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КРАТКО ОПИСАНИЕ  

 

на 

 

Договор № 15/07/2/0/00500/28.12.2017 г.  

между община Искър и Държавен фонд "Земеделие" гр. София  

с предмет: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 "Инвестициии в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура" 

за изпълнение на проект: № 15/07/2/0/00500 - "Реконструкция на улична мрежа в община 

Искър" 

 

  Проектът предвижда изпълнението на строително – монтажни работи по проект: 

„Реконструкция на улична мрежа в община Искър“.  

     Изпълнението на строително – монтажни работи обхваща следните улици на територията 

на община Искър: 

1. Ремонт на улица „Рила” от ОТ90 до ОТ 91, гр. Искър, община Искър; 

2. Ремонт на улица „Йорданка Николова” от ОТ 160А до ОТ 201, гр. Искър, община 

Искър; 

3. Ремонт на улица „Трифон Ангелов” от ОТ 168 до ОТ 173, гр. Искър, община Искър; 

4. Ремонт на улица „Трифон Ангелов” от ОТ 1 до ОТ 168, гр. Искър, община Искър; 

5. Ремонт на улица „Лиляна Димитрова” от ОТ 180 до п.т. 51, гр. Искър, община Искър; 

6. Ремонт на улица „Лиляна Димитрова” от ОТ 81 до ОТ 180, гр. Искър, община Искър; 

7. Ремонт на улица „Братя Миладинови” от ОТ 31А до ОТ 80А, гр. Искър, община 

Искър; 

8. Ремонт на улица „Георги Димитров” от ОК 120 до ОК 192, гр. Искър, община Искър; 

9. Ремонт на улица „Алеко Константинов“ от ОТ 168 до ОТ 173 в с. Долни Луковит, 

община Искър; 

10. Ремонт на улица „Димитър Благоев“ от ОТ 265 до ОТ 280 в с. Староселци, община 

Искър; 

11. Ремонт на улица „Панайот Хитов” от ОТ 54 до п.т. 13, с. Писарово, община Искър; 

 

             Изпълнението на горепосочените строително – монтажни работи има за цел чрез 

реконструкция на част от уличната мрежа на община Искър, да се подобри жизнената среда и 

качеството на живот в общината. По този начин проектът ще допринесе за задържане на 

живущото население в общината и за привличане на повече туристи и постоянно пребиваващи; 

ще се намалят емиграционните процеси и ще се създадат условия, които биха могли да 

привлекат инвеститорите, което пък би довело до икономически растеж и повишаване на 

привлекателността за живеене в района.  

 

Конкретните цели на проекта са: 
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 Реконструкция на уличната мрежа в гр. Искър, с. Долни Луковит, с. Писарово и с. 

Староселци, общ. Искър. Рехабилитацията на уличните настилки ще преустанови 

процеса на разрушаването им и ще гарантира носимоспособността, равността и 

отводняването им от повърхностни води. 

 Подобряване на физическата инфраструктура, визията на населените места и 

повишаване конкурентоспособността на община Искър за задържане и привличане на 

младия, предприемчив и по-добре образован човешки ресурс. 

 Осигуряване на равен достъп на всички групи от обществото до подобрената техническа 

инфраструктура в община Искър; 

 Реконструкция на инфраструктура, която ще осигури директна транспортна свързаност 

на гр. Искър и останлите три населени места в общината до по-висок клас пътища. 

 Повишаване потенциала на населените места за привличане на инвестиции и за развитие 

на екологичния, селския и ловния туризъм, и за привличане на инвестиции, посредством 

подобряване на цялостния им физически облик. 

 

В обхвата на проекта е предвидена реконструкция на 30442,85 м
2
 асфалтова улична 

настилка на следните улици, част от уличната мрежа на територията на община Искър, както 

следва: 

 Улица „Георги Димитров” от ОК120 до ОК192. Улицата осъществява директна 

транспортна свързаност с път II-13, (Монтана - Враца) Крапчене - Стубел - Криводол - 

Борован - Бяла Слатина - Кнежа - Искър - Долни Дъбник (о.п. Плевен - Луковит). 

 Улица „Рила” от ОТ90 до ОТ91 в гр. Искър. Улицата осъществява директна транспортна 

свързаност с път II-13, (Монтана - Враца) Крапчене - Стубел - Криводол - Борован - Бяла 

Слатина - Кнежа - Искър - Долни Дъбник (о.п. Плевен - Луковит). 

 Улица „Трифон Ангелов” от ОТ168 до ОТ173 в гр. Искър. Улицата осъществява 

директна транспортна свързаност с път II-13, (Монтана - Враца) Крапчене - Стубел - 

Криводол - Борован - Бяла Слатина - Кнежа - Искър - Долни Дъбник (о.п. Плевен - 

Луковит).  

 Улица „Трифон Ангелов” от ОТ 1 до ОТ 168 в гр. Искър. Улицата осъществява директна 

транспортна свързаност с път II-13, (Монтана - Враца) Крапчене - Стубел - Криводол - 

Борован - Бяла Слатина - Кнежа - Искър - Долни Дъбник (о.п. Плевен - Луковит). 

 Улица „Лиляна Димитрова” от ОТ 180 до п.т. 51 в гр. Искър. Улицата осъществява 

директна транспортна свързаност с път II-13, (Монтана - Враца) Крапчене - Стубел - 

Криводол - Борован - Бяла Слатина - Кнежа - Искър - Долни Дъбник (о.п. Плевен - 

Луковит). 

 Улица „Лиляна Димитрова” от ОТ81 до ОТ180 в гр. Искър. Улицата осъществява 

директна транспортна свързаност с път II-13, (Монтана - Враца) Крапчене - Стубел - 

Криводол - Борован - Бяла Слатина - Кнежа - Искър - Долни Дъбник (о.п. Плевен - 

Луковит). 

 Улица „Братя Миладинови” от ОТ80а до ОТ31а в гр. Искър. Улицата осъществява 

директна транспортна свързаност с път II-13, (Монтана - Враца) Крапчене - Стубел - 

Криводол - Борован - Бяла Слатина - Кнежа - Искър - Долни Дъбник (о.п. Плевен - 
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Луковит). 

 Улица „Йорданка Николова” в гр.Искър. Улицата осъществява директна транспортна 

свързаност с път II-13, (Монтана - Враца) Крапчене - Стубел - Криводол - Борован - Бяла 

Слатина - Кнежа - Искър - Долни Дъбник (о.п. Плевен - Луковит). 

 Улица „Алеко Константинов” в с.Долни Луковит, община Искър. Улицата осъществява 

директна транспортна свързаност с път II-13, (Монтана - Враца) Крапчене - Стубел - 

Криводол - Борован - Бяла Слатина - Кнежа - Искър - Долни Дъбник (о.п. Плевен - 

Луковит). 

 Улица „Панайот Хитов” в с. Писарово, община Искър. Улицата осъществява директна 

транспортна свързаност с път III-1308, Искър - Писарево - Горни Дъбник (о.п. Плевен - 

Луковит). 

 Улица „Димитър Благоев” в с. Староселци, община Искър. Улицата осъществява 

директна транспортна свързаност с път III-1307, Искър - Староселци– Ставерци. 

 

С изпълнението на предвидената реконструкция следва да се постигне: 

 проектно и технологично решение, обезпечаващо технически параметри,съгласно 

действащата нормативна база; 

 подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на 

настилката и осигуряване на безопасни условия и комфорт за движението на МПС; 

 разработване на проектни решения за осъществяване на оптимално отводняване; 

 разработване на  проектни решения за укрепване на пътното тяло и пътните откоси; 

 разработване на  временна и постоянна организация на движението, съобразена с 

необходимите ремонтни работи и характера на движение. 

 

 

СРОК НА ДОГОВОРА: 36 месеца подписването на договора 

ОБЩА СТОЙНОСТ: 1 937 176,17 лв. 

 Горепосоченото описание е разработено в изпълнение на изискванията на чл. 15, ал.1, 

точка 9 от Договор № 15/07/2/0/00500/28.12.2017 г.  
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