
 
Проектна готовност и реализирани проекти на община Маджарово

за периода октомври, 2007 г. – декември, 2010 г. 
 

 
 

Заглавие на 
проекта 

 
Приоритет и мярка от 

съответната оперативна 
програма 

 
Водещ 

партньор 

 

Област на 
проекта 

Статус на 
проекта 

 
Бюджет
(в лв.) 

Период на 
изпълнение 
 

1. ”Туризмът в общия 
ни трансграничен 
регион” 

 

Програма ФАР – Трансгранично 
сътрудничество на ЕС – бюджетна 
линия БГ‐ 2005/017‐453.02.01. 
Съвместен фонд за малки проекти 
между РБългария и РТурция 
Управляващ орган – Изпълнителна 
агенция ФАР към МРРБ. 

Община 
Маджарово в 
партньорство 
с община 
Юскюп, РТ 

 

Туризъм – „меки 
мерки” ‐ 

учредяване на 
Туристическа 
Асоциация 

„Маджарово”, 
провеждане на 
обучения в 
областта на 

туристическия 
маркетинг и 
реклама, 

изготвяне на 
пакет рекламни 
материали. 

Реализиран  100 813   15.11.2007 – 
15.11.2008 г.  

2. «Иновационни 
перспективи за 
икономически растеж 
основани на еко‐
туризма, 
устойчивото 

Програма ФАР‐Трансгранично 
сътрудничество на ЕС – бюджетна 
линия БГ‐2005/017‐453.01.02. по 
„Грантова схема за насърчаване на 
устойчивото развитие в района на 
Странджа планина” 

Община 
Маджарово в 
партньорство 
с община 
Юскюп, РТ 

Туризъм – „меки 
мерки” и 

изграждане на 
туристическа 

инфраструктура; 
закупуване на тур. 

Реализиран  303 057  30.11.2007 – 
30.11.2008 г. 



използване на 
природни хабитати и 
опазването на био‐
разнообразието в 
пограничният район 
на общините 
Маджарово (РБ) и 
Юскюп (РТ)» 

Управляващ орган – Изпълнителна 
агенция ФАР към МРРБ. 

оборудване, 
което бе 

предоставено на 
тур. обекти; 

провеждане на 
обучения в 
областта на 

туристическото 
управление и 
предлагане на 
туристически 

продукти и услуги; 
изготвяне на 

пакет рекламни 
материали, вкл. и 
30 мин. рекламен 
филм за община 
Маджарово. 

3. «Проектиране на 
ПСОВ, довеждащ 
колектор, 
реконструкция и 
разширение на 
канализационна 
мрежа ‐ гр. 
Маджарово, област 
Хасково»  

Приоритетна ос 1: „Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за 
питейни и отпадъчни води в 
населени места с над 2000 е.ж. и в 
населени места с под 2000 е.ж., 
попадащи в градски агломерационни 
ареали” на Оперативна програма 
„Околна среда 2007‐2013г.” – 
Процедура „Техническа помощ за 
подготовка на инвестиционни 
проекти” 
Референтен  номер  на  процедурата 
BG161PO005/08/1.30/01/01 
Управляващ орган – МОСВ 

Община 
Маджарово 

Проектиране / 
Обновяване на 

инфраструктурата 

Неодобрен  407 040 лв.  6 месеца 
 



 
4. „Реконструкция и 
основен ремонт на 
път № 3109 / HKV 
2105 Маджарово – 
Сеноклас / Разклон с. 
Брусевци – с. 
Черничено от км. 
0+000.00 до км. 
7+860.00” 
 

Приоритетна  ос  3:  „Качество  на 
живот  в  селските  райони  и 
разнообразяване  на  селската 
икономика”  
 Мярка  321.  Основни  услуги  за 
икономиката  и  населението  в 
селските  райони  по  „Програмата  за 
развитие на  селските райони 2007 – 
2013 г.” 
Управляващ орган – МЗХ 
 

Община 
Маджарово 

Обновяване на 
инфраструктурата 

В процес на 
оценяване 

4 118 751 
 

12 месеца 

5. „Реконструкция на 
улична мрежа – гр. 
Маджарово” 

Приоритетна  ос  3:  „Качество  на 
живот  в  селските  райони  и 
разнообразяване  на  селската 
икономика”  
Мярка  322.  Обновяване  и  развитие 
на  селата  по  „Програмата  за 
развитие на  селските райони 2007 – 
2013 г.” 
Управляващ орган – МЗХ 
 

Община 
Маджарово 

Обновяване на 
инфраструктурата 

Неодобрен  3 144 709 
 

12 месеца 

6. „Реконструкция на 
път гр. Маджарово – 
с.Бряговец от км 0+000 

до км 3+171”  

Приоритетна  ос  3:  „Качество  на 
живот  в  селските  райони  и 
разнообразяване  на  селската 
икономика”  
 Мярка  321.  Основни  услуги  за 
икономиката  и  населението  в 
селските  райони  по  „Програмата  за 
развитие на  селските райони 2007 – 
2013 г.” 
Управляващ орган – МЗХ 

Община 
Маджарово 

Обновяване на 
инфраструктурата 

В процес на 
оценяване 

3 816 269  12 месеца 



 
7. „Реконструкция на 
СОУ „Д. Маджаров”‐ 
гр. Маджарово, 
област Хасково”  

 
 
 
Договор №  
BG 161РО001/4.1‐
01/2007/062, подписан 
на 24.06.2010 г. 

Приоритетна ос 4: „Местно развитие 
и сътрудничество” – Операция 4.1. 
„Дребномащабни местни 
инвестиции”  
Схема 4.1.1. „Подкрепа за 
осигуряване на подходяща и 
рентабилна образователна 
инфраструктура, допринасяща за 
устойчиво местно развитие” на 
Оперативна програма „Регионално 
развитие 2007‐2013г.” 
Управляващ орган – МРРБ 
 

Община 
Маджарово 

Обновяване на 
инфраструктурата, 

с акцент 
прилагане на 
мерки за 
енергийна 
ефективност 

В процес на 
изпълнение. 

 

878 031,59 
 

18 месеца 
 

24.06.2010 – 
24.12.2011 г. 

8. „Основен ремонт на 
ул. „Миньорска” – гр. 
Маджарово” 

Мярка 07 “Обновяване и развитие на 
селата, опазване и съхранение на 
селското наследство и културни 
традиции” по Програма САПАРД на 
ЕС 
 

Община 
Маджарово 

Обновяване на 
инфраструктурата 

Реализиран  58 977  6 месеца, 
2008 г. 

 
Дог. № 

3473/11.10.20
07г. 

9. Основен ремонт на 
православен храм „Св. 
Атанасий” – с. Ефрем 
 

Програма „Красива България” 
Управляващ орган ‐ МТСП 

Община 
Маджарово 

Обновяване на 
инфраструктурата 

Неодобрен  200 000  12 месеца 

10. „Алтернативният 
туризъм в 
Маджарово и Алпулу – 
заедно можем повече”
 

Приоритетна  ос  1:  „Устойчиво 
социално  и  икономическо  развитие” 
Мярка  1.2.  Повишаване  на 
конкурентноспособността  на 
икономиката –  Техническа  помощ  за 
подготовка на проекти по „Програма 
за  трансгранично  сътрудничество 
България – Турция 2007‐2013г.” 

Община 
Маджарово 

Туристическа 
инфраструктура 

Реализиран  Предоставена 
е експертна 
помощ по 

подготовката 
на 

техническата 
документация 
към проекта 

01.07.2009 –
01.12.2009 г. 

 



 
Управляващ орган – МРРБ 
 

 

11. „Алтернативният 
туризъм в 
Маджарово и Алпулу – 
заедно можем повече” 

Приоритетна  ос  2:  Повишаване  на 
качеството на живота 
Област на интервенция 2.1: Опазване 
на  околната  среда,  природата, 
историческото и културно наследство 
по 
„Програма  за  трансгранично 
сътрудничество  България  –  Турция 
2007‐2013г.” 
Управляващ орган – МРРБ 
 

Община 
Маджарово в 
партньорство 
с община 
Алпулу, РТ 

Туристическа 
инфраструктура 

В процес на 
оценяване, 
входиран на 
22.12.2009 г. 

598 840  24 месеца 

12. „Eтнографията –
общото културно 
наследство на 
трансграничния 
регион” 
 
 
 
 
 

Приоритетна  ос  1:  „Устойчиво 
социално  и  икономическо  развитие” 
Мярка  1.2.  Повишаване  на 
конкурентноспособността  на 
икономиката –  Техническа  помощ  за 
подготовка на проекти по „Програма 
за  трансгранично  сътрудничество 
България – Турция 2007‐2013г.” 
 
Управляващ орган – МРРБ 
 

Община 
Маджарово  

Ремонтни 
дейности на 
сградата на 
читалището в 
Маджарово и 
„меки мерки”. 

Реализиран  Предоставена 
е експертна 
помощ по 

подготовката 
на проектната 
документация 

 

01.07.2009 –
01.12.2009 г. 

 

13.  „Диалог за 

екотуризма между 

Европейския съюз и 

РТурция” 

Програма  на  Европейската  Комисия 
„Промоция  на  гражданския  диалог 
между ЕС и РТурция” 
 
Управляващ орган – Централен 
финансиращ департамент ‐ РТурция 
 

Община 
Армутлу, РТ в 
партньорство 
с общините 
Маджарово, 
Чънарджък и 

Термал 

Еко‐туризъм – 
„меки мерки” 

Реализиран  384 520  01.07.2008 – 
30.12.2009 г. 

 



14. „Културно‐
историческото 
наследство – 
инструмент за 
устойчиво развитие” 

Мярка  „Използване  на  културните 
ценности  за  развитие”  по  програма 
„Югоизточна Европа” 

„Европейски 
форум на 

асоциациите 
за културно 

наследство” – 
Италия в 

партньорство 
с община 

Маджарово и 
12 други 

партньори от 
страни от 

Югоизточна 
Европа 

Опазване и 
популяризиране 
на културно‐
историческото 
наследство 

В процес на 9 
месечно 

оценяване – 
входиран на 
21.12.2009г. 

264 037  16 месеца 

15. „Диалог за 
земеделието между 
Европейския съюз и 
РТурция” 
 

Програма  на  Европейската  Комисия 
„Промоция  на  гражданския  диалог 
между ЕС и РТурция ‐ ІІ” 
 
Управляващ орган – Централен 
финансиращ департамент ‐ РТурция 
 

Стопанско‐
земеделска 
камара 

„Аккъш” – 
Орду, 

РТурция в 
партньорство 
с община 

Маджарово и 
СНЦ „МИГ – 
Тополовград”

 

Земеделие – 
„меки мерки” 

 
 

В процес на 9 
месечно 

оценяване – 
входиран на 
22.03.2010г. 

377 127  18 месеца 

16. „Придобиване на 
умения и постигане на 
обществена 
активност за 
потенциална местна 
инициативна група на 

Приоритетна ос 4: „Лидер” 
Подмярка  431‐2  „Придобиване  на 
умения  и  постигане  на  обществена 
активност  на  съответните  територии 
за  потенциални местни инициативни 
групи  в  селските  райони”  от 

Община 
Стамболово в 
партньорство 

със 
СНЦ „МИГ – 
Маджарово” 

Подготовка за 
финансиране по 
приоритетна ос 4 
„Лидер” от ПРСР 

на Местна 
инициативна 

Реализиран  164 546  03.06.2009 – 
03.09.2010 г. 



територията на 
общините 
Маджарово, 
Ивайловград и 
Стамболово” 

„Програмата за развитие на селските 
райони 2007 – 2013 г.” 
 
Управляващ орган – МЗХ 
 

и ВИНИВЕЛ – 
Ивайловград 

група  „Източни 
Родопи”, 

включваща 
общините 

Стамбо‐лово, 
Маджарово и 
Ивайловград: 
изготвяне на 
стратегия за 

местно развитие, 
учредяване на 
Сдружение с 

нестопанска цел 
„МИГ „Източни 

Родопи” и 
изготвяне на 

проект и пълен 
комплект 

документи за 
кандидатстване за 

финансиране. 
 

17. „За по‐достоен 
живот” 
 
 
Договор № 
BG 051РО001‐5.2.04‐
0042‐С0001 

Схема  „Грижа  в  семейна  среда  за 
независимост  и  достоен  живот  на 
хора  с  различни  видове  увреждания 
и  самотно живеещи хора –  дейности 
„Социален  асистент”  и  „Домашен 
помощник” – фаза 2” по Оперативна 
програма  „Развитие  на  човешките 
ресурси”  
 
Управляващ орган – МТСП 

Община 
Маджарово 

Социални 
дейности – 

Обучение на 4 
социални 

асистенти и 12 
домашни 

помощници, 
които обслужват 

32 лица с 
увреждания и 

Реализиран  97 461  01.10.2009 – 
30.09.2010 г. 



самотно живеещи 
хора.  

 
18. „Център за 
социални услуги – 
шанс за хората в 
неравностойно 
положение” 
 
 
Договор № 
BG 051РО001‐5.1.01‐
0037‐С0001 

Схема  „Социално  предприема‐
чество–популяризиране  и  подкре‐па 
на  социални  предприятия  –  пилотна 
фаза”  по  Оперативна  програма 
„Развитие на човешките ресурси” 
  
Управляващ орган – МТСП 

Община 
Маджарово 

Социални 
дейности –  

Обучение на 30 
безработни лица 

по 
специалностите 
„Готварство” и 

„Барман‐
сервитьор”. 

Изграждане на 
Домашен 
социален 

патронаж за 50 
лица – възрастни 
и самотни хора, 

които ще 
получават храна. 

 

В процес на 
изпълнение 

279 509   01.03.2010 –  
30.08.2011 г. 

19. „Обществена 
трапезария в гр. 
Маджарово ‐ 1” 

Фонд  „Социално  подпомагане”  на 
Министерство на труда и социалната 
политика 

Община 
Маджарово 

Социални 
дейности 

‐ 
Организиране на 
хранене през 

зимните месеци 
на лица и 

семейства на 
месечно 

подпомагане по 
ЗСП. 

Реализиран  4 212  01.11.2008 –  
31.03.2009 г. 



20. „Обществена 
трапезария в гр. 
Маджарово ‐ 2” 

Фонд  „Социално  подпомагане”  на 
Министерство на труда и социалната 
политика 

Община 
Маджарово 

Социални 
дейности 

‐ 
Организиране на 
хранене през 

зимните месеци 
на лица и 

семейства на 
месечно 

подпомагане по 
ЗСП. 

Реализиран  6 864  01.12.2009 – 
11.05.2010 г. 

21. „Междуобщински 
туристически форум 
„Партньори”” 

Приоритетна ос 4: „Местно развитие 
и сътрудничество”, Операция 4.2: 
„Междурегионално сътрудничество”, 
Схема 4.2.1 „Подкрепа за 
междурегионално сътрудничество и 
обмен на най‐добри практики” по 
Оперативна програма „Регионално 
развитие 2007‐2013г.” 
Управляващ орган – МРРБ 
 

Община 
Маджарово в 
партньорство 
с община 

Чивителла ди 
Романя, 
Италия 

Пилотна мрежа за 
ноу‐хау и обмен 

на добри 
европейски 
практики. 

Насърчаване и 
разработване на 

модели за 
междуобщинско 
сътрудничество. 
Развитие на 
туризма и 

маркетинг на 
дестинациите с 
акцент върху по‐

значими 
природни и 
културни 
атракции. 

 

Неодобрен  286 048  18 месеца 

22. „Залесяване на  Приоритетна  ос  2:  „Подобряване  на  Община  Залесяване  В процес на  580 649,53 лв.  5 години 



неземеделски земи – 
пасища и мери – в 
землището на 
с.Ефрем, общ. 
Маджарово” 
 
Ид. № 26/223/00191 
 

околната среда и природата”  
 Мярка  223.  Първоначално 
залесяване на неземеделски земи по 
„Програмата за развитие на селските 
райони 2007 – 2013 г.” 
 
Управляващ орган – МЗХ 
 

Маджарово  оценяване ‐ 
 

Входиран на 
13.08.2010 г.  

 
696 778,44 лв.  

23.  Обществен форум 
„Източнородопски 
перли” 
Обща цел: Да 
стимулира ефективен и 
резултатен процес на 
консултиране на 
междуобщинско и 
регионално ниво с цел 
опазване и използване 
на културно‐
историческото 
наследство като 
инструмент за 
устойчиво регионално 
развитие. 
 
 

Програма „Обществен форум” – 3 ‐та 
фаза на Швейцарската агенция за 
развитие и сътрудничество /ШАРС/ 
съвместно с Национален фонд 
„Култура” и Фондация за реформа в 
местното самоуправление /ФРМС/ 

 

Община 
Маджарово в 
партньорство 
с община 

Ивайловград 

Насърчаване на 
ефективен диалог 

между 
академичните 
среди (история, 
археология, 

етнография и др.) 
и 

заинтересованите 
среди в областта 
на местния бизнес 

и туризъм. 
Подпомагане на 
сътрудничеството 
между бизнес и 

наука с цел 
социализация на 

културните 
паметници с 
помощта на 
прозрачни и 
хармонични 
процедури. 

Дискусия относно 

Реализиран  142 940  26.10.2006  – 
26.11.2007 г. 



междуобщински 
инициативи и 
координация. 
Развиване на 
ефективни 
модели за 
устойчиво 

управление и 
социализация на 

културното 
наследство на 

регионално ниво. 
Промоция, 
създаване и 

координация във 
времето за 

осъществяване на 
партньорски 
проекти, 

добавяне на 
стойност на 
местния 

туристически 
продукт, базиран 
на културното 
наследство. 

24. „Реконструкция на 
улична мрежа – гр. 
Маджарово” 
 
Ид. № 26/322/00503 

Приоритетна  ос  3:  „Качество  на 
живот  в  селските  райони  и 
разнообразяване  на  селската 
икономика”  
Мярка  322.  Обновяване  и  развитие 
на  селата  по  „Програмата  за 

Община 
Маджарово 

Обновяване на 
инфраструктурата 
– уличната мрежа 
на гр. Маджарово 

(улици 1‐ва 
група) 

В процес на 
оценяване ‐ 

 
Входиран на 
19.10.2010 г. 

3 144 709 
 

12 месеца 



развитие на  селските райони 2007 – 
2013 г.” 
Управляващ орган – МЗХ 
 

25. „Реконструкция на 
стадион и прилежаща 
инфраструктура в гр. 
Маджарово и 
реконструкция на 
Културен дом в гр. 
Маджарово” 
 
Ид. № 26/321/00906  

Приоритетна  ос  3:  „Качество  на 
живот  в  селските  райони  и 
разнообразяване  на  селската 
икономика”  
 Мярка  321.  Основни  услуги  за 
икономиката  и  населението  в 
селските  райони  по  „Програмата  за 
развитие на  селските райони 2007 – 
2013 г.” 
Управляващ орган – МЗХ 
 

Община 
Маджарово 

Обновяване на 
социалната 

инфраструктура 

В процес на 
оценяване ‐ 

 
Входиран на 
19.10.2010 г. 

1 791 247, 54 
лв. 

14 месеца 

26. „Актуализация, 
публичност и оценка 
на въздействието при 
подготовката и 
изпълнението на 
политики в община 
Маджарово” 
 
Вх. № А10‐13‐11 

Приоритетна ос І.  Добро управление
Подприоритет  1.3.  „Ефективна 
координация  и  партньорство  при 
разработване  и  провеждане  на 
политики” 
Бюджетна  линия:  BG 
051PO002/10/1.3‐04 
Оперативна  програма 
„Административен капацитет” 

Община 
Маджарово 

Подобряване на 
ефективността в 
дейността на 

администрацията 
чрез преглед на 

организационните 
процеси и 

въвеждане на 
механизми за по‐

ефикасно 
управление и 
прилагане на 
принципа на 

партньорство при 
формулиране на 

политики 

В процес на 
оценяване ‐ 

 
Входиран на 
11.11.2010 г. 

262 640,60 лв.  12 месеца 

27. ”Подкрепа за  Схема  „Схема  за  предоставяне  на  Община  Социални  В процес на  Процент от  18 месеца 



достоен живот”  безвъзмездна  финансова  помощ  BG 
051PO001‐5.2.09  „Алтернативи””  по 
Оперативна  програма  „Развитие  на 
човешките ресурси” 
  
Управляващ орган – МТСП 

Маджарово  дейности – 
предоставяне на 
социална услуга 
„Личен асистент” 

на хора с 
увреждания на 
територията на 

община 
Маджарово 

изпълнение  националния 
бюджет на 
проекта, 

възлизащ на 
35 млн. лева 

08.11.2010 г. 
07.04.2012 г. 

 
 

 
 
 
 
 

 


