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Приоритет Мярка 
Дейност/ проектна 

идея 
Кратко описание 

Територия/ 

зона за 

прилагане на 

интегриран 

подход (зона 

за 

въздействие) 

Индикативе

н бюджет (в 

хил. лв.) 

Източник на 

финансиране 

Срок за 

изпълнен

ие 

Административна 

структура (звено 

в общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПРИОРИТЕТ 1. УСКОРЯВАНЕ РАСТЕЖА НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА 

 

Мярка 1.1. 

Инвестиции 

в 

инфраструкт

ура и 

подобряване 

на 

икономическ

ите дейности 

1.1.1. Повишаване на 

конкурентоспособностт

а на местната икономика 

чрез разнообразяване и 

алтернативни дейности 

Проекти в подкрепа на 

развиването на 

предприемачеството 

(новостартиращ бизнес в 

приоритетни сектори, 

Семеен бизнес, 

бързоразвиващи се МСП и 

т.н.) с акцент върху новите 

технологии в тях, в т.ч. 

дейности за създаване на 

работни места; 

производствени 

инвестиции за растеж и 

повишаване 

конкурентоспособността 

на съществуващи местни 

предприятия. 

 

 

 

 

Общински 

център 
200 

Частни 

инвестиции, 

СПРЗСР, ВОМР 

2021 

2027 

частен сектор/ 

общинска 

администрация 
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Приоритет Мярка 
Дейност/ проектна 

идея 
Кратко описание 

Територия/ 

зона за 

прилагане на 

интегриран 

подход (зона 

за 

въздействие) 

Индикативе

н бюджет (в 

хил. лв.) 

Източник на 

финансиране 

Срок за 

изпълнен

ие 

Административна 

структура (звено 

в общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

1.1.2. Дейности, 

насочени към 

изпълнение на мерки за 

енергийна ефективност 

Реализиране на проекти за 

подобряване на 

енергийната ефективност. 

Изграждане на 

фотоволтаични централи  - 

община Искър 

Общински 

център 
10 000 

НПВУ, 

собствено 

финансиране, 

ФИ, 

Иновационен 

фонд на ЕС,  

Частни 

инвестиции, 

ВОМР 

2021 

2027 

частен сектор/ 

общинска 

администрация 

1.1.3. Развитие на 

модерно селско 

стопанство (съхраняване 

на традиционни 

култури, биологично 

земеделие, 

животновъдство и 

преработвателен сектор) 

Създаване на условия за 

развитие на земеделие и 

животновъдство 

на цялата 

територия на 

общината 

350 

Частни 

инвестиции, 

СПРЗСР, ВОМР 

2021 

2027 

частен сектор/ 

общинска 

администрация 
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Приоритет Мярка 
Дейност/ проектна 

идея 
Кратко описание 

Територия/ 

зона за 

прилагане на 

интегриран 

подход (зона 

за 

въздействие) 

Индикативе

н бюджет (в 

хил. лв.) 

Източник на 

финансиране 

Срок за 

изпълнен

ие 

Административна 

структура (звено 

в общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

Мярка 1.2. 

Създаване 

на условия 

за развитие 

на местния 

бизнес и 

привличане 

на 

инвеститори 

1.2.1. Разработване на 

стратегия за 

икономическо развитие 

на община Искър 

Създаване на общ 

стратегически документи, 

анализиращ и представящ 

модели за реализиране на 

общинската политика за 

управление на общинската 

собственост, създаване на 

публично - частни 

партньорства, вкл. 

концесии и др. 

на цялата 

територия на 

общината 

15 
Общински 

бюджет/ СЕС 

2021 

2027 

общинска 

администрация 

1.2.2. Разработване на 

маркетингов профил на 

община Искър 

Създаване на 

документална основа за 

популяризиране на 

дестинация Искър 

на цялата 

територия на 

общината 

10 
Общински 

бюджет/ СЕС 

2021 

2027 

общинска 

администрация 

Мярка 1.3. 

Подкрепа за 

осигуряване 

на заетост и 

1.3.1. Реализиране на 

проекти за осигуряване 

на устойчива и 

качествена заетост 

Създаване на условия за 

предприемачество и респ. 

заетост на територията на 

общината 

на цялата 

територия на 

общината 

200 

ПРЧР, ВОМР, 

общински 

бюджет, 

национални 

програми 

2021 

2027 

частен сектор/ 

общинска 

администрация 
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Приоритет Мярка 
Дейност/ проектна 

идея 
Кратко описание 

Територия/ 

зона за 

прилагане на 

интегриран 

подход (зона 

за 

въздействие) 

Индикативе

н бюджет (в 

хил. лв.) 

Източник на 

финансиране 

Срок за 

изпълнен

ие 

Административна 

структура (звено 

в общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

работна 

ръка за 

уязвими 

групи 
1.3.2. Реализиране на 

проекти за насърчаване 

на заетостта и 

развитието на умения 

Проекти за активни мерки 

за достъп до пазара на 

труда: младежка заетост, 

женска заетост, 

квалификация и 

преквалификация - „учене 

през целия живот“ и др. 

на цялата 

територия на 

общината 

200 

ПРЧР 

Приоритет 

1/ВОМР 

2021 

2027 

частен сектор/ 

общинска 

администрация 

 

1.3.3. Социално 

включване и равни 

възможности 

Проекти за квалификация 

за служители на 

доставчици на социални и 

здравни услуги; лица, 

заети в услуги в 

резидентна грижа, лица с 

увреждания и семействата 

им, лица в риск от бедност 

и социално изключване 

на цялата 

територия на 

общината 

200 

ПРЧР 

Приоритет 2/ 

ВОМР 

2021 

2027 

частен сектор/ 

общинска 

администрация 

ОБЩО ЗА ПРИОРИТЕТ 1. УСКОРЯВАНЕ РАСТЕЖА НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА 11 175    
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Приоритет Мярка 
Дейност/ проектна 

идея 
Кратко описание 

Територия/ 

зона за 

прилагане на 

интегриран 

подход (зона 

за 

въздействие) 

Индикативе

н бюджет (в 

хил. лв.) 

Източник на 

финансиране 

Срок за 

изпълнен

ие 

Административна 

структура (звено 

в общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

ПРИОРИТЕТ 2. ТЕРИТОРИАЛНА СВЪРЗАНОСТ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 

 

Мярка 2.1. 

Строителств

о, 

реконструкц

ия и/или 

рехабилитац

ия на нови и 

съществува

щи 

общински 

пътища и 

съоръженият

а и 

принадлежн

остите към 

тях 

2.1.1. Реконструкция и 

рехабилитация на 

общински пътища в 

община Искър, вкл. чрез 

разширяване, подмяна 

на габарити, 

възстановяване и 

изграждане укрепителни 

и защитни съоръжения, 

видеонаблюдение, пътна 

маркировка и знаково 

стопанство 

Осигуряване 

териториална свързаност и 

среда, подкрепяща 

възможностите за 

развитие на конкурентна 

местна икономика и добро 

качество на живот на 

хората в община Искър 

на цялата 

територия на 

общината 

5 000 

СПРЗСР 2021- 

2027г. 

/републикански 

бюджет/ 

общински 

бюджет/ 

външно 

финансиране 

2021- 

2027г. 

общинска 

администрация 
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Приоритет Мярка 
Дейност/ проектна 

идея 
Кратко описание 

Територия/ 

зона за 

прилагане на 

интегриран 

подход (зона 

за 

въздействие) 

Индикативе

н бюджет (в 

хил. лв.) 

Източник на 

финансиране 

Срок за 

изпълнен

ие 

Административна 

структура (звено 

в общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

2.1.2. Подобряване на 

транспортния достъп до 

туристически обекти с 

висок потенциал. 

 

 

 

 

 

 

След изготвяне на 

технически проекти. 

Мероприятия за 

инфраструктурно 

обезпечаване около 

обектите с културно-

историческо наследство за 

по-доброто и пълноценно 

използване на 

туристическия потенциал. 

Възможност за 

реализиране на 

интегриран проект с 

граничещите общини 

на цялата 

територия на 

общината 

2 000 

СПРЗСР 2021- 

2027г. / 

републикански 

бюджет/ 

общински 

бюджет/ 

външно 

финансиране 

2021- 

2027г. 

общинска 

администрация 

Мярка 2.2. 

Строителств

о, 

реконструкц

ия и/или 

рехабилитац

ия на нови и 

съществува

щи улици и 

тротоари и 

съоръженият

а и 

2.2.1. Реконструкция и 

рехабилитация улична 

мрежа в град Искър, вкл. 

отводнителни и защитни 

съоръжения, знаково 

стопанство и пътна 

маркировка 

След изготвяне на 

технически проекти. 

Осигуряване на 

съвременна улична мрежа 

за хората и бизнеса като 

среда, подкрепяща 

възможностите за 

развитие на местна 

икономика и добро 

качество на живот 

общински 

център 
6 000 

СПРЗСР 2021- 

2027г. / 

републикански 

бюджет/ 

общински 

бюджет/ 

външно 

финансиране 

2021- 

2027г. 

общинска 

администрация 
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Приоритет Мярка 
Дейност/ проектна 

идея 
Кратко описание 

Територия/ 

зона за 

прилагане на 

интегриран 

подход (зона 

за 

въздействие) 

Индикативе

н бюджет (в 

хил. лв.) 

Източник на 

финансиране 

Срок за 

изпълнен

ие 

Административна 

структура (звено 

в общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

принадлежн

остите към 

тях, вкл. 

улично 

осветление 
2.2.2. Реконструкция и 

рехабилитация улична 

мрежа в селата 

След изготвяне на 

технически проекти. 

Осигуряване на 

съвременна улична мрежа 

за хората и подобряване 

качество на живот 

на цялата 

територия на 

общината 

5 000 

СПРЗСР 2021-

2027г./ 

републикански 

бюджет/ 

общински 

бюджет 

2021- 

2027г. 

общинска 

администрация 

  

2.2.3. Реконструкция и 

модернизация на 

уличното осветление в 

община Искър 

Реализиране на 

енергоспестяващи мерки в 

системата за улично 

осветление в Община 

Искър. Демонтаж на 

старите улични 

осветителни тела; монтаж 

на новите светодиодни 

улични осветителни тела; 

паркови осветители; 

въвеждане на системата за 

управление и наблюдение 

на уличното осветление. 

на цялата 

територия на 

общината 

170 
ПВУ, стълб 2 

Зелена България 

2021 

2024 

общинска 

администрация 
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Приоритет Мярка 
Дейност/ проектна 

идея 
Кратко описание 

Територия/ 

зона за 

прилагане на 

интегриран 

подход (зона 

за 

въздействие) 

Индикативе

н бюджет (в 

хил. лв.) 

Източник на 

финансиране 

Срок за 

изпълнен

ие 

Административна 

структура (звено 

в общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

Мярка 2.3. 

Подобряване 

качеството 

на 

парковата 

среда и 

местата за 

спорт в 

населените 

места 

2.3.1. Изграждане на 

детски площадки и 

места за отдих в 

населените места 

Изграждане на нови 

детски площадки, 

площадки за игри 

на цялата 

територия на 

общината 

80 

Общински 

бюджет/ПУДО

ОС/ СЕС 

2021 

2024 

общинска 

администрация и 

кметства, детски 

градини и училища 

2.3.2. Благоустрояване 

площадни и паркови 

пространства 

Подобряване на 

озеленяването, 

оборудването и 

напояването. 

на цялата 

територия на 

общината 

2 100 
СПРЗСР 2021-

2027г. 

2021- 

2027г. 

общинска 

администрация 

2.3.3. Изграждане на 

спортна площадка и 

прилежащата 

инфраструктура на 

територията на гр. 

Искър 

 

След изготвяне на 

технически проекти. 

Подобряване на средата за 

живот в общината с цел 

задържане на младите 

хора и младите семейства 

с деца в родните им места 

и преодоляване на 

миграцията към големите 

градове 

Гр. Искър 15 

Министерство 

на 

образованието и 

науката 

2021- 

2027г. 

общинска 

администрация и 

училища 
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Приоритет Мярка 
Дейност/ проектна 

идея 
Кратко описание 

Територия/ 

зона за 

прилагане на 

интегриран 

подход (зона 

за 

въздействие) 

Индикативе

н бюджет (в 

хил. лв.) 

Източник на 

финансиране 

Срок за 

изпълнен

ие 

Административна 

структура (звено 

в общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

Мярка 2.4. 

Подобряване 

качеството 

на 

управление 

на водите 

2.4.1. Реализиране на 

проект „Пречиствателна 

станция за отпадъчни 

води /ПСОВ/ гр. Искър

  

 

Постигането на 

съответствие с директива 

91/271/ЕИО чрез 

представянето на 

екологично чисто 

заустване на отпадъчни 

води от агломерации 

между 2 000 и 10 000 е.ж. 

гр. Искър 6 800 

ОПОС 2021-

2027/ СЕС/ 

ПУДООС 

2021 

2027 

ВиК, общинска 

администрация 

2.4.2. Реконструкция и 

рехабилитация на 

водопроводната мрежа – 

с. Долни Луковит, 

община Искър – ІІ етап 

Подобряване на средата за 

живот в общината с цел 

задържане на младите 

хора и младите семейства 

с деца в родните им места 

и преодоляване на 

миграцията към големите 

градове 

с. Долни 

Луковит 
4 400 

ОПОС 2021-

2027/ СЕС/ 

ПУДООС 

2027 
общинска 

администрация 
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Приоритет Мярка 
Дейност/ проектна 

идея 
Кратко описание 

Територия/ 

зона за 

прилагане на 

интегриран 

подход (зона 

за 

въздействие) 

Индикативе

н бюджет (в 

хил. лв.) 

Източник на 

финансиране 

Срок за 

изпълнен

ие 

Административна 

структура (звено 

в общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

2.4.3. Доизграждане на 

канализационна мрежа 

гр. Искър – Зона изток и 

Централна градска част 

Подобряване на средата за 

живот в общината с цел 

задържане на младите 

хора и младите семейства 

с деца в родните им места 

и преодоляване на 

миграцията към големите 

градове 

Общински 

център 
6 620 

ОПОС 2021-

2027/ СЕС/ 

ПУДООС 

2027 
общинска 

администрация 

 

2.4.4. Рехабилитация и 

реконструкция на 

водопроводната мрежа 

гр. Искър – Зона изток и 

Централна градска част 

Подобряване на средата за 

живот в общината с цел 

задържане на младите 

хора и младите семейства 

с деца в родните им места 

и преодоляване на 

миграцията към големите 

градове 

Общински 

център 
6 120 

ОПОС 2021-

2027/ СЕС/ 

ПУДООС 

2027 
общинска 

администрация 
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Приоритет Мярка 
Дейност/ проектна 

идея 
Кратко описание 

Територия/ 

зона за 

прилагане на 

интегриран 

подход (зона 

за 

въздействие) 

Индикативе

н бюджет (в 

хил. лв.) 

Източник на 

финансиране 

Срок за 

изпълнен

ие 

Административна 

структура (звено 

в общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

Мярка 2.5. 

Оптимизаци

я на 

системата за 

управление 

на 

отпадъците 

2.5.1. Внедряване на 

съвременни технологии 

за разделно събиране, 

предварително 

третиране, 

компостиране на 

отпадъците 

След изготвяне на 

технически проекти. 

Повишаване на 

количествата рециклирани 

отпадъци и стимулиране 

на повторната употреба. 

Разработване и 

експлоатация на система 

за 

разделно събиране, 

транспортиране и 

преработка на битови 

отпадъци за последващо 

оползотворяване. Трайно 

решаване на проблема с 

животинските отпадъци 

Общински 

център 
800 

ОПОС 2021-

2027/ СЕС/ 

ПУДООС 

2021 

2027 

общинска 

администрация 
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Приоритет Мярка 
Дейност/ проектна 

идея 
Кратко описание 

Територия/ 

зона за 

прилагане на 

интегриран 

подход (зона 

за 

въздействие) 

Индикативе

н бюджет (в 

хил. лв.) 

Източник на 

финансиране 

Срок за 

изпълнен

ие 

Административна 

структура (звено 

в общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

2.5.2. Подкрепа за 

преход към "кръгова 

икономика" и 

подобряване 

управлението на 

отпадъците, резултат от 

производствената и 

селскостопанска 

дейност и тяхното 

екологосъобразно 

оползотворяване 

Изграждане на инсталация 

за предварително 

третиране на битовите 

отпадъци за използването 

им като ценна суровина 

(сепариращи инсталации). 

Общински 

център 
400 

ОПИК 2021-

2027/ ВОМР/ 

ПУДООС 

2021 

2027 

частен сектор/ 

общинска 

администрация 

Мярка 2.6. 

Подобряване 

на 

енергийна 

ефективност 

на 

обществени 

сгради, в 

които се 

предоставят 

обществени 

услуги 

2.6.1. „Внедряване на 

мерки за енергийна 

ефективност на сгради 

общинска собственост– 

община Искър“ 

В съответствие със 

стойността на бъдещите 

инвестиционни проекти, 

съгл. условията за 

допустимост на разходите 

по съответната 

финансираща програма 

(окончателни версии на 

програмните документи 

след приемането им от ЕК) 

Общински 

център 
6 100 

Общински 

бюджет/ ПРСР 

2021 - 2027/ 

СЕС 

2021 

2027 

общинска 

администрация 
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Приоритет Мярка 
Дейност/ проектна 

идея 
Кратко описание 

Територия/ 

зона за 

прилагане на 

интегриран 

подход (зона 

за 

въздействие) 

Индикативе

н бюджет (в 

хил. лв.) 

Източник на 

финансиране 

Срок за 

изпълнен

ие 

Административна 

структура (звено 

в общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

Мярка 2.7. 

Повишаване 

на 

енергийната 

ефективност 

на жилищни 

сгради 

2.7.1. Въвеждане на 

мерки за енергийна 

ефективност в 

многофамилни 

жилищни сгради 

В съответствие със 

стойността на бъдещите 

инвестиционни проекти, 

съгл. условията за 

допустимост на разходите 

по съответната 

финансираща програма 

(окончателни версии на 

програмните документи 

след приемането им от ЕК) 

Общински 

център 
200 

НПВУ, 

собствено 

финансиране, 

ФИ, заем от 

финансова или 

кредитна 

институция 

2021 

2027 

частен сектор/ 

общинска 

администрация 

Мярка 2.8. 

Превенция 

на риска за 

опазване, 

възстановяв

ане и 

2.8.1. Реализиране на 

проекти за 

предотвратяване риска 

от природни бедствия 

Превенция от наводнения 

– укрепване бреговете на 

р. Писаровска  – гр. Искър. 

гр. Искър 6 800 

СПРЗСР, ПВУ, 

СЕС, Общински 

бюджет 

2021 

2027 

общинска 

администрация 
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Приоритет Мярка 
Дейност/ проектна 

идея 
Кратко описание 

Територия/ 

зона за 

прилагане на 

интегриран 

подход (зона 

за 

въздействие) 

Индикативе

н бюджет (в 

хил. лв.) 

Източник на 

финансиране 

Срок за 

изпълнен

ие 

Административна 

структура (звено 

в общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

използване 

на 

природното 

наследство и 

биологичнот

о 

разнообразие 

2.8.2. Развитие на 

горските територии 

(държавна, общинска и 

частна собственост): 

залесяване 

Превантивни дейности и 

дребно-мащабни 

инвестиции, свързани с 

туризма, залесяване и 

плащания на площ за гори 

в Натура, и др.). 

на цялата 

територия на 

общината 

350 

Частни 

инвестиции, 

СПРЗСР, 

ВОМР, РБ 

2021 

2027 

частен сектор/ 

общинска 

администрация и 

Горско стопанство 

2.8.3. Реализиране на 

съвместни партньорски 

проекти с общините 

Долни Митрополия, 

Червен Бряг, Долни 

Дъбник и Кнежа за 

развитие на 

инфраструктура за еко- 

туризма и щадящо 

използване на 

природните ресурси 

Организиране на 

съвместни фестивали и 

провеждане на културно-

исторически възстановки 

Общински 

център 
100 СПРЗСР, ВОМР 

2021 

2027 

общинска 

администрация 
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Приоритет Мярка 
Дейност/ проектна 

идея 
Кратко описание 

Територия/ 

зона за 

прилагане на 

интегриран 

подход (зона 

за 

въздействие) 

Индикативе

н бюджет (в 

хил. лв.) 

Източник на 

финансиране 

Срок за 

изпълнен

ие 

Административна 

структура (звено 

в общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

Мярка 2.9. 

Проучване, 

социализаци

я и 

валоризация 

на културно 

– 

историческо

то 

наследство 

2.9.1. „Консервация, 

реставрация и 

експониране на обекти 

на културното 

наследство в община 

Искър“ 

Разработване на два етапа 

- проект, единият опазване 

на паметника/ците и 

социализация; и вторият 

изработване на проект за 

паркинг, приемна зала, 

санитарни възли, 

осветление и озеленяване, 

туристически агенции и 

останали центрове в 

страната. 

гр. Искър 3 000 

СЕС, 

Министерство 

на културата, 

Общински 

бюджет, 

Републикански 

бюджет 

2021 

2027 

общинска 

администрация 

2.9.2. Разработване на 

специализирана 

програма за опазване и 

социализация н 

недвижимото културно 

наследство. 

С цел осигуряване на 

финансиране и етапно 

прилагане на ОУПО за 

системата на недвижимото 

културно наследство, 

община Искър

 да 

инициира разработване на 

такава програма 

гр. Искър 20 
Общински 

бюджет 

2021 - 

2027 

общинска 

администрация 

ОБЩО ЗА ПРИОРИТЕТ 2. ТЕРИТОРИАЛНА СВЪРЗАНОСТ И УСТОЙЧИВО 

РАЗВИТИЕ 
62 175    
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Приоритет Мярка 
Дейност/ проектна 

идея 
Кратко описание 

Територия/ 

зона за 

прилагане на 

интегриран 

подход (зона 

за 

въздействие) 

Индикативе

н бюджет (в 

хил. лв.) 

Източник на 

финансиране 

Срок за 

изпълнен

ие 

Административна 

структура (звено 

в общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

ПРИОРИТЕТ 3. СОЦИАЛНО ПРИОБЩАВАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ 

 

Мярка 3.1. 

Осигуряване 

на достъп до 

образование 

и 

повишаване 

кичестото на 

образовател

ни я процес 

в 

съответствие 

с пазара на 

труда 

3.1.1. Разработване и 

изпълнение на проекти 

за приобщаващо 

образование и 

образователна 

интеграция (Приоритет 

1 на Програма 

„Образование“ за 

програмен период 2021-

2027 г.) 

Разширяване обхвата на 

предучилищното и 

начално образование, чрез 

подкрепа за механизма за 

съвместна работа на 

институциите по 

обхващане и включване в 

образователната система 

на деца и ученици в 

задължителна 

предучилищна и 

училищна възраст 

Общински 

център 
200 

Програма 

„Образование“ 

за програмен 

период 2021-

2027 г. 

Приоритет 1 

/ВОМР 

2021 

2027 

общинска 

администрация 
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Приоритет Мярка 
Дейност/ проектна 

идея 
Кратко описание 

Територия/ 

зона за 

прилагане на 

интегриран 

подход (зона 

за 

въздействие) 

Индикативе

н бюджет (в 

хил. лв.) 

Източник на 

финансиране 

Срок за 

изпълнен

ие 

Административна 

структура (звено 

в общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

3.1.2. Подкрепа за 

образователна 

интеграция на 

маргинализирани и 

уязвими групи, в т. ч. 

ромите 

Организиране и 

провеждане на курсове за 

ограмотяване на 

възрастни, и на курсове за 

усвояване на учебно 

съдържание за различните 

образователни етапи и 

степени за лица, с ниско 

образование или без 

образование в 

координация с Агенция по 

заетостта и МТСП, с цел 

последващо включване 

във възможности за 

придобиване на 

професионална 

квалификация 

Общински 

център 
200 

Програма 

„Образование“ 

за програмен 

период 2021-

2027 г. 

Приоритет 1 

/ВОМР 

2021 

2027 

общинска 

администрация/ 

училища 

3.1.3. Отваряне на 

образованието и 

образователните 

институции към 

цифровите технологии 

Внедряване на нови 

решения за по-добро 

персонализирано 

обучение 

Общински 

център 
300 

Програма 

„Образование“ 

за програмен 

период 2021-

2027 г. 

Приоритет 2 

2021 

2027 

общинска 

администрация/ 

училища 



Приложение 1. Програма за реализация на ПИРО на община Искър за периода 2021-2027 г.: описание на 

предвидените мерки и дейности 

18 

 

Приоритет Мярка 
Дейност/ проектна 

идея 
Кратко описание 

Територия/ 

зона за 

прилагане на 

интегриран 

подход (зона 

за 

въздействие) 

Индикативе

н бюджет (в 

хил. лв.) 

Източник на 

финансиране 

Срок за 

изпълнен

ие 

Административна 

структура (звено 

в общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

3.1.4. Осигуряване на 

достъп до 

професионално 

ориентиране на децата и 

подрастващите 

Ранно кариерно и 

професионално 

ориентиране към 

професии, характерни за 

тенденциите в развитието 

на регионалната 

икономика с участието на 

представители на 

работодателите 

Общински 

център 
50 

общински 

бюджет/ 

държавен 

бюджет/ 

Програма 

„Образование“ 

за 2021-2027 г. 

2021 

2027 

общинска 

администрация 

  

3.1.5. Развитие на 

дуалната система на 

обучение, съобразено с 

потребностите на 

бизнеса на регионално и 

местно ниво. 

Увеличаване на броя 

паралелки с дуална 

система на обучение  

Общински 

център 
200 

училищни 

бюджети/ 

Програма 

„Образование“ 

за 2021-2027 г. 

2021 

2027 

общинска 

администрация/ СУ 



Приложение 1. Програма за реализация на ПИРО на община Искър за периода 2021-2027 г.: описание на 

предвидените мерки и дейности 

19 

 

Приоритет Мярка 
Дейност/ проектна 

идея 
Кратко описание 

Територия/ 

зона за 

прилагане на 

интегриран 

подход (зона 

за 

въздействие) 

Индикативе

н бюджет (в 

хил. лв.) 

Източник на 

финансиране 

Срок за 

изпълнен

ие 

Административна 

структура (звено 

в общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

3.1.6. Подобряване на 

условията и качеството 

на образованието в 

учебните заведения чрез 

реализиране на проекти 

Участие спроекти по 

различни национални 

програми,съобразно 

тематичните им 

направления и 

допустимост 

Общински 

център 
150 

Програми 

МОН, ЕСФ 

2021 

2027 

общинска 

администрация/учил

ища/ детска градина 

Мярка 3.2. 

Инвестиции 

в здравна 

инфраструкт

ура и по-

добър достъп 

до здравно 

обслужване 

3.2.1. Реализиране на 

инициативи за 

сътрудничество с МБАЛ 

Плевен  

Подобряване 

обезпечеността от здравни 

услуги на местното 

население, осигуряване на 

лекари и медицински 

специалисти 

територията на 

цялата община 
100 

Общински 

бюджет, ПВУ, 

частни 

инвестиции 

2021 

2027 

общинска 

администрация 

3.2.2. Подобряване 

обслужването от спешна 

медицинска помощ 

Подобряване качеството 

на спешната медицинска 

помощ чрез инвестиции в 

оборудване и материални 

активи 

територията на 

цялата община 
200 

МЗ, 

Републикански 

бюджет 

2021 

2027 

общинска 

администрация 
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Приоритет Мярка 
Дейност/ проектна 

идея 
Кратко описание 

Територия/ 

зона за 

прилагане на 

интегриран 

подход (зона 

за 

въздействие) 

Индикативе

н бюджет (в 

хил. лв.) 

Източник на 

финансиране 

Срок за 

изпълнен

ие 

Административна 

структура (звено 

в общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

Мярка 3.3. 

Разширяван

е на 

социалната 

инфраструкт

ура и 

социалните 

услуги и 

създаване на 

условия за 

социално 

включване 

3.3.1. Създаване на нови 

социални услуги за 

резидентна грижа за 

възрастни 

Изготвяне на анализ на 

нуждите и карта на 

социалните услуги, 

разработване на проект за 

изграждане на нова 

инфраструктура 

територията на 

цялата община 
1000 

СПРЗСР /ПРЧР 

Приоритет 2 

2021 

2027 

общинска 

администрация 

3.3.2. Разширяване 

обхватана предоставяни 

в общността 

интегрирани здравно- 

социални услуги за 

възрастни хора и лица с 

увреждания патронажна 

грижа 

Проекти за подобряване 

на достъпа до здравни и 

социални услуги на лица с 

увреждания, техните 

семейства и на възрастни 

хора 

територията на 

цялата община 
300 

ПРЧР 

Приоритет 2 

2021 

2027 

общинска 

администрация 

3.3.3. Реализиране на 

проекти за социално 

подпомагане на най- 

уязвимите лица: „Топъл 

обяд“ 

Предоставяне на социална 

услуга за ежедневно 

приготвяне и 

предоставяне на топла 

храна на хора, които не 

могат да си я осигурят 

сами. 

територията на 

цялата община 
800 

Програма за 

храни и/или 

основно 

материално 

подпомагане 

2021-2027 

2021 

2027 

общинска 

администрация 
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Приоритет Мярка 
Дейност/ проектна 

идея 
Кратко описание 

Територия/ 

зона за 

прилагане на 

интегриран 

подход (зона 

за 

въздействие) 

Индикативе

н бюджет (в 

хил. лв.) 

Източник на 

финансиране 

Срок за 

изпълнен

ие 

Административна 

структура (звено 

в общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

Мярка 3.4. 

Подкрепа за 

културни 

институции 

и дейности 

за 

съхраняване 

на 

културната 

идентичност 

3.4.1. Ремонт на 

читалища в общината 

Осигуряване на условия за 

предоставяне на културни 

продукти на населението 

на общината. 

територията на 

цялата община 
500 

общински 

бюджет/ 

външно 

финансиране 

2021 

2027 

общинска 

администрация 

3.4.2. Дейности в 

подкрепа на местни 

културни средища и 

обогатяване н 

културния календар 

Реализиране на 

проекти/инициативи/ 

дейности на читалища, 

библиотеки, при 

използване на 

достиженията на 

модерните (цифрови) 

технологии за повишаване 

на достъпността на 

създавания културен 

продукт. 

на цялата 

територия на 

общината 

100 

общински 

бюджет/ 

външно 

финансиране/М

К, частно 

финансиране 

2021 

2027 

общинска 

администрация, 

читалища, училища 
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Приоритет Мярка 
Дейност/ проектна 

идея 
Кратко описание 

Територия/ 

зона за 

прилагане на 

интегриран 

подход (зона 

за 

въздействие) 

Индикативе

н бюджет (в 

хил. лв.) 

Източник на 

финансиране 

Срок за 

изпълнен

ие 

Административна 

структура (звено 

в общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

 

3.4.3. Насърчаване на 

културното 

многообразие и 

съхранение и 

оползотворяване на 

богатото културно 

наследство като ресурс 

за устойчиво развитие на 

региона 

Реализиране на 

проекти/инициативи/  

дейности чрез развитие на 

школи, извънучилищни 

дейности, реализиране на 

проекти 

на цялата 

територия на 

общината 

100 

общински 

бюджет/ 

външно 

финансиране/М

К, частно 

финансиране 

2021 

2027 

общинска 

администрация, 

читалища, училища 

Мярка 3.5. 

Обновяване 

на спортната 

инфраструкт

ура и 

стимулиране

на масов 

спорт 

3.5.1. Насърчаване на 

масовия спорт сред 

младежите и 

организиранена масови 

спортни събития 

Осигуряване на условия за 

масови мероприятия 

на цялата 

територия на 

общината 

100 

общински 

бюджет/ 

външно 

финансиране 

2021 

2027 

общинска 

администрация 
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Приоритет Мярка 
Дейност/ проектна 

идея 
Кратко описание 

Територия/ 

зона за 

прилагане на 

интегриран 

подход (зона 

за 

въздействие) 

Индикативе

н бюджет (в 

хил. лв.) 

Източник на 

финансиране 

Срок за 

изпълнен

ие 

Административна 

структура (звено 

в общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

 

3.5.2. Повишаване на 

физическата култура на 

населението, създаване 

на условия за спорт в 

свободното време и 

спорт за всички и 

увеличаване на 

мобилността на 

населението от всички 

възрастови групи 

Създаване на условия за 

масов и ученически спорт 

на цялата 

територия на 

общината 

100 

общински 

бюджет/ 

външно 

финансиране 

2021 

2027 

общинска 

администрация 

Мярка 3.6. 

Добро 

администрат

ивно 

управление 

3.6.1. Дигитализация на 

административните 

услуги 

Свързване към ЕЕСМ, 

модернизиране на 

административния 

софтуер и хардуер, 

дигитализиране на архиви 

и обвързването им като 

база данни 

ЗВ1 50 
Общински 

бюджет/ СЕС 

2021 

2027 

Общинска 

администрация 
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Приоритет Мярка 
Дейност/ проектна 

идея 
Кратко описание 

Територия/ 

зона за 

прилагане на 

интегриран 

подход (зона 

за 

въздействие) 

Индикативе

н бюджет (в 

хил. лв.) 

Източник на 

финансиране 

Срок за 

изпълнен

ие 

Административна 

структура (звено 

в общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

3.6.2. Повишаване на 

административния 

капацитет и 

насърчаване на 

партньорства 

Провеждане/ участие в 

обучения на служителите 

на общинската 

администрация/ Развитие 

и реализиране на 

инициативи, 

сътрудничества и 

партньорства между 

общини, 

неправителствени 

организации и др. 

на цялата 

територия на 

общината 

20 
Общински 

бюджет/ СЕС 

2021 

2027 

Общинска 

администрация 

3.6.3. Подкрепа за 

развитието на МИГ 

"Карлуковски карст – 

Червен бряг – Искър" 

Финансов обезпечаване 

членството на Община 

Искър в МИГ 

"Карлуковски карст – 

Червен бряг – Искър" 

на цялата 

територия на 

общината 

20 
Общински 

бюджет 

2021 

2027 

Общинска 

администрация 

ОБЩО ЗА ПРИОРИТЕТ 3. СОЦИАЛНО ПРИОБЩАВАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И 

РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ 
4 490 

   

 

ОБЩО ЗА ПИРО 77 840 
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Приоритет Мярка 
Дейност/ проектна 

идея 
Кратко описание 

Територия/ 

зона за 

прилагане на 

интегриран 

подход (зона 

за 

въздействие) 

Индикативе

н бюджет (в 

хил. лв.) 

Източник на 

финансиране 

Срок за 

изпълнен

ие 

Административна 

структура (звено 

в общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

* Възможно е една мярка да включва само една дейност и тогава мярката и дейността съвпадат. Различни дейности и проектни идеи се посочват само в 

случай на комплексни мерки, които се осъществяват чрез повече от една дейност. 

**Посочва се дали съответната мярка ще се осъществява само на територията на определена зона за прилагане на интегриран подход (зона за въздействие), в 

друга територия извън зоните или на цялата територия на общината. В случай че мярката ще се реализира в приоритетна зона за прилагане на интегриран 

подход(зона за въздействие) се посочва само наименование/номер на зоната 

Към момента на попълване на Приложение 1 Програма за реализация на ПИРО, за някои от включените проектни предложения и идейни концепции 

към описаните мерки, основни и съпътстващи дейности, групирани в комплекси от проекти, не е налична по-висока степен на проектна готовност. 

 


