
 

Публично представяне на проект на Интегриран план за възстановяване и 

развитие на гр. Силистра до 2020г. 

 

Разработване на ИПГВР на гр. Силистра за периода 2014-2020 г. 

 

29 април 2013 г. 

Изпълнител ДЗЗД Обединение Устойчиво развитие за Силистра 

Договор „Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Силистра за периода 2014-2020г. с 

прилежащи програми за реализация, изготвяне на задания за изработване/преработване на ПУП/ове за участъците от 

зоните за въздействие, за които няма такъв или за които се налага тяхната актуализация, изработване/изменение на ПУП  

за задължителната зона със социален характер, за която няма такъв или за която се налага неговата актуализация, както и 

съвместяване на подземен и надземен кадастър , в резултат на идентифицираните проблеми в одобрените зони за 

въздействие и дейности по публичност и информация”  

 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

Инвестираме във Вашето бъдеще 

Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/1.4-07/2010/023, „Изработване на 

интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Силистра за периода 2014-2020г.”, 

осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-

2013г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Оперативна програма 

“Регионално развитие” 

2007-2013  
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Изготвен целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация, съгласно „Методическите 

насоки за разработване и прилагане на ИПГВР”; 

Определени и одобрени 3 зони за въздействие от градската територия; 

Изработена визия за развитие на града до 2020 г. 

Приоритизирани проектни предложения в различните зони на въздействие; 

Изготвен бюджет, план-график за реализация на ИПГВР, механизъм за организация и 

управление на ИПГВР, индикатори за оценка и наблюдение на ИПГВР; 

Изготвени предпроектни проучвания за проекти, включени в ИПГВР; 

Изготвени задания за изработване/преработване на ПУП/ове за участъците от зоните за 

въздействие, за които няма такъв или за които се налага неговата актуализация, както и 

съвместяване на подземен и надземен кадастър; 

Изработен/изменен ПУП  за задължителната зона със социален характер, за която няма 

такъв или за която се налага неговата актуализация и съвместяване на подземен и 

надземен кадастър; 

Проведени обществени обсъждания; 

Изготвена стратегия на ИПГВР. 

 

 

 
 

КАКВО Е ИЗВЪРШЕНО 
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В рамките на проекта бяха идентифицирани и одобрени от местната общественост и с решение 

на Общинския съвет на гр. Силистра 3 (три) зони за въздействие.  

1. Зона за въздействие с преобладаващ социален характер I (С1 – Юг 1 и Юг 3) – обхват на 

зоната: на запад – по ул. „Н. Й. Вапцаров” от кръстовището на ул. „Симеон Велики” до 

кръстовището с ул. „Гео Милев”, по ул. „Гео Милев” до кръстовището с ул. „Мъченик Дасий”, по 

ул. „Мъченик Дасий” до кръстовището с бул. „Велико Търново”, по бул. „Велико Търново” до 

кръстовището с ул. „Хан Крум”, по ул. „Хан Крум“ до строителната граница; на юг – землищна 

граница и по ул. „Н. Й. Вапцаров” до кръстовището с бул. „Велико Търново”, по бул. „Велико 

Търново” до кръстовището с ул. „Петър Бояджиев”; на изток – ул. „Петър Бояджиев ” до 

кръстовището с бул. „Македония”; на север – по ул. „Симеон Велики” от кръстовището с ул. „Н. 

Й. Вапцаров”, до кръстовището с ул. „Петър Бояджиев”. 

2. Зона за въздействие с преобладаващ социален характер II (С2 – Север и Изток) – обхват 

на зоната: на север – от кръстовището на бул. „Македония” с ул. „Капитан Кръстев” по 

продължението на ул. „Капитан Кръстев” до държавната граница; на изток – държавната 

граница; на юг – от държавната граница по ул. „Дръстър” до кръстовището с бул. „Македония”; 

на запад – по бул. „Македония” от кръстовището с ул. „Дръстър” до кръстовището с ул. „Капитан 

Кръстев”. 

3. Зона на публични функции с висока обществена значимост (П – Център и Пристанищен 

район) – обхват на зоната:  на север р. Дунав; на запад – предгаров площад (кв. 1 и 5 от 

Промишлена зона запад); на юг –  от кръстовището на ул. „Симеон Велики” с ул. „Н. Й. 

Вапцаров”, включително кръгово кръстовище на OMV, бул. „Македония” до кръстовището с ул. 

„Капитан Кръстев” по продължението на ул. „Капитан Кръстев” до държавната граница; на изток 

– държавната граница. 

 

ОДОБРЕНИ ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
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ОДОБРЕНИ ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 



5 

 Приоритизираните интервенции се структурират в проектни идеи за интегрирано 

въздействие спрямо възможните източници на финансиране и времевата рамка за 

изпълнение; 

 Консултират се със заинтересовани страни на фокус-групи; 

 Изследва се осъществимостта им с оглед на  правни, технически, финансови аспекти – 

необходимост от отчуждителни процедури и прогнозни срокове, наличие/необходимост 

от ПУП, възможност за грантово/финансов инженеринг финансиране и др.; 

 Структурират се спрямо прогнозния финансов ресурс за общината по ОП, приложими 

за ИПГВР/идентифицираните възможности за ПЧП/ възможностите за съфинансиране/ 

финансиране от страна на общината; 

 Приоритизират се във времевата рамка на ИПГВР спрямо степен на наложителност на 

дадена интервенция, степен на зрялост и последователсност на реализиране на 

отделните схеми за финансиране по ОП. 

 

 

КАК ИДЕНТИФИЦИРХМЕ ПРОЕКТИТЕ 

Дефинираните 

проектни идеи са 

инструментът  за 

постигане на целите и 

стратегията на ИПГВР 

чрез интегрирано 

въздействие върху 

идентифицираните 

основни проблеми в 

зоните за въздействие. 

Консултацията със 

заинтересованите 

страни и оценката на 

осъществимостта им 

предпоставят 

навременното им 

реализиране 
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КАКЪВ ПОДХОД ПРИЛОЖИХМЕ 

 Всеки проект да бъде в обхвата на зоната за въздействие; 

 Съобразяване на проектите с функционалното предназначение на всяка зона за 

въздействие и целевите ефекти и резултати; 

 Проектите да са структурирани, така че интегрирано да решават проблемите в 

дадената зона; 

 Обхващане приоритетно на обекти/ терени – общинска собственост, по които общината 

има ангажимент за управление/ поддържане; 

 При липса на изградена подземна инфраструктура, тя трябва да бъде осигурена преди 

да се премине към други интервенции на съответния терен; 

 Приоритетни са обекти, които са в по-незадоволително състояние спрямо средното за 

съответната зона; 

 Дефинирана потребност – брой ползватели, физическо състояние на сграден фонд и 

прилежащите терени/ дворни пространства и т.н.; 

 Потенциал за развитие спрямо нуждите – т.е. доколко прогнозата показва необходимост 

от развитие на съответната инфраструктура; 

 Финансиране до момента с оглед недопускане двойно финансиране и надграждане. 

Възможности, 

ограничения и 

изисквания при 

формулиране на 

проекти в ИПГВР 
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АНАЛИЗИРАНИ ОБЕКТИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЛУЖВАНЕ 

И МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ЗОНИТЕ 
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ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН 

ХАРАКТЕР (С1 – Юг1 и Юг3) 
Основни проблеми 

Неизградени, 

неблагоустроени, 

необзаведени или в лошо 

състояние елементи на 

градската жизнена среда; 

Високо ниво на 

продължителна 

безработица; 

Висок процент етнически 

и малцинствени групи; 

Нисък стандарт на 

образование, голям брой 

ученици, които напускат 

преждевременно училище; 

Ниско ниво на 

икономически дейности; 

Наличие на жилищни 

сгради, построени преди 

повече от 20 години.  
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ПРОЕКТ 1: Обновяване на градска жизнена среда 

ОБХВАТ:  

1. Рехабилитация и изграждане на улична мрежа:  
• ул. Д-р Анастас Янков 

• ул. София 

 

2. Облагородяване/ изграждане на публични пространства за широк обществен 

достъп (паркове, градини, площади): 
• Градинка с паметник на 31-ви полк на бул. Македония/ ул. Добрич/ ул. Петър Бояджиев 
 

3. Облагородяване/ реконструкция на междублокови пространства: 
• междублоково пространство  - бул. Македония №76-82 

• междублоково пространство (бл. Детелина 1) - ул. Ради Тодорова №2-8 

• междублоково пространство (бл. Детелина 2) - ул. Д-р Анастас Янков №47 

• междублоково пространство  (бл. Детелина 3 и 4) - ул. Д-р Анастас Янков №43-45 

 

ФИНАНСИРАНЕ: ОБЩО 959 342 лв. Приоритетна ос 1 на ОПРР – 1.2. 

 

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 2016 - 2017 

 

ОСНОВНИ ПРОЕКТИ 

ЗОНА ЗА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ С 

ПРЕОБЛАДАВАЩ 

СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР 

(С1 – Юг1) 
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ПРОЕКТ 2: Обновяване на обекти на образователната инфраструктура 

ОБХВАТ:  

1. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в обекти на 

образованието 
 

• ЦДГ "Добруджа" - ул. "Д-р Анастас Янков" №39 

• Детска ясла "Бодра смяна" - ул. "Изворите"  №42  

ФИНАНСИРАНЕ:  ОБЩО 1 665 877 лв., от тях 125 000 лв. за обзавеждане/оборудване 

Приоритетна ос 1 на ОПРР - 1.4. и ОПНОИР 
 

ПРОЕКТ 3: Обновяване на обекти на спортната инфраструктура 

1. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в спортни обекти: 
 

• Атлетическа зала "Луи Айер" - ул. "Д-р Анастас Янков" №62 

• Стадион "Луи Айер" - ул. "Д-р Анастас Янков" №63 

 

ФИНАНСИРАНЕ:  ОБЩО 3 853 551 лв. Приоритетна ос 1 на ОПРР – 1.2./ПЧП/JESSICA 

 

ОСНОВНИ ПРОЕКТИ 

ЗОНА ЗА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ С 

ПРЕОБЛАДАВАЩ 

СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР 

(С1 – Юг1) 



11 

ПРОЕКТ 4: Обновяване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради  

ОБХВАТ:  

1. Ремонт на покриви, поставяне на външна/вътрешна топло, шумо- и хидроизолация, 

подмяна на сградни инсталации и фасадна дограма, изграждане на връзки към 

газоснабдителна мрежа, естетическо и цветово обновяване, изграждане на достъпна 

среда (сгради, към които са включени мерки за прилежащи междублокови пространства)  

 

• 46 броя многофамилни жилищни сгради  

2. Ремонт на покриви, поставяне на външна/вътрешна топло, шумо- и хидроизолация, 

подмяна на сградни инсталации и фасадна дограма, изграждане на връзки към 

газоснабдителна мрежа, естетическо и цветово обновяване, изграждане на достъпна 

среда 

• 3 броя многофамилни жилищни сгради  

 

ФИНАНСИРАНЕ: в зависимост от проявения интерес на регистрираните етажни 

собствености ще бъде разпределен финансов ресурс за прилагане на мерки за енергийна 

ефективност в многофамилни жилищни сгради във всички зони 

ОБЩО 6 200 000 лв. Приоритетна ос 1 на ОПРР – 1.1. 

 

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 2014 - 2020 

 

ОСНОВНИ ПРОЕКТИ 

ЗОНА ЗА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ С 

ПРЕОБЛАДАВАЩ 

СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР 

(С1 – Юг1) 
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ПРОЕКТ 1: Обновяване на градска жизнена среда 

ОБХВАТ:  

1. Рехабилитация и изграждане на улична мрежа  
• бул. Велико Търново 

2. Облагородяване/ изграждане на публични пространства за широк обществен 

достъп (паркове, градини, площади)  
• Градинка пред СОУ "Юри Гагарин" и ОСУ "Дръстър" 

 

3. Облагородяване/ реконструкция на междублокови пространства 
• междублоково пространство (блокове Космос 1-3) - бул. Никола Й. Вапцаров №55-57 

ФИНАНСИРАНЕ:  ОБЩО 1 263 021 лв. Приоритетна ос 1 на ОПРР - 1.2. 

ПРОЕКТ 2: Обновяване на обекти на образователната инфраструктура  

ОБХВАТ:  Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в обекти на 

образованието  

• СОУ "Юри Гагарин" - ул. "Петър Мутафчиев" №20 

• Общинско спортно училище "Дръстър" - ул. "Черно море" №10 

 

ФИНАНСИРАНЕ:  ОБЩО 3 928 662 лв., от тях 167 000 лв. за обзавеждане/оборудване 

Приоритетна ос 1 на ОПРР – 1.4. и ОПНОИР 

ОСНОВНИ ПРОЕКТИ 

ЗОНА ЗА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ С 

ПРЕОБЛАДАВАЩ 

СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР 

(С1 – Юг1 (2)) 
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ПРОЕКТ 2: Обновяване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради  

ОБХВАТ:   

1. Ремонт на покриви, поставяне на външна/вътрешна топло, шумо- и хидроизолация, 

подмяна на сградни инсталации и фасадна дограма, изграждане на връзки към 

газоснабдителна мрежа, естетическо и цветово обновяване, изграждане на достъпна 

среда  (сгради, към които са включени мерки за прилежащи междублокови пространства) 

 

• 36 броя многофамилни жилищни сгради 

 

2. Ремонт на покриви, поставяне на външна/вътрешна топло, шумо- и хидроизолация, 

подмяна на сградни инсталации и фасадна дограма, изграждане на връзки към 

газоснабдителна мрежа, естетическо и цветово обновяване, изграждане на достъпна 

среда 

• 3 броя многофамилни жилищни сгради 

 

ФИНАНСИРАНЕ:  в зависимост от проявения интерес на регистрираните  етажни 

собствености  ще бъде разпределен финансов ресурс за прилагане на мерки за 

енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради във всички зони 

ОБЩО 6 200 000 лв. Приоритетна ос 1 на ОПРР – 1.1. 

 

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 2014-2020 

 

ОСНОВНИ ПРОЕКТИ 

ЗОНА ЗА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ С 

ПРЕОБЛАДАВАЩ 

СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР 

(С1 – Юг1 (2)) 
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ЗОНА ЗА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ С 

ПРЕОБЛАДАВАЩ 

СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР 

(С1 –Юг3) 

ОСНОВНИ ПРОЕКТИ 

ПРОЕКТ 1: Обновяване на градска жизнена среда 

ОБХВАТ:   

1. Рехабилитация и изграждане на улична мрежа 
• ул. Мъченик Дасий 

• ул. Искър 

• ул. с номер 66425.501.3009 

• ул. Шумен 

 

2. Облагородяване/ изграждане на публични пространства за широк обществен 

достъп (паркове, градини, площади)  
• Зелена площ пред филиал на Русенски университет 

 

3. Облагородяване/ реконструкция на междублокови пространства 
• междублоково пространство (бл. Коста Стоев 1 и 2) - бул. "Никола Й. Вапцаров" №16 

• междублоково пространство - ул. "Искър" №1-3 

 

ФИНАНСИРАНЕ:  ОБЩО 605 846 лв. Приоритетна ос 1 на ОПРР – 1.2.  
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ПРОЕКТ 1: Обновяване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради 

ОБХВАТ:   

Ремонт на покриви, поставяне на външна/вътрешна топло, шумо- и хидроизолация, 

подмяна на сградни инсталации и фасадна дограма, изграждане на връзки към 

газоснабдителна мрежа, естетическо и цветово обновяване, изграждане на достъпна 
среда 

5 броя многофамилни жилищни сгради 

 

ФИНАНСИРАНЕ:  в зависимост от проявения интерес на регистрираните  етажни 

собствености  ще бъде разпределен финансов ресурс за прилагане на мерки за 

енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради във всички зони 

ОБЩО 6 200 000 лв. Приоритетна ос 1 на ОПРР – 1.1. 

 

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 2014-2020 

 

ОСНОВНИ ПРОЕКТИ 

ЗОНА ЗА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ С 

ПРЕОБЛАДАВАЩ 

СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР 

(С1 –Юг3) 
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОЕКТИ 

ЗОНА ЗА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ С 

ПРЕОБЛАДАВАЩ 

СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР 

(С1 –Юг-1) 

ПРОЕКТ 1: Обновяване на градска жизнена среда 

ОБХВАТ:  

1. Рехабилитация и изграждане на улична мрежа:  

• ул. Петър Мутафчиев, заедно с С1-А-П1.3-02 

• ул. Петър Бояджиев, заедно с С1-А-П1.2-01 

• ул. Първи Октомври 

• бул. Александър Стамболийски, заедно с С1-А-П1.3-02, С1-А-П1.3-03 

• ул. Плевен, заедно с С1-А-П1.3-01 

• ул. Генерал Тошев, заедно с С1-А-П1.3-03 

• ул. Юрий Венелин 

• ул. Страцин, заедно с С1-А-П1.3-07 

• ул. Тодор Пеев 

• ул. Ради Тодоров 
 

2. Облагородяване/ реконструкция на междублокови пространства: 
• междублоково пространство  - ул. Петър Мутафчиев №83-91, ул. Александър Стамболийски №10-12, ул. 

Генерал Тошев №13-15 

• междублоково пространство  - бул. Македония №86-96, ул. Александър Стамболийски №8 

• междублоково пространство - ул. Страцин №1-9, ул. Юрий Венелин №6-16 

 

ФИНАНСИРАНЕ: ОБЩО 1 648 910 лв. Приоритетна ос 1 на ОПРР – 1.2. 

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 2016 - 2017 
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ПРОЕКТ 2: Рехабилитация и изграждане на улична мрежа  

• ул. Генерал Попов  

• ул. Тотдор Каблешков 

Улици без прилежащи зелени и междублокови пространства * 

 

ФИНАНСИРАНЕ: ОБЩО 164 023 лв.  

 

ПРОЕКТ 3: Обновяване на обекти на публичната инфраструктура 

1. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в обекти на 

публичната инфраструктура 
• Районна здравна инспекция (РЗИ)  - ул. "Петър Мутафчиев" №84 

ФИНАНСИРАНЕ:  ОБЩО 757 933 лв. Приоритетна ос 1 на ОПРР - 1.1. 

 

 

 

 

 

ЗОНА ЗА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ С 

ПРЕОБЛАДАВАЩ 

СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР 

(С1 –Юг-1) 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОЕКТИ 
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОЕКТИ 

ЗОНА ЗА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ С 

ПРЕОБЛАДАВАЩ 

СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР 

(С1 –Юг-1) 

ПРОЕКТ 4: Обновяване на обекти на културната инфраструктура 

1. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в обекти на 

културата 
• Филиал на регионална библиотека "Партений Павлович" - ул. "Александър Стамболийски"  №8 

ФИНАНСИРАНЕ:  ОБЩО 213 855 лв., от тях 50 800 лв. за обзавеждане/оборудване 

Приоритетна ос 1 на ОПРР - 1.3. 

 

ПРОЕКТ 5: Обновяване на обекти на спортната инфраструктура 

1. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в спортни обекти: 
 

• Стадион " Доростол" - ул. "Петър Мутафчиев" №84 

ФИНАНСИРАНЕ:  ОБЩО  981 565 лв. Приоритетна ос 1 на ОПРР - 1.2./ПЧП/JESSICA 
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ПРОЕКТ 1: Обновяване на градска жизнена среда 

ОБХВАТ:  

1. Рехабилитация и изграждане на улична мрежа  
• ул. Никола Й. Вапцаров 

• ул. Филип Тотю 

• ул. Петър Мутафчиев,  

• ул. Черно море 

• ул. с номер 66425.501.3047 

2. Облагородяване/ реконструкция на междублокови пространства 

• междублоково пространство  - бул. Никола Й. Вапцаров №3-15 

• междублоково пространство - (бл. Албена 2, бл. Черно море 3,5,7) бул. Никола Й. Вапцаров №1, бул. 

Македония №2, ул. Черно море №5-9 

• междублоково пространство  - бул. Македония №4-8, ул. Филип Тотю №42 

• междублоково пространство  - ул. Филип Тотю №50-54 

ФИНАНСИРАНЕ:  1 828 177 лв. Приоритетна ос 1 на ОПРР – 1.2. 

 

 

 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОЕКТИ 

ЗОНА ЗА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ С 

ПРЕОБЛАДАВАЩ 

СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР 

(С1 –Юг-1 (2)) 
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОЕКТИ 

ЗОНА ЗА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ С 

ПРЕОБЛАДАВАЩ 

СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР 

(С1 –Юг-3) 

ПРОЕКТ 1: Рехабилитация и изграждане на улична мрежа  
• ул. бул. Велико Търново 

• ул. Константин Иречек 

• ул. Велес  

• ул. Хан Крум  

• ул. Лида  

Улици без прилежащи зелени и междублокови пространства * 
 

ФИНАНСИРАНЕ: ОБЩО 1 050 636 лв. Са 

ПРОЕКТ 2: Обновяване на обекти на социалната инфраструктура 

1. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в обекти на 

социалната инфраструктура 
• Дом за стари хора с отделение за лежащи - ул. "Албена"  №5 

• Дом за деца, лишени от родителска грижа "Димчо Дебелянов" - ул. "Лида"  

ФИНАНСИРАНЕ:  ОБЩО 4 664 035 лв. Приоритетна ос 4 на ОПРР/ ос 1 – 1.5. 

ПРОЕКТ 3: Обновяване на обекти на образователната инфраструктура 

1. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в обекти на 

образователната инфраструктура 
• Филиал Силистра на Русенски Университет "Ангел Кънчев" - ул. "Албена"  №1 

ФИНАНСИРАНЕ:  ОБЩО 6 018 132 лв., от тях 250 000 лв. за обзавеждане/оборудване 

Приоритетна ос 2 на ОПРР - 2.1. и ОПНОИР 
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ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН 

ХАРАКТЕР (С1 – Юг1 и Юг3) – ИНТЕРВЕНЦИИ 
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ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН 

ХАРАКТЕР (С1 – Юг1 и Юг3) – ПРИМЕРИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ 
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ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН 

ХАРАКТЕР (С1 – Юг1 и Юг3) – ПРИМЕРИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ 
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ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН 

ХАРАКТЕР (С2 – Север и Изток) 

Основни проблеми 

 Не добро състояние на 

техническата 

инфраструктура; 

Неизградени, 

неблагоустроени, 

необзаведени или в лошо 

състояние елементи на 

градската жизнена среда; 

Среда с нарушени 

екологични параметри; 

Ниска степен на 

енергийна ефективност на 

сградния фонд; 

Недобро състояние на 

сградния фонд, потребност 

от обновяване; 

Наличие на жилищни 

сгради, построени преди 

повече от 20 години; 

Липсващи или 

недостатъчно развити 

елементи на МОПТ; 

Високо ниво на 

престъпност и нарушения 

на обществения ред. 
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ОСНОВНИ ПРОЕКТИ 

ЗОНА ЗА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ С 

ПРЕОБЛАДАВАЩ 

СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР 

(С2 – Север) 

ПРОЕКТ 1: Обновяване на градска жизнена среда 

ОБХВАТ:  

1. Рехабилитация и изграждане на улична мрежа 
  

 

 

 

2. Облагородяване/ изграждане на публични пространства за широк обществен 

достъп(паркове, градини, площади) 
• Зелено пространство на ул. Серес  

• Зелено пространство на ул. Капитан Кръстев/ бул. Македония 

• Градинката пред Бизнес инкубатор между ул. Сан Стефано, ул. Дръстър, бул. Македония 

Облагородяване/ реконструкция на междублокови пространства 
• ул. "Янко Тодоров" №20-36 и ул. "Генерал Колев" №1,3,5 

• бул. "7-ми септември" №10,12,22; ул. "Янко Тодоров" №38,40; ул. "Ген Колев" № 9,11 

• ул. "Сан Стефано" №4-16 

• ул. Серес №2 и ул. Хан Кубрат №7 

• ул. Серес №1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33 и ул. Янко Тодоров №1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29 бул. 7-ми 

септември №4,7 

• бул. Македония №148,150,152,154 и ул. Хан Кубрат №2,5 

• бул. "Македония" №168 

• бул. "Македония" №156-172; ул. "Хан Кубрат"  №1,3; ул. "Генерал Гурко" №1; ул. "Капитан Кръстев" №2,4 

• ул. "Дръстър" №31; бул. "7-ми септември" №22 

• ул. "Дръстър" №25-29; ул. "Ген Колев" №14,16 

• ул. "Генерал Колев" №2-12 

ФИНАНСИРАНЕ: ОБЩО 3 334 293 лв. Приоритетна ос 1 на ОПРР – 1.2. 

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 2016 - 2017 

 

 

• улица с номер 66425.501.8600 заедно с С2-А-П1.2-02, С2-А-

П1.3-07 в близост до ул. Кап. Кръстев, бул. Македония  

• ул. Серес  

• ул. Янко Тодоров  

• ул. Дръстър 

• ул. Генерал Гурко, заедно с С2-А-П1.3-08 

• ул. Генерал Колев, заедно с С2-А-П1.3-01, С2-А-П1.3-02, С2-

А-П1.3-03, С2-А-П1.3-11  

• ул. Хан Кубрат  

• ул. Сан Стефано, заедно с С2-А-П1.2-03, С2-А-П1.3-06, С2-А-

П1.3-10 

• ул. П. К. Яворов, заедно с С2-А-П1.3-09 
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ПРОЕКТ 2: Обновяване на обекти на социалната инфраструктура 

ОБХВАТ:  

1. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в обекти за 

социални дейности и услуги  
• Дневен център за деца и младежи с увреждания, дневен център за стари хора  - ул. "Серес" №4 

 

ФИНАНСИРАНЕ:ОБЩО 942 169 лв., от които  52 000 лв. за обзавеждане/оборудване 

Приоритетна ос 1 на ОПРР - 1.5./ОПРЧР 

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 2014-2015 

 

ПРОЕКТ 3: Обновяване на обекти на социалната инфраструктура 

ОБХВАТ:  

1. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в обекти за 

социални дейности и услуги  
• Дом за медико-социални грижи за деца - ул. "Серес" №4 

 

ФИНАНСИРАНЕ:ОБЩО 1 025 464 лв., от които  62 000 лв. за обзавеждане/оборудване 

Приоритетна ос 4 на ОПРР /ОПРЧР 

 

ОСНОВНИ ПРОЕКТИ 

ЗОНА ЗА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ С 

ПРЕОБЛАДАВАЩ 

СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР 

(С2 – Север) 
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ПРОЕКТ 4: Обновяване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради  

ОБХВАТ:  

1. Ремонт на покриви, поставяне на външна/вътрешна топло, шумо- и хидроизолация, 

подмяна на сградни инсталации и фасадна дограма, изграждане на връзки към 

газоснабдителна мрежа, естетическо и цветово обновяване, изграждане на достъпна 

среда (сгради, към които са включени мерки за прилежащи междублокови пространства)  

• 90 броя многофамилни жилищни сгради  

2. Ремонт на покриви, поставяне на външна/вътрешна топло, шумо- и хидроизолация, 

подмяна на сградни инсталации и фасадна дограма, изграждане на връзки към 

газоснабдителна мрежа, естетическо и цветово обновяване, изграждане на достъпна 
среда 
• 3 броя многофамилни жилищни сгради 

 

ФИНАНСИРАНЕ: в зависимост от проявения интерес на регистрираните  етажни 

собствености  ще бъде разпределен финансов ресурс за прилагане на мерки за 

енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради във всички зони 

ОБЩО 6 200 000 лв. Приоритетна ос 1 на ОПРР - 1.1. 

 

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 2014-2020 

 

 

ОСНОВНИ ПРОЕКТИ 

ЗОНА ЗА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ С 

ПРЕОБЛАДАВАЩ 

СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР 

(С2 – Север) 
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ПРОЕКТ 1: Обновяване на обекти на образователната инфраструктура 

ОБХВАТ:  

1.  Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в обекти на 

образованието  

• ЦДГ "Ян Бибиян №2 "  / ЦДГ "Дружба"/  на ул. "Пирин" №11 

• ЦДГ "Нарцис" на ул. "Богдан войвода" №10 

 

ФИНАНСИРАНЕ: ОБЩО 1 181 486 лв., от които  110 000 лв. за 

обзавеждане/оборудване 

Приоритетна ос 1 на ОПРР – 1.4. и ОПНОИР. 

 

 

ПРОЕКТ 2: Обновяване на обекти на спортната инфраструктура 

1. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в спортни обекти 

• Закрит плувен басейн на ул. "Богдан Войвода" №3, кв. 20, УПИ II - 4263 

 

ФИНАНСИРАНЕ: ОБЩО  821 777 лв. Приоритетна ос 1 на ОПРР -1.2./ПЧП/JESSICA 

 

ОСНОВНИ ПРОЕКТИ 

ЗОНА ЗА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ С 

ПРЕОБЛАДАВАЩ 

СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР 

(С2 – ГКПП) 
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ПРОЕКТ 3: Обновяване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради 

ОБХВАТ:  

1. Ремонт на покриви, поставяне на външна/вътрешна топло, шумо- и хидроизолация, 

подмяна на сградни инсталации и фасадна дограма, изграждане на връзки към 

газоснабдителна мрежа, естетическо и цветово обновяване, изграждане на достъпна 

среда (сгради, към които са включени мерки за прилежащи междублокови пространства) 

• 39 броя многофамилни жилищни сгради 

2. Ремонт на покриви, поставяне на външна/вътрешна топло, шумо- и хидроизолация, 

подмяна на сградни инсталации и фасадна дограма, изграждане на връзки към 

газоснабдителна мрежа, естетическо и цветово обновяване, изграждане на достъпна 
среда 

• 11 броя многофамилни жилищни сгради 

 

ФИНАНСИРАНЕ: в зависимост от проявения интерес на регистрираните  етажни 

собствености  ще бъде разпределен финансов ресурс за прилагане на мерки за 

енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради във всички зони   

ОБЩО 6 200 000 лв. Приоритетна ос 1 на ОПРР - 1.1. 

 

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 2014-2020 

 

ОСНОВНИ ПРОЕКТИ 

ЗОНА ЗА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ С 

ПРЕОБЛАДАВАЩ 

СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР 

(С2 – ГКПП) 
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ПРОЕКТ 1: Обновяване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради 

ОБХВАТ:  

1. Ремонт на покриви, поставяне на външна/вътрешна топло, шумо- и хидроизолация, 

подмяна на сградни инсталации и фасадна дограма, изграждане на връзки към 

газоснабдителна мрежа, естетическо и цветово обновяване, изграждане на достъпна 

среда (сгради, към които са включени мерки за прилежащи междублокови пространства)  

• 85 броя многофамилни жилищни сгради 
 

2. Ремонт на покриви, поставяне на външна/вътрешна топло, шумо- и хидроизолация, 

подмяна на сградни инсталации и фасадна дограма, изграждане на връзки към 

газоснабдителна мрежа, естетическо и цветово обновяване, изграждане на достъпна 
среда 

• 15 броя многофамилни жилищни сгради 

 

ФИНАНСИРАНЕ: в зависимост от проявения интерес на регистрираните етажни 

собствености ще бъде разпределен финансов ресурс за прилагане на мерки за енергийна 

ефективност в многофамилни жилищни сгради във всички зони  

ОБЩО 6 200 000 лв. Приоритетна ос 1 на ОПРР - 1.1. 

 

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 2014-2020 

 

 

ОСНОВНИ ПРОЕКТИ 

ЗОНА ЗА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ С 

ПРЕОБЛАДАВАЩ 

СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР 

(С2 – кв Изток) 
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ЗОНА ЗА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ С 

ПРЕОБЛАДАВАЩ 

СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР 

(С2 – Север) 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОЕКТИ 

ПРОЕКТ 1: Обновяване на обекти на образователната инфраструктура 

1. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в обекти на 

образователната инфраструктура 
• Студентско общежитие - ул. "Богдан Войвода" №14 

 

ФИНАНСИРАНЕ:  ОБЩО  2 632 414 лв., от които 85 000 лв. за оборудване общежитие 

Приоритетна ос 1 на ОПРР -1.4. и ОПНОИР. 

 

ПРОЕКТ 2: Обновяване на обекти на публичната инфраструктура 

1. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в обекти на 

публичната инфраструктура  
•  Бизнес инкубатор - ул. "Сан Стефано"  № 49 

ФИНАНСИРАНЕ:  ОБЩО 571 860 лв. Приоритетна ос 1 на ОПРР - 1.1.  
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ПРОЕКТ 1: Обновяване на градска жизнена среда  

ОБХВАТ:  

1. Рехабилитация и изграждане на улична мрежа 
• бул. Седми септември 

• ул. Капитан Кръстев, заедно с С2-Б-П1.3-01 

• ул. Богдан Войвода, заедно с С2-Б-П1.3-02, С2-Б-П1.3-03, С2-Б-П1.3-06 

• ул. Кубадин, заедно с С2-Б-П1.3-05, С2-Б-П1.3-07 
 

2. Облагородяване/ реконструкция на междублокови пространства 
• ул. Капитан Кръстев 18-33 

• ул. Богдан Войвода №8,12,14,17 

• ул. Богдан Войвода №18-21 

• ул. Иван Василев №13 

• ул. Кубадин №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13 

• бул. 7-ми септември №19 и ул. Богдан Войвода №2,4,7 

• бул. 7-ми септември №22 
 

 

ФИНАНСИРАНЕ: ОБЩО 2 203 555 лв. Приоритетна ос 1 на ОПРР - 1.2. 

 

 

ЗОНА ЗА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ С 

ПРЕОБЛАДАВАЩ 

СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР 

(С2 – ГКПП) 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОЕКТИ 
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОЕКТИ 

ЗОНА ЗА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ С 

ПРЕОБЛАДАВАЩ 

СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР 

(С2 – ГКПП) 

ПРОЕКТ 2: Обновяване на градска жизнена среда  

ОБХВАТ:  

1. Рехабилитация и изграждане на улична мрежа 
• ул. Иван Василев заедно с С2-Б-П1.3-04 

• ул. Гранична заедно с С2-Б-П1.2-01 и С2-Б-П1.2-02 
 

2. Облагородяване/ изграждане на публични пространства за широк обществен 

достъп(паркове, градини, площади) 
• Гробищен парк – в  близост до бул. 7-ми септември, ул. Дръстър 

• Зелена площ, покрай ул. Гранична 

 

3. Облагородяване/ реконструкция на междублокови пространства 
 
• междублоково пространство - ул. Иван Василев №13 

 

ФИНАНСИРАНЕ: ОБЩО  752 226 лв. Приоритетна ос 1 на ОПРР - 1.2. 
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ЗОНА ЗА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ С 

ПРЕОБЛАДАВАЩ 

СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР 

(С2 – ГКПП) 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОЕКТИ 

ПРОЕКТ 3: Обновяване на обекти на публичната инфраструктура 

1. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в обекти на 

публичната инфраструктура  

 
• МВР - Главна дирекция "Гранична полиция"- ул. "Богдан Войвода"  № 10 

 

ФИНАНСИРАНЕ:  ОБЩО 486 710 лв. Приоритетна ос 1 на ОПРР – 1.1.  

 

 

 



35 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОЕКТИ 

ЗОНА ЗА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ С 

ПРЕОБЛАДАВАЩ 

СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР 

(С2 – кв Изток) 

ПРОЕКТ 1: Обновяване на градска жизнена среда 

ОБХВАТ:  

1. Рехабилитация и изграждане на улична мрежа:  

• ул. Баба Тонка 

• бул. Добрич 

• Ул. Одеса 

 

2. Облагородяване/ изграждане на публични пространства за широк обществен 

достъп (паркове, градини, площади): 

• в близост до ул. Кълъраш 

• ул. Димитър Енчев 

• ул. Баба Тонка 

• ул. Добрич 

• между ул. Одеса, ул. Пролет, ул. Лебед  

• ул. Стара планина 

• Покрай грацицата 
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОЕКТИ 

ЗОНА ЗА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ С 

ПРЕОБЛАДАВАЩ 

СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР 

(С2 – кв Изток) 

3. Облагородяване/ реконструкция на междублокови пространства: 
 

• ул. Баба Тонка №13,14,15,16,17,20 

• бул. Добрич №107,109,111,114 

• ул. Кълъраш №5,7,9,11,13 и ул. Одеса №1,3 

• ул. Кълъраш №43 

• ул. Кълъраш №1,3 

• ул. Мизия №2,4 и ул. Бачо Киро №4 

• ул. Кълъраш №8,10,12,14,16 

• ул. Иван Василев №56-58  

• ул. Одеса №2-4 

• ул. Тимок и ул. Божур 

• бул. Добрич №107,109,111,113 

• ул. Одеса №8-12 

• бул. Добрич №101,103,105 

• ул. Кълъраш №33,35,37,39 

• ул. Кълъраш №21,23,25,27,29 

• ул. Кълъраш №24,26,28,30,32,34 

• ул. Баба Тонка №5,7 

• ул. Баба Тонка №1 и ул. Светлина №4,7 

• ул. Баба Тонка №3,4,4А,7,8,9,10,11,13 

 

ФИНАНСИРАНЕ: ОБЩО 3 637 861 лв. Приоритетна ос 1 на ОПРР – 1.2. 

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 2017 - 2018 
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ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН 

ХАРАКТЕР (С2 – Север и Изток) – ИНТЕРВЕНЦИИ 
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ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН 

ХАРАКТЕР (С2 – Север и Изток) – ПРИМЕРИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ 
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ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН 

ХАРАКТЕР (С2 – Север и Изток) – ПРИМЕРИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ 
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ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА 

ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ (П – Център и Пристанищен район) 
Основни проблеми 

Липсващи или 

недостатъчно развити 

елементи на МОПТ 

(редовни маршрутни 

линии и свързаната с тях 

инфраструктура); 

Неизградени, 

неблагоустроени, 

необзаведени или в лошо 

състояние елементи на 

градската жизнена среда; 

Незадоволително 

състояние на сградния 

фонд с административни и 

обществени функции; 

Неизградени, 

неблагоустроени, 

необзаведени или в лошо 

състояние елементи на 

градската жизнена среда. 
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ОСНОВНИ ПРОЕКТИ 

ПРОЕКТ 1: Обновяване на обекти на публичната инфраструктура 

ОБХВАТ: 

1.Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в публичната 

инфраструктура 

• Обреден дом, ул. "Симеон Велики" №48 

• МВР Дирекция „Документи за самоличност“ на бул. "Македония" №174 

 

ФИНАНСИРАНЕ: ОБЩО 655 521 лв. Приоритетна ос 1 на ОПРР. 

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 2016-2017 

 

ПРОЕКТ 2: Обновяване на обекти на образователната инфраструктура 

1. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в обекти на 
образованието 

• ОУ "Отец Паисий " на ул. "Петър Вичев" №2 

 

ФИНАНСИРАНЕ: ОБЩО 1 177 173 лв. от които 72 000 за обзавеждане и оборудване 

Приоритетна ос 1 на ОПРР и ОП НОИР. 

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 2015-2016 

ЗОНА ЗА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ С 

ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С 

ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА 

ЗНАЧИМОСТ 

(Културно 

административен 

център) 
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ОСНОВНИ ПРОЕКТИ 

ЗОНА ЗА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ С 

ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С 

ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА 

ЗНАЧИМОСТ 

(Културно 

административен 

център) 

ПРОЕКТ 3: Обновяване на на културна инфраструктура 

1. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в обекти на 

културата  

 
• Драматичен театър "Сава Доброплодни" на ул."Симеон Велики" №48 

 

• Младежки дом на ул. "Симеон Велики" №135, кв. 86 
 

ФИНАНСИРАНЕ: ОБЩО 4 314 526 лв. Приоритетна ос 1 на ОПРР. 

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 2016-2017 
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ОСНОВНИ ПРОЕКТИ 

ПРОЕКТ 4: Обновяване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни 

жилищни сгради 

ОБХВАТ: 

1. Ремонт на покриви, поставяне на външна/вътрешна топло, шумо- и хидроизолация, 

подмяна на сградни инсталации и фасадна дограма, изграждане на връзки към 

газоснабдителна мрежа, естетическо и цветово обновяване, изграждане на достъпна 

среда. (сгради, към които са включени мерки за прилежащи междублокови пространства)  
 

• 46 броя многофамилни жилищни сгради 

 
2. Ремонт на покриви, поставяне на външна/вътрешна топло, шумо- и хидроизолация, 

подмяна на сградни инсталации и фасадна дограма, изграждане на връзки към 

газоснабдителна мрежа, естетическо и цветово обновяване, изграждане на достъпна 

среда 
 

• 53 броя многофамилни жилищни сгради 

 
ФИНАНСИРАНЕ: в зависимост от проявения интерес на регистрираните  етажни 

собствености  ще бъде разпределен финансов ресурс за прилагане на мерки за 

енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради във всички зони    

ОБЩО 6 200 000 лв. Приоритетна ос 1 на ОПРР. 

 

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 2014-2020 

 

ЗОНА ЗА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ С 

ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С 

ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА 

ЗНАЧИМОСТ 

(Културно 

административен 

център) 
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ЗОНА ЗА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ С 

ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С 

ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА 

ЗНАЧИМОСТ 

(Придунавска градина) 

ОСНОВНИ ПРОЕКТИ 

ПРОЕКТ 2: Обновяване на градска жизнена среда  

ОБХВАТ: 

1. Рехабилитация и изграждане на улична мрежа  

• ул. Москва  

• ул. Илия Блъсков   

• ул. Хаджи Димитър  

• ул. Добри Войников  

• ул. .... (66425.500.5044), в близост до бул. Симеон Велики 

  

2. Облагородяване/ изграждане на публични пространства за широк обществен 

достъп(паркове, градини, площади) 
• ул. Драгоман №12 

 

3. Облагородяване/ реконструкция на междублокови пространства 
• ул. Симеон Велики №1-14 

• ул. Илия Блъсков №20 

• ул. Москва №83, бл.Москва 
 

ФИНАНСИРАНЕ: ОБЩО 861 338 лв. Приоритетна ос 1 на ОПРР - 1.2. 

 

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 2016-2017 
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ОСНОВНИ ПРОЕКТИ 

ПРОЕКТ 2: Обновяване на обекти на публичната инфраструктура 

1. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в 

административни обекти 
 

• Община Силистра на ул. "Симеон Велики" №33 

ФИНАНСИРАНЕ: ОБЩО 1 121 478 лв.  Приоритетна ос 1 на ОПРР – 1.2/Норвежка 
програма 

 

ПРОЕКТ 3: Обновяване на обекти на образователната инфраструктура (прилещащ 
терен/дворни пространства, площадки и оборудване) 

1. Обновяване  на обекти на образованието 
 

• ЦДГ "Роза" 1 на ул. "Петър Вичев" №25, кв. 33 (в подзона – Център) 

• ЦДГ "Роза" 2 на ул. "Москва" №19 

• ЦДГ "Радост"  на ул. "Хан Кубрат" № 18 (от Социална зона 2 – Север) 

• ПМГ "Св. Климент Охридски " на ул. "Москва" №43 

 

ФИНАНСИРАНЕ: ОБЩО 989 610 лв., от които 277 500 лв. са за обзавеждане и 

оборудване 

Приоритетна ос 1 на ОПРР – 1.5 и ОПНОИР. 

 

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 2015-2016 

ЗОНА ЗА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ С 

ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С 

ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА 

ЗНАЧИМОСТ 

(Придунавска градина) 
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ОСНОВНИ ПРОЕКТИ 

ПРОЕКТ 4: Обновяване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни 

жилищни сгради 

ОБХВАТ: 

 

1. Ремонт на покриви, поставяне на външна/вътрешна топло, шумо- и хидроизолация, 

подмяна на сградни инсталации и фасадна дограма, изграждане на връзки към 

газоснабдителна мрежа, естетическо и цветово обновяване, изграждане на достъпна 

среда (сгради, към които са включени мерки за прилежащи междублокови пространства) 

 

• 23 броя многофамилни жилищни сгради 

2. Ремонт на покриви, поставяне на външна/вътрешна топло, шумо- и хидроизолация, 

подмяна на сградни инсталации и фасадна дограма, изграждане на връзки към 

газоснабдителна мрежа, естетическо и цветово обновяване, изграждане на достъпна 
среда  

• 13 броя многофамилни жилищни сгради 

 
ФИНАНСИРАНЕ: в зависимост от проявения интерес на регистрираните  етажни 

собствености  ще бъде разпределен финансов ресурс за прилагане на мерки за 

енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради във всички зони  

ОБЩО 6 200 000 лв. Приоритетна ос 1 на ОПРР. 

 

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 2014-2020 

 

ЗОНА ЗА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ С 

ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С 

ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА 

ЗНАЧИМОСТ 

(Придунавска градина) 
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ОСНОВНИ ПРОЕКТИ 

ПРОЕКТ  1: Обновяване на градска жизнена среда 

ОБХВАТ: 

1. Рехабилитация и изграждане на улична мрежа 

 

 

 
 

2. Облагородяване/ изграждане на публични пространства за широк обществен 

достъп(паркове, градини, площади) 
• пл. Албена на ул. Никола Й. Вапцаров, бул. Симеон Велики, ул. Москва 

• градинка в близост до ОУ "Кирил и Методий" и ПГСУАУ "Атанас Буров"  между ул. София и ул. Плевен 

3. Облагородяване/ реконструкция на междублокови пространства 
• ул. Христо Ботев №8-10 бл.1-3 

• ул. Александър Стамболийски №17-21, бл. Тракия 4, бл. Тракия 5, бл. Тракия 7 

• ул. Александър Стамболийски №11-13, блок Тракия 1, Тракия 2 и Тракия 4 

• ул. Симеон Велики №2-17 

• ул. Христо Ботев №12-15 

• ул. Добруджа №6-11 

• ул. Добруджа №12-26 / ул. Д-р Петър Вичев №9-11, бл. Рила, бл. 15, бл. 17, бл. 20 

• ул. Александър Стамболийски №4-7 

• бул. Македония №131-137 / ул. Александър Стамболийски №32 

• ул. София №37-41 /ул. Плевен №20-27 

ФИНАНСИРАНЕ: ОБЩО 4 712 530 лв. Приоритетна ос 1 на ОПРР. 

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 2016 -2017 

ЗОНА ЗА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ С 

ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С 

ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА 

ЗНАЧИМОСТ 

(П – Център) 

• ул. Симеон Велики 

• бул. Добруджа 

• Ул. Славянска – отсечка успоредна на 

ул. Хаджи Димитър 

• ул. Плевен  

• ул. София 

• ул. д-р Петър Вичев  

• ул. Черни връх, заедно с П-В-П1.3-02 

• ул. Марица 

• ул. Александър Стамболийски 
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ОСНОВНИ ПРОЕКТИ 

ПРОЕКТ  2: Обновяване на обекти на обазователната инфраструктура 

ОБХВАТ: 
 

1.Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в обекти на 

образованието 

 
• ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" ул. "Плевен" №1 

• Детски ясли № 1 "Здравец" - ул. "Петър Вичев" № 25, кв. 29 б 

• Общежитие за средношколци "Младост"  - ул. "Патриарх Дамян" №5 (в зона Културно-административен център) 

 

ФИНАНСИРАНЕ: ОБЩО 4 329 081 лв., от които 218 800 лв. за обзавеждане и 

оборудване 

Приоритетна ос 1 на ОПРР и ОП НОИР. 

 

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 2014-2015 

ЗОНА ЗА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ С 

ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С 

ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА 

ЗНАЧИМОСТ 

(П – Център) 
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ОСНОВНИ ПРОЕКТИ 

ПРОЕКТ  3: Обновяване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради 

ОБХВАТ: 
 

1. Ремонт на покриви, поставяне на външна/вътрешна топло, шумо- и хидроизолация, 

подмяна на сградни инсталации и фасадна дограма, изграждане на връзки към 

газоснабдителна мрежа, естетическо и цветово обновяване, изграждане на достъпна 

среда  (сгради, към които са включени мерки за прилежащи междублокови пространства) 

• 69 броя многофамилни жилищни сгради 

 

2. Ремонт на покриви, поставяне на външна/вътрешна топло, шумо- и хидроизолация, 

подмяна на сградни инсталации и фасадна дограма, изграждане на връзки към 

газоснабдителна мрежа, естетическо и цветово обновяване, изграждане на достъпна 

среда 

• 10 броя многофамилни жилищни сгради 

• 1 брой многофамилна жилищна сграда (Пристанищен район) 

ФИНАНСИРАНЕ: в зависимост от проявения интерес на регистрираните  етажни 

собствености  ще бъде разпределен финансов ресурс за прилагане на мерки за 

енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради във всички зони   

ОБЩО 6 200 000 лв. Приоритетна ос 1 на ОПРР - 1.1. 

 

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 2014-2020 

 

ЗОНА ЗА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ С 

ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С 

ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА 

ЗНАЧИМОСТ 

(П – Център) 
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ОСНОВНИ ПРОЕКТИ 

ПРОЕКТ  1:Обновяване на градска жизнена среда  

ОБХВАТ: 
 

1. Рехабилитация и изграждане на улична мрежа 

• ул. (66425.501.8963), в близост до ул. Кап. Кръстев  

• ул. (66425.501.3130), в близост до ул. Кап. Кръстев  

• ул. Капитан Кръстев   

2. Облагородяване/ изграждане на публични пространства за широк обществен 

достъп (паркове, градини, площади) 

• Пристанищен район 

 

ФИНАНСИРАНЕ: ОБЩО 1 542 698 лв. Приоритетна ос 1 на ОПРР - 1.2. 

 

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 2015-2016 

ЗОНА ЗА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ С 

ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С 

ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА 

ЗНАЧИМОСТ 

(П – Пристанищен 

район) 
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОЕКТИ 

ЗОНА ЗА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ С 

ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С 

ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА 

ЗНАЧИМОСТ 

(Културно 

административен 

център) 

ПРОЕКТ 1: Обновяване на градска жизнена среда 

ОБХВАТ: 

1. Рехабилитация и изграждане на улична мрежа 

• ул. Христо Смирненски  

• ул. Капитан Мамарчев 

• ул. Генерал Скобелев 

• ул. Хан Омуртаг  

• ул. Кеворк Арабаджян 

• ул. Васил Левски 

2. Облагородяване/ изграждане на публични пространства за широк обществен 

достъп (паркове, градини, площади) 
 

• Зелена площ ул. Капитан Кръстев между ул. Кап. Кръстев и ул. Кап. Мамарчев 
• Зелена площ бул. Македония № 167/ № 168 

3. Облагородяване/ реконструкция на междублокови пространства 

• ул. Генерал Скобелев №18-20 / ул. Цар Иван Шишман №18-26 / ул. Д-р Бетър Берон №1-4 

• ул. Добруджа №16 

• ул. Генерал Скобелев №10 

• ул. Васил Левски №25 / ул. Хан Омуртаг №18-22 / ул. Генерал Заимов №17, 19, 21 

• бул. Македония №198 

• бул. Македония №203-208 

• ул. Хан Омуртаг №19-21 / ул. Васил Левски №27-31 / бул. Македония №169-184 
 

ФИНАНСИРАНЕ: ОБЩО  1 963 470 лв. Приоритетна ос 1 на ОПРР – 1.2. 
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ЗОНА ЗА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ С 

ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С 

ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА 

ЗНАЧИМОСТ 

(Културно 

административен 

център) 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОЕКТИ 

Проект 2: Рехабилитация и изграждане на улична мрежа 

 

• ул. Симеон Велики 

• ул. Любен Каравелов 

• ул. Гено Чолаков  

• ул. Дръстър 

• ул. 10ти февруари  

• ул. Добрич 

• ул. Софроний Врачански 

• ул. Братя Миладинови  

• ул. Стоян Заимов 

• ул. Минчо Лъсков  

• ул. Кирил и Методи 

• ул. Патриарх Дамян  

• ул. Георги С. Раковски Проект 2 

 

Улици без прилежащи зелени и междублокови пространства * 
 

ФИНАНСИРАНЕ: ОБЩО  1 150 511 лв. 
 



53 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОЕКТИ 

ЗОНА ЗА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ С 

ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С 

ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА 

ЗНАЧИМОСТ 

(Културно 

административен 

център) 

ПРОЕКТ 3: Обновяване на обекти на публичната инфраструктура 

1. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в обекти на 

публичната инфраструктура  
 

• Териториален „Държавен архив“ - ул. "Генерал Скобелев" №5 

• Дирекция „Социално подпомагане“ - бул. "Македония" №169 

• Регионален военен сектор област Силистра - ул. "Георги С. Раковски" №16 

• Бюро по труда - бул. "Македония" №167 

• Държавна агенция за младежта и спорта (ДАМС) -ул. "Христо Смирненски" №2а 

ФИНАНСИРАНЕ:  ОБЩО 1 960 295 лв. Приоритетна ос 1 на ОПРР - 1.1.  

 

ПРОЕКТ 4: Обновяване на обекти на образователната инфраструктура 

1. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в обекти на 

образованието 

• ПОУ "Софроний Врачански"  

 

ФИНАНСИРАНЕ:  ОБЩО 1 008 882 лв., от които 90 000 за оборудване. 

Приоритетна ос 2 на ОПРР и ОПНОИР. 
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОЕКТИ 

ЗОНА ЗА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ С 

ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С 

ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА 

ЗНАЧИМОСТ 

(Културно 

административен 

център) 

ПРОЕКТ 5: Обновяване на обекти на културната инфраструктура 

1. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в обекти на 

културната инфраструктура / в сгради 
 

• Детска школа по изкуствата 
 

ФИНАНСИРАНЕ:  ОБЩО 557 567 лв. Приоритетна ос 1 на ОПРР – 1.3./Норвежка 

програма 

 

ПРОЕКТ 6:Реставрация, консервация и адаптация в градска среда 

• Южна крепостна стена на Дорусторум Дръстър  

ФИНАНСИРАНЕ:  ОБЩО 850 000 лв. Норвежка програма 
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ЗОНА ЗА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ С 

ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С 

ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА 

ЗНАЧИМОСТ 

(Културно 

административен 

център) 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОЕКТИ 

ПРОЕКТ 7: Обновяване на обекти на културната инфраструктура 

1. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в обекти на 

културната инфраструктура  
 

• Регионална библиотека "Партений Павлович"  

• Градска галерия 

• Регионален археологически музей  

• Регионален исторически музей 

• Исторически музей - база 

 

ФИНАНСИРАНЕ:  ОБЩО 3 450 012 лв. Приоритетна ос 1 на ОПРР – 1.3./JESSICA 
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ПРОЕКТ 1: Рехабилитация и изграждане на улична мрежа 
 

• ул. Старо село  

• ул. Дочо Михайлов 

• ул. ..... (66425.500.7031), пред авто и ж.п. гарите 

• ул. Дунав 

• ул. Белица 

• ул. Лом 

• ул. .... (66425.500.5046), в близост до Дунавска градина 

• ул. ..... (66425.500.5048), в близост до ул. Москва 

 
Улици без прилежащи зелени и междублокови пространства * 
  

ФИНАНСИРАНЕ: ОБЩО 603 906 лв. 

 

ЗОНА ЗА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ С 

ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С 

ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА 

ЗНАЧИМОСТ 

(Придунавска градина) 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОЕКТИ 
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОЕКТИ 

ЗОНА ЗА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ С 

ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С 

ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА 

ЗНАЧИМОСТ 

(Придунавска градина) 

ПРОЕКТ 2: Обновяване на обекти на образователната инфраструктура 

1. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в обекти на 

образованието 
 

• ПМГ "Св. Климент Охридски" 

• ЦДГ "Роза" 2 

• ЦДГ "Роза" 1 

• ЦДГ "Радост"  

 

ФИНАНСИРАНЕ:  ОБЩО 1 126 470  лв. Приоритетна ос 1 на ОПРР - 1.4. 

 

ПРОЕКТ 3: Обновяване на обекти на публичната инфраструктура 

1. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в обекти на 

публичната инфраструктура  
• Сградата на ул. „Симеон Велики“ №23 (Съдебна палата, Окръжна прокуратура, Окръжна следствена служба)  

• Сградата на ул. „Шар планина“ №75 (Териториално статистическо бюри, Агенция за държавни вземания) 

 

ФИНАНСИРАНЕ:  ОБЩО 4 024 095 лв. Приоритетна ос 1 на ОПРР - 1.1.  
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ЗОНА ЗА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ С 

ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С 

ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА 

ЗНАЧИМОСТ 

(П - Център) 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОЕКТИ 

ПРОЕКТ 1: Рехабилитация и изграждане на улична мрежа 
 

• ул. Д-р Анастас Янков 

• ул. Партений Павлович 

Улици без прилежащи зелени и междублокови пространства * 

 

• бул. Македония 
  

ФИНАНСИРАНЕ: ОБЩО 1 855 918 лв. 

 

 

ПРОЕКТ 2: Обновяване на обекти на образователната инфраструктура 

1. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в обекти на 

образованието 
 

• ПГСУАУ "Атанас Буров"  
 

ФИНАНСИРАНЕ:  ОБЩО 2 282 843 лв., от които 90 000 лв. за оборудване на ПГСУАУ 

Приоритетна ос 1 на ОПРР - 1.4./ Приоритетна ос 2 на ОПРР и ОПНОИР. 
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ПРОЕКТ 3: Обновяване на обекти на публичната инфраструктура 

1. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в обекти на 

публичната инфраструктура  

• Сграда на Общински съвет - ул. „Симеон Велики“ № 16 

ФИНАНСИРАНЕ:  ОБЩО 311 292 лв. Приоритетна ос 1 на ОПРР - 1.1.  

 

ПРОЕКТ 4: Обновяване на обекти на културната инфраструктура 

1. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в обекти на  

инфраструктура  

• Етнографски музей - ул. „Отез Паисий“ № 37 

• Дом на учителя - ул. „Петър Вичев“ № 23 

 

ФИНАНСИРАНЕ:  ОБЩО 912 239 лв. Приоритетна ос 1 на ОПРР - 1.3.  

 

 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОЕКТИ 

ЗОНА ЗА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ С 

ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С 

ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА 

ЗНАЧИМОСТ 

(П - Център) 
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОЕКТИ 

ЗОНА ЗА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ С 

ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С 

ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА 

ЗНАЧИМОСТ 

(П – Пристанищен 

район) 

ПРОЕКТ 1: Обновяване на обекти на публичната инфраструктура 

1. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в обекти на 

публичната инфраструктура  
 

• Сграда на Регионална дирекция автомобилна администрация и морска администрация, Пристанище - ул. 

„Пристанищна“ № 4 

ФИНАНСИРАНЕ:  ОБЩО 497 899 лв. Приоритетна ос 1 на ОПРР - 1.1.  
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ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА 

ЗНАЧИМОСТ (П – Център и Пристанищен район) – ИНТЕРВЕНЦИИ 
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ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА 

ЗНАЧИМОСТ (П – Център и Пристанищен район) – ПРИМЕРИ И ДОБРИ 

ПРАКТИКИ 
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ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА 

ЗНАЧИМОСТ (П – Център и Пристанищен район) – ПРИМЕРИ И ДОБРИ 

ПРАКТИКИ 


