
 

  

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: 
’’ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” 

Проект и главна цел: „Реконструкция на улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях в град Годеч:  
ул.”Република” от о.т. 258 до о.т. 301;  ул. „Нишава” от о.т. 161 до о.т. 149;  ул. „Георги Сава Раковски” от о.т. 523 до о.т. 268  
и  ул. „Георги Сава Раковски” от о.т. 264 до о.т. 263“ 

  
Договор  № BG06RDNP001-7.001-0150-C01  от 29.05.2019 г.  

Обща стойност: 1 097 274,32 лв., от които  
932 683,17 лв. европейско  и  
164 591,15 лв. национално съфинансиране 
Бенефициент: ОБЩИНА ГОДЕЧ 
Начало:  29.05.2019 г.  
Край:      29.05.2022 г. 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
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Проект: „Реконструкция на улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях в град Годеч:  ул.”Република” от о.т. 258 до о.т. 301;  

ул. „Нишава” от о.т. 161 до о.т. 149;  ул. „Георги Сава Раковски” о.т. 523 до о.т. 268 и  ул. „Георги Сава Раковски” о.т. 264 до о.т. 263“  с № 

BG06RDNP001-7.001-0150 

 

 

        На 29.05.2019 г.  Община Годеч подписа с Държавен фонд „Земеделие“ Административен договор  № BG06RDNP001-7.001-0150-C01  за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ по  ПРСР 2014 – 2020 г.  за проект: „Реконструкция на улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях в 

град Годеч: 

 ул.”Република” от о.т. 258 до о.т. 301; 

 ул. „Нишава” от о.т. 161 до о.т. 149;  

ул. „Георги Сава Раковски” о.т. 523 до о.т. 268 и 

ул. „Георги Сава Раковски” о.т. 264 до о.т. 263“, на стойност 1 097 274,32 лв. 

по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка  7.2.  „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“  № BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ „Строителство, 

реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“. 

 

      Целта на проекта е цялостна реконструкция на трите основни улици с прилежащите им  тротоари в град Годеч, заедно със съоръженията и 

принадлежностите към тях. Трите улици свързват град Годеч с пътища от републиканската пътна мрежа – III – 813 и III – 8132.  

 

Дейностите, които ще се реализират по проекта включват: 

1. Земни работи – разчистване на площите в рамките на обхвата на строежа, изкоп на локални ремонти, тротоари и подпорни стени, фрезоване на съществуващата 

асфалтобетонова настилка, премахване на бетонови бордюри и бетонови ивици. 

2.  Пътни работи – доставка и полагане на бетонови бордюри, доставка и изливане на бетон. Корекция на съществуващи ревизионни шахти, на дъждооттоци и направа на 

нови. Корекция нивото на съществуващите тротоарни и улични спирателни кранове. 

3. Направа на тротоари или възстановяване на съществуващ тротоар с нови бетонови плочи или павета. Доставка и полагане на подложен пясък, в съответствие с 

изискванията на Техническата спецификация. Корекция на съществуващите ревизионни шахти. 

       Асфалтови работи – доставка и полагане на асфалтобетон, асфалтова смес за основи  на пластове с различна дебелина и ширина. Направа на първи и втори 
битумен разлив за връзка с различна ширина. 


