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Визия за развитие на община Искър 2021 – 2027г.

ОБЩИНА ИСКЪР – ЖИЗНЕНА И РАЗВИВАЩА СЕ БЪЛГАРСКА ОБЩИНА, С
РАСТЕЖ И СТАБИЛНОСТ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА, С ОБРАЗОВАНО И
ПРОСПЕРИРАЩО НАСЕЛЕНИЕ

Стратегически цели на ПИРО на община Искър 2021 – 2027г.

 СЦ 1. Подобряване условията за развитие на бизнес, инвестиционна активност и разкриване на
работни места;
 СЦ 2. Разумно оползотворяване на природните ресурси и подобряване качеството на околната
среда

 СЦ 3. Оптимизиране на средата за живот, труд и обитаване за развитие на местната общност

Приоритети и мерки на ПИРО на община Искър 2021 – 2027г.

Приоритет 1 - УСКОРЯВАНЕ НА РАСТЕЖА НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА

 Мярка 1.1. Инвестиции в инфраструктура и подобряване на икономическите дейности
 Мярка 1.2. Създаване на условия за развитие на местния бизнес и привличане на инвеститори
 Мярка 1.3. Подкрепа за осигуряване на заетост и работна ръка за уязвими групи

Приоритети и мерки на ПИРО на община Искър 2021 – 2027г.
Приоритет 2 - ТЕРИТОРИАЛНА СВЪРЗАНОСТ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

 Мярка 2.1. Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища и
съоръженията и принадлежностите към тях
 Мярка 2.2. Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и
съоръженията и принадлежностите към тях, вкл. улично осветление
 Мярка 2.3. Подобряване качеството на парковата среда и местата за спорт в населените места
 Мярка 2.4. Подобряване качеството на управление на водите
 Мярка 2.5. Оптимизация на системата за управление на отпадъците
 Мярка 2.6. Подобряване на енергийна ефективност на обществени сгради, в които се предоставят обществени услуги

 Мярка 2.7. Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради
 Мярка 2.8. Превенция на риска за опазване, възстановяване и използване на природното наследство и биологичното
разнообразие
 Мярка 2.9. Проучване, социализация и валоризация на културно – историческото наследство

Приоритети и мерки на ПИРО на община Искър 2021 – 2027г.
Приоритет 3 - СОЦИАЛНО ПРИОБЩАВАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА
ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ
 Мярка 3.1. Осигуряване на достъп до образование и повишаване качеството на образователния

процес в съответствие с пазара на труда
 Мярка 3.2. Инвестиции в здравна инфраструктура и по-добър достъп до здравно обслужване
 Мярка 3.3. Разширяване на социалната инфраструктура и социалните услуги и създаване на условия

за социално включване
 Мярка 3.4. Подкрепа за културни институции и дейности за съхраняване на културната идентичност
 Мярка 3.5. Обновяване на спортната инфраструкту ра и стимулиране на масов спорт
 Мярка 3.6. Добро административно управление

Индикативна финансова таблица на ПИРО на община Искър 2021 –
2027г., в хиляди лева
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Приоритет 2. Териториална
свързаност и устойчиво развитие
Приоритет 3. Социално
приобщаване,
съхраняване
развитие на човешкия капитал

18 % 50 757,50

4 490,00 5,77 %
77 840

100%

Индикативен списък на важни за общината проекти, включени в
ПИРО на община Искър за периода 2021-2027 г.

Приоритет 1 - УСКОРЯВАНЕ НА РАСТЕЖА НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА
 Мярка 1.1. Инвестиции в инфраструктура и подобряване на икономическите дейности.
Проект 1.1.2. Изграждане на фотоволатични централи.

Приоритет 2 - ТЕРИТОРИАЛНА СВЪРЗАНОСТ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
 Мярка 2.1. Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища
и съоръженията и принадлежностите към тях
Проект 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

Индикативен списък на важни за общината проекти, включени в
ПИРО на община Искър за периода 2021-2027 г.
Приоритет 2 - ТЕРИТОРИАЛНА СВЪРЗАНОСТ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
 Мярка 2.2. Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и
съоръженията и принадлежностите към тях, вкл. улично осветление
Проект 2.2.1. Реконструкция и рехабилитация улична мрежа в град Искър

Проект 2.2.2. Реконструкция и рехабилитация улична мрежа в селата

 Мярка 2.3. Подобряване качеството на парковата среда и местата за спорт в населените места
Проект 2.3.2. Благоустрояване площадни и паркови пространства

Индикативен списък на важни за общината проекти, включени в
ПИРО на община Искър за периода 2021-2027 г.
Приоритет 2 - ТЕРИТОРИАЛНА СВЪРЗАНОСТ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
 Мярка 2.4. Подобряване качеството на управление на водите
Проект 2.4.1. Реализиране на проект „Пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ гр. Искър"
Проект 2.4.2. Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа – с.Долни Луковит, община Искър – ІІ етап

Проект 2.4.3. Доизграждане на канализационна мрежа гр. Искър – Зона изток и Централна градска част
Проект 2.4.4. Рехабилитация и реконструкция на водопроводната мрежа гр. Искър – Зона изток и Централна градска
част

Индикативен списък на важни за общината проекти, включени в
ПИРО на община Искър за периода 2021-2027 г.
Приоритет 2 - ТЕРИТОРИАЛНА СВЪРЗАНОСТ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
 Мярка 2.6. Подобряване на енергийна ефективност на обществени сгради, в които се предоставят
обществени услуги
Проект 2.6.1. Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сгради общинска собственост– община Искър

 Мярка 2.8. Превенция на риска за опазване, възстановяване и използване на природното наследство и
биологичното разнообразие
Проект 2.8.1. Превенция от наводнения – укрепване бреговете на р.Писаровска – гр.Искър

Финални стъпки за приемане на ПИРО на община Искър за периода
2021-2027 г.

Отразяване на получени
коментари от
проведеното
обществено обсъждане
(ако е приложимо) и
внасяне на ПИРО-Искър
в Общинския съвет

Публикуване на
одобрения, с Решение
на ОбС-Искър, План за
интегрирано развитие
на www.strategy.bg

Уведомяване на
Регионалния съвет за
развитие на
Северозападен регион,
по нормативно
определен ред

