ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ

Приключиха строително-ремонтните дейности по проект „Реконструкция и
рехабилитация на улична мрежа в гр.Исперих, община Исперих“
На 05.11.2020 г. с подписването на Констативен акт образец 15 за установяване годността
за приемане на строежа приключиха строително-ремонтните дейности по проект
„Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр.Исперих, община Исперих“.
Проектът се изпълни с безвъзмездна финансова помощ, получена по договор № BG06RDNP0017.001-0031-C01 с ДФ “Земеделие” по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони”, ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО
ИЛИ
РАЗШИРЯВАНЕТО
НА
ВСИЧКИ
ВИДОВЕ
МАЛКА
ПО
МАЩАБИ
ИНФРАСТРУКТУРА“ от Програмата за развитие на селските райони 2014- 2020 г.“
С одобрената безвъзмездна финансова помощ в размер на 1 155 224,48 лв. без ДДС в
рамките на проекта бяха извършени следните строителни дейности:
• Реконструкция и рехабилитация на тротоари по ул. „Хан Аспарух“ – 3881 кв.м
• Реконструкция и рехабилитация на ул. „Хан Аспарух“ – 773,74 м
• Реконструкция и рехабилитация на част от ул. „Хр. Ботев“ – 580 м
• Реконструкция и рехабилитация на ул. „Искър“ – 1005,97 м
Изпълнител на строително-ремонтните работи беше Дружество по ЗЗД „Пътстрой“ със
седалище в гр. Разград, представлявано от Георги Изворов.
Строителният надзор беше упражняван от „Ареа Проект“ ЕООД, гр.Разград,
представлявано от инж. Светла Христова.
Изпълнител на авторския надзор беше „Инвестиционно проектиране“ ЕООД, гр.Шумен,
представлявано от инж. Диян Златев.
Управлението и отчитането на дейностите по проекта беше възложено на консултантска
фирма „ИНСЕКО“ ЕООД, гр.София с управител Ивайло Андреев.
Всички дейности бяха изпълнени в срок, съгласно планирания график.
Качеството на инфраструктурата в селските райони е от особена важност за задържане на
населението и за създаването на възможности за заетост, за осигуряване на бърза, удобна и
безопасна връзка, намаляване на риска от настъпването на пътно-транспортни произшествия в
общината, подобряване естетическия облик на населените места,
Качествената инфраструктура благоприятства и насърчава интереса на туристите към
туристическите обекти, намиращи се на територията на общината, което неминуемо рефлектира
върху развитието на малкия и средния бизнес в района, респективно върху демографското
състояние, качеството на живот, жизнената среда, увеличаване на заетостта и намаляване на
безработицата.

Този документ е създаден в рамките на проект: №BG06RDNP001-7.001-0031-C01 „Реконструкция и рехабилитация на улична
мрежа в гр. Исперих, община Исперих “, който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г, съфинансирана
от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Исперих и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия
орган на ПРСР

