет 3 Мярка 3.1.1. Реконструкция и рехабилитация на общинската пътна мрежа Без проектна 
готовност 72 500 

Общински бюджет, МРРБ, 
Външно финансиране 

Приоритет 3 Мярка 3.1.1. 
Доизграждане на околовръстния път на Ябланица С проектна 

готовност 24 1 200 

Общински бюджет, МРРБ,  
Национален бюджет, 
Външно финансиране 

Приоритет 3 Мярка 3.1.1. 

Ремонт и реконструкция на уличната мрежа Частична 
проектна 
готовност 72 1 500 

Общински бюджет, 
Национален бюджет, 
СПРЗСР, Външно 
финансиране 

Приоритет 3 Мярка 3.1.1. 
Подобряване на публичната инфраструктура в ромския 
квартал 

Без проектна 
готовност 72 300 

Общински бюджет, СПРЗСР, 
Външно финансиране 

Приоритет 3 Мярка 3.1.2. 
„Реконструкция основни водопроводи с. Малък извор, общ. 
Ябланица” Етап оценка 12 839 МРРБ 
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Приоритет 3 Мярка 3.1.2. 
Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Орешене, 
общ. Ябланица Одобрен 12 467 МРРБ 

Приоритет 3 Мярка 3.1.2. 

Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. „Стара 
планина” и главни водопроводи от напорен резервоар до ул. 
„Стара планина”, с. Златна Панега, община Ябланица Одобрен 12 225 ПУДООС 

Приоритет 3 мярка 3.1.2. 
Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа, гр. Ябланица, 
ул. "Мико Петков" Етап оценка 12 221 МРРБ 

Приоритет 3 Мярка 3.1.2. 
Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. "Св.Св.Кирил и 
Методий от ОТ до ОТ 6 с. Батулци, община Ябланица Етап оценка 12 240 МРРБ 

Приоритет 3 Мярка 3.1.3. 
Разширяване на видеонаблюдението на възловите точки от 
територията на общината  

Без проектна 
готовност 72 20 

Общински бюджет, Външно 
финансиране 

Приоритет 3 Мярка 3.1.4. 

 Създаване на предпоставки за развитие на кръгова 
икономика, прилагайки устойчива продуктова политика, 
използваща повторно използване и рециклиране на 
материалите  

Известна 
проектна 
готовност 72 3 000 

Частни инвестиции, ПКИП, 
ЕИП, Външно финансиране 

Приоритет 3 Мярка 3.1.4. 

Прилагане на Общата селскостопанска политика на 
територията, в съответствие с целите на Зелената сделка Без проектна 

готовност 72 500 

Общински бюджет, Външно 
финансиране, СПРЗСР, 
частни инвестиции 

Приоритет 3 Мярка 3.1.4. 

Прилагане на адекватна политика извън урбанизираните 
територии, опазваща горите и местообитанията, чрез  
реализиране на мерки насочени към премахване на 
причинителите за загубата на биологично разнообразие, 
замърсяването на почвата и водите 

Без проектна 
готовност 72 300 

Общински бюджет, ОПОС, 
СПРЗСР, частни инвестиции 

Приоритет 3 Мярка 3.1.4. 

Предприемане на текущи мерки за борба с ерозията на 
почвите Без проектна 

готовност 72 250 

Общински бюджет, МРРБ, 
СПРЗСР, Външно 
финансиране, частни 
инвестиции 

Приоритет 3 Мярка 3.1.4. 

Интервенции за превенция на риска от свлачища и за 
управление на рисковете в селското стопанство  Без проектна 

готовност 72 300 

 Общински бюджет, ОПОС, 
ПРР, СПРЗСР, частни 
инвестиции 

Приоритет 3 Мярка 3.1.5 

Прилагане на високоефективното комбинирано производство 
на топлинна и електрическа енергия /когенерация/ и 
повторното използване на отпадната топлина и на отделените 
в процеса на горене газове 

Известна 
проектна 
готовност 72 700 

Външно финансиране, 
ПКИП, ЕИП, частни 
инвестиции  
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Мярка 3.1.5 

Усвояване на местния  потенциал за оползотворяване на ЕВИ 
– слънчева енергия, геотермална енергия, енергия от дървесна 
и/ или растителна, животинска биомаса 

Без проектна 
готовност 72 1 500 

Външно финансиране, 
ПКИП, ЕИП, частни 
инвестиции  

Приоритет 3 Мярка 3.1.5 

Монтиране на локални  инсталации в обществени и частни 
сгради за производство на електрическа енергия /слънчеви 
панели/ и подгряване на вода за битово горещо 
водоснабдяване /слънчеви колектори/ от възобновяем 
източник на енергия /ВИЕ/   (когенерация, биомаса, соларно-
топлинна, фотоволтаична, биогаз и др.).  

Без проектна 
готовност 72 600 

Общински бюджет, Външно 
финансиране, ПУДООС, 
частни инвестиции   

Приоритет 3 Мярка 3.1.6. 
Създаване на Общ устройствен план на общината Без проектна 

готовност 72 600 Общински бюджет, МРРБ  

Приоритет 3 Мярка 3.1.6. 

Паспортизация на всички общински сгради - описание на 
сградния фонд и съоръженията Без проектна 

готовност 24 50 

Общински бюджет, Външно 
финансиране, частни 
инвестиции  

Приоритет 3 Мярка 3.1.7. 
Изграждане на покрит пазар в гр. Ябланица  

Има 
проектна 
готовност 24 150 

 Общински бюджет, външно 
финансиране 

Приоритет 3 Мярка 3.1.7. 

 Ремонт и саниране на сградите на кметства, читалища, 
училища, детски градини и други общински сгради 

Частична 
проектна 
готовност 72 550 

Общински бюджет, 
ПУДООС, СПРЗСР, външно 
финансиране 

Приоритет 3 Мярка 3.1.7. 

Благоустрояване и изграждане на паркове, зелени площи, зони 
за отдих, детски площадки, паркинги, велоалеи и други 
обществени територии 

Без проектна 
готовност 72 480 

Общински бюджет, СПРЗСР, 
външно финансиране 

Приоритет 3 Мярка 3.1.7. 

Благоустрояване на обслужващата среда в ромския квартал: 
изграждане на тротоари, асфалтиране на улици, поставяне на 
улично осветление, поставяне на допълнителни контейнери за 
смет, изграждане на детски площадки и кътове за отдих 

Без проектна 
готовност 72 450 

Общински бюджет, СПРЗСР, 
външно финансиране 

Приоритет 3 Мярка 3.1.7. 

Ремонт, оборудване и подобряване на прилежащи 
пространства на ОУ "Христо Ботев" в с. Брестница, общ. 
Ябланица Одобрен 72 278 

ПРСР, МИГ Ябланица 
Правец 

Приоритет 3 Мярка 3.1.8. 

Изграждане на пречиствателна станция за питейни води в 
Златна Панега, която да обслужва Луковит, Червен бряг и 
община Ябланица 

Без проектна 
готовност 72 25 000 

Общински бюджет, ОПОС, 
външно финансиране  
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Приоритет 3 Мярка 3.1.8. 

"Реконструкция на LOV1257 35847 "/III - 358, Гложене - 
Ябланица / - Малък Извор - Граница общ. (Ябланица - Тетевен 
) - за повишаване качеството на транспортния достъп до 
Манастира "Св. Георги Победоносец" - Паметник на 
културата с национално значение", с дължина 8,160 км. 

Без проектна 
готовност 24 700 

Общински бюджет, ОПОС, 
външно финансиране  

Приоритет 3 Мярка 3.1.8. 

 Съвместно управление и поддържане на защитените 
територии и опазване на биологичното разнообразие 
съвместно със съседните общини 

Без проектна 
готовност 72 250,000 Общински бюджет, ОПОС 

Приоритет 3 Мярка 3.2.1 

Почистване на коритата на наличните реки с цел превенция от 
наводнения и предотвратяване на свлачищните процеси Без проектна 

готовност 72 1 600,000 Общински бюджет, ОПОС 

Приоритет 3 Мярка 3.2.1 

Аварийно-възстановителни работи по почистване и укрепване 
за възстановяване и осигуряване на проводимостта на речно 
корито-дере, в регулационните граници на гр. Ябланица, 
община Ябланица Одобрен 24 4 352 

Междуведомствена комисия 
към МС 

Приоритет 3 Мярка 3.2.1 

Аварийно възстановителни работи по почистване и 
възстановяване на проводимостта на речно корито, приток на 
р. Вит, в регулационните граници на с. Малък извор, община 
Ябланица Одобрен 24 706 

Междуведомствена комисия 
към МС 

Приоритет 3 Мярка 3.2.1 

 Организиране на екологични клубове с подрастващите с цел 
подобряване на тяхната информираност за биологичното 
разнообразие 

Без проектна 
готовност 60 60 

 Общински бюджет, 
Програма Образование, 
Швейцарска програма 

Приоритет 3 Мярка 3.2.2. 

Предотвратяване образуването и почистване на 
нерегламентираните сметища в общината Без проектна 

готовност 72 270 

Общински бюджет, ОПОС, 
външно финансиране, частни 
инвестиции 

Приоритет 3 Мярка 3.2.2. 

Разширяване на системата за разделно събиране на 
биоразградими отпадъци Без проектна 

готовност 72 270 

Общински бюджет, ОПОС,  
външно финансиране, частни 
инвестиции 

Приоритет 3 Мярка 3.2.2. 

 Поставяне на кошчета в различните населени места на 
общината с цел подобряване на хигиената на обществените 
места 

Без проектна 
готовност 72 35 

Общински бюджет, външно 
финансиране, частни 
инвестиции 

Приоритет 4 Мярка 4.1.1. 
Обновяване на офис техниката в общината с цел създаване на 
по-добри условия за труд на общинските служители 

Без проектна 
готовност 72 70 

Общински бюджет, МС, 
външно финансиране  

Приоритет 4 Мярка 4.1.1. 
Преминаване към електронно предоставяне на 
административните услуги 

Без проектна 
готовност 72 170 

Общински бюджет, МС, 
външно финансиране  
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Приоритет 4 Мярка 4.1.1. 
Повишаване капацитета на местната общност, чрез участие в 
семинари, обучителни курсове и информационни срещи  

Без проектна 
готовност 72 90 

Общински бюджет, МС, 
ИПА, външно финансиране   

Приоритет 4 Мярка 4.1.2. 

Обмен на опит с европейски общини и въвеждане на добри 
практики за подобряване на ефективността в работата на 
общинските служители 

Без проектна 
готовност 72 100 

Общински бюджет, външно 
финансиране   

Приоритет 4 Мярка 4.1.2. 

Изграждане на устойчиви партньорства и провеждане на 
съвместни публични инициативи с всички заинтересовани 
страни на територията на общината 

Без проектна 
готовност 72 25 

Общински бюджет, ИПА, 
външно финансиране   

Приоритет 4 Мярка 4.1.2. 

Повишаване на професионалната компетентност на 
служителите в администрацията за по-резултатно изпълнение 
на служебните им задължения 

Без проектна 
готовност 72 80 

Общински бюджет, ИПА, 
външно финансиране   

Приоритет 4 Мярка 4.1.3. 

Разнообразяване на общинските услуги и подобряване 
достъпа до услуги за гражданите Без проектна 

готовност 72 150 

Общински бюджет, Добро 
управление, външно 
финансиране 

Приоритет 4 Мярка 4.1.3. 

Подобряване публичността на административните услуги и 
повишаване на административната култура, ориентирана към 
нуждите на обществото 

Без проектна 
готовност 72 6 

Общински бюджет, Добро 
управление, външно 
финансиране 

Приоритет 4 Мярка 4.2.1. 

 Активно използване на информационните и 
комуникационните технологии в училищата за повишаване 
качеството на образованието и придобитите умения 

С известна 
проектна 
готовност 72 80 

Общински и държавен 
бюджет, Програма 
Образование  

Приоритет 4 Мярка 4.2.1. 

Разнообразяване на професионално образование с цел 
задоволяване изискванията на пазара на труда Без проектна 

готовност 72 250 

ПРЧР, Национален бюджет, 
Програма Образование, 
Частни инвестиции 

Приоритет 4 Мярка 4.2.1. 

Използване на извънкласните дейности за допълване на 
образователните потребности на изоставащите ученици, 
намаляване на функционалната неграмотност и подобряване 
на мотивацията им за по-добро образование 

С известна 
проектна 
готовност 72 300 

Общински и държавен 
бюджет, Програма 
Образование, Външно 
финансиране  

Приоритет 6 Мярка 4.2.1. 

Повишаване квалификацията на учителите в областта на 
новите технологии, онлайн обучението и придобиването на 
умения за работа с деца от уязвими социални групи и техните 
семейства 

С известна 
проектна 
готовност 72 70 

Общински и държавен 
бюджет, Програма 
Образование, Външно 
финансиране  

Приоритет 4 Мярка 4.2.2. 

Ремонт на сградите на училищата и детските градини, 
осигуряване на енергийна ефективност и инсталации от 
възобновяеми енергийни източници 

Без проектна 
готовност 72 400 

Общински  бюджет, 
СПРЗСР, Външно 
финансиране  
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Приоритет 4 Мярка 4.2.2. 

Обновяване оборудването на учебните кабинети, 
образователните лаборатории, работилниците и спортните 
съоръжения- Обновяване оборудването на учебните кабинети, 
образователните лаборатории, работилниците и спортните 
съоръжения 

Без проектна 
готовност 72 350 

Общински  бюджет, 
Програма Образование, 
Външно финансиране 

Приоритет 4 Мярка 4.2.2. 

Закупуване за нуждите на училищата на таблети, лап топи и 
карти за интернет за деца от семейства с нисък социален 
статус 

Без проектна 
готовност 72 250 

Общински  бюджет, 
Програма Образование, 
Външно финансиране 

Приоритет 4 Мярка 4.2.2. 

Вертикална планировка, озеленяване и изграждане на детски 
съоръжения за нуждите на ДГ "Райна Княгиня" гр. Ябланица  Одобрен 12 82 ПРСР  

Приоритет 4 Мярка 4.3.1. 
Ремонт и обновяване на бившата  поликлиника в Ябланица Без проектна 

готовност 24 150 

Общински  бюджет, Външно 
финансиране, частни 
инвестиции  

Приоритет 4 Мярка 4.3.1. 

Закупуване на необходимото оборудване/специализиран 
транспорт за подобряване на здравните грижи за населението  Без проектна 

готовност 24 120 

Общински  бюджет, Външно 
финансиране, частни 
инвестиции  

Приоритет 4 Мярка 4.3.2 

Повишаване броя на лекарите и стоматолозите, за да се 
осигури качествено обслужване на местното население Без проектна 

готовност 72 60 

Общински  бюджет, Външно 
финансиране, частни 
инвестиции  

Приоритет 4 Мярка 4.3.2 

Създаване на условия за осигуряване на мобилност на 
медицинските услуги с цел обслужване на гражданите от 
селата на община Ябланица 

Без проектна 
готовност 72 70 

Общински  бюджет, Външно 
финансиране, частни 
инвестиции  

Приоритет 4 Мярка 4.3.2 

Създаване на условия за осигуряване на лекарства в селата на 
общината Без проектна 

готовност 72 20 

Общински  бюджет, Външно 
финансиране, частни 
инвестиции  

Приоритет 4 Мярка 4.4.1. 

Изграждане на Социална зона „Слънчев край“ за осигуряване 
на ПУП за социално слаби. Обособяване на зоната и 
изграждане на комуникационната й инфраструктура 

С известна 
проектна 
готовност 36 550 

Общински  бюджет, Външно 
финансиране, частни 
инвестиции  

Приоритет 4 Мярка 4.4.1. 
Изграждане на Дневен център за възрастни хора Без проектна 

готовност 36 250 

Общински  бюджет,          
Фонд “Социална закрила", 
частни инвестиции  

Приоритет 4 Мярка 4.4.1. 
 Изграждане на Център за здравни и социални услуги Без проектна 

готовност 36 150 

Общински  бюджет,          
Фонд “Социална закрила", 
частни инвестиции  
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Приоритет 4 Мярка 4.4.2. 

Закупуване на специализирани транспортни средства за 
осигуряване на необходимата мобилност на социалните 
услуги 

Без проектна 
готовност 36 120 

Общински бюджет, 
Програма Храни и основно 
материално подпомагане 

Приоритет 4 Мярка 4.4.2. 

Увеличаване броя и капацитета на предоставените социални 
услуги в общността Без проектна 

готовност 72 180 

Общински бюджет, 
Програма Храни и основно 
материално подпомагане 

Приоритет 4 Мярка 4.4.2. Патронажна грижа + , община Ябланица Одобрен 12 44 МТСП 

Приоритет 4 Мярка 4.4.2. Топъл обяд в условията на COVID 19, общ. Ябланица Проектна 
готовност  12 31 АСП 

Приоритет 4 Мярка 4.5.1. 

Подобряване достъпа и благоустроеността на природните и 
културните забележителности 

Без проектна 
готовност 36 300 

Общински бюджет, външно 
финансиране,  „Културно 
предприемачество, 
наследство и 
сътрудничество" на ФМ на 
ЕИП 

Приоритет 4 Мярка 4.5.1. 

Подобряване на визуализацията на културните и природните 
обекти, чрез въвеждане на новите техники и технологии 
основани на  3D изображенията Без проектна 

готовност 36 400 

Общински бюджет, външно 
финансиране,  „Културно 
предприемачество, 
наследство и 
сътрудничество" на ФМ на 
ЕИП 

Приоритет 4 Мярка 4.5.1. 

 Разширяване на маркетинговата и рекламната дейност на 
културното и екологичното наследство и тяхното 
социализиране Без проектна 

готовност 72 250 

Общински бюджет, външно 
финансиране,  „Културно 
предприемачество, 
наследство и 
сътрудничество" на ФМ на 
ЕИП 

Приоритет 4 Мярка 4.5.2. 

Подобряване имиджа на културните институции, чрез 
обновяване на сградния фонд и осигуряване на енергийната 
им ефективност 

Без проектна 
готовност 72 300 

Общински бюджет, СПРЗСР, 
външно финансиране,  
частни инвестиции 

Приоритет 4 Мярка 4.5.2. 

Доставка на необходимото оборудване и обзавеждане, 
обезпечаващи провеждането на различни празници, обичаи и 
културни събития на територията на общината 

Без проектна 
готовност 72 150 

Общински бюджет, СПРЗСР, 
външно финансиране,  
частни инвестиции 

Приоритет 4 Мярка 4.5.2. 

Възстановяване и опазване на религиозните храмове на 
територията на община Ябланица  Без проектна 

готовност 72 450 

Общински бюджет, СПРЗСР, 
външно финансиране,  
частни инвестиции 
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Приоритет 4 Мярка 4.5.3. 

Провеждане на Фестивала на халвата и превръщането му в 
културно събитие от национално значение 

С известна 
проектна 
готовност 72 80 

Общински бюджет, СПРЗСР, 
външно финансиране,  
частни инвестиции 

Приоритет 4 Мярка 4.5.3. 

Активна работа на читалищата с децата от училищата, 
намиращи се на територията със засилено внимание върху 
ромите 

Без проектна 
готовност 72 40 

Общински бюджет, СПРЗСР, 
външно финансиране,  
частни инвестиции 

Приоритет 4 Мярка 4.5.3. 

Интеграция на малцинствата, чрез реализацията на: театрални 
и концертни представления; литературно четене; училищни 
представления; конкурси за – танц, песен, рисунка, снимки, 
приложно изкуство и др.   

С известна 
проектна 
готовност 72 80 

Общински бюджет, СПРЗСР, 
външно финансиране,  
частни инвестиции 

Приоритет 4 Мярка 4.5.4. 

 Поддържане и обновяване на спортната зала и прилежащата 
към нея спортна инфраструктура Без проектна 

готовност 72 100 

Общински бюджет, СПРЗСР, 
външно финансиране,  
частни инвестиции 

Приоритет 4 Мярка 4.5.4. 
Изграждане на плувен басейн Без проектна 

готовност 36 270 

Общински бюджет, СПРЗСР, 
външно финансиране,  
частни инвестиции 

Приоритет 4 Мярка 4.5.4. 
 Изграждане на фитнеси на открито и закрито Без проектна 

готовност 72 150 

Общински бюджет, СПРЗСР, 
външно финансиране,  
частни инвестиции 

Приоритет 4 Мярка 4.5.4. 
 Изграждане на площадка за делтапланери на Драгоица Без проектна 

готовност 36 200 

Общински бюджет, СПРЗСР, 
външно финансиране,  
частни инвестиции 

Приоритет 4 Мярка 4.5.5. 

Утвърждаване на местните спортни клубове и подкрепа за 
младите спортни таланти Без проектна 

готовност 72 120 

Общински бюджет, ММС, 
външно финансиране,  
частни инвестиции 

Приоритет 4 Мярка 4.5.5. 

Реализиране на съвместни спортни инициативи със съседните 
общини Без проектна 

готовност 72 70 

Общински бюджет, ММС, 
външно финансиране,  
частни инвестиции 

Приоритет 4 Мярка 4.5.5. 

Изграждане на Младежки клуб по гражданско образование 
/Младежки парламент, запознаване с основните държавни 
институции, с човешките права, с правата на децата  и др./ Без проектна 

готовност 24 10 

Общински бюджет, външно 
финансиране,  European 
Youth Foundation/EYF/, 
частни инвестиции 

Приоритет 4 Мярка 4.5.5. 

Подкрепа за създаване на НПО на ромската общност, 
включително на женски и младежки структури, които да 
работят по образователни и други теми за подобряване 
социалната среда в ромската общност 

С известна 
проектна 
готовност 24 5 

Общински бюджет, външно 
финансиране,  частни 
инвестиции 

ОБЩО: 64397   
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