
Фокус-група за идентифициране на приоритетни за 
изпълнение проекти в рамките на зоните за въздействие

Разработване на ИПГВР на гр. Свищов в периода 2014-2020 г.

13 февруари 2013 г.

Изпълнител Обединение Устойчиво развитие за Свищов
Договор BG161PO001/1.4-07/2010/013 "Интегриран план за градско възстановяване и 
развитие на гр. Свищов – подобрено качество за живот, жизнена и работна среда"

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 
www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие 2007 – 2013 г.», съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Обединение «Устойчиво развитие
за Свищов» и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган.
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ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ:
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.; 

КАКВО ПРЕДСТОИ:
Приоритизиране на проектни предложения в различните зони за въздействие;
Изработване на програми за реализация на ниво зони и бюджет на ИПГВР;
Разработване на ПУП на части от зоните за въздействие, за които няма такъв;
Изработване на подробни технически задания за инвестиционно проектиране на
проектните идеи с най-висока приоритетност за развитието на зоните за въздействие;
Провеждане на обществени обсъждания;
Изготвяне на стратегия на ИПГВР.

КЪДЕ СЕ НАМИРАМЕ В ПРОЦЕСА ПО ИЗРАБОТВАНЕ 
НА ИПГВР



3

Представяне на формулирани цели и стратегия на ИПГВР и идентифициране на 
приоритетни мерки и проекти за реализацията му;

Разясняване на възможностите, ограниченията и изискванията при формулиране на 
проекти в ИПГВР, с оглед структуриране на потенциалните интервенции/проекти;

Запознаване с основните групи интервенции, дефинирани в зоните за въздействие;

Допълване, изменение на списъка с предложени интервенции/ проекти;

Прецизиране на обхвата на предложените интервенции/проекти;

Приоритизиране на проектни предложения в различните зони за въздействие.

ЦЕЛ НА НАСТОЯЩАТА СРЕЩА
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В рамките на проекта бяха идентифицирани и одобрени от местната общественост и с
решение на Общинския съвет на гр. Свищов 3 (три) зони за въздействие.

1.Зона с преобладаващ социален характер: С1 - Запад”, „Юг 1” и „Юг 3” – обхват на
зоната: улиците „Отец Паисий”, „Иларион Макариополски”, „Авксентий Велешки”, „Екзарх
Антим I”, „Васил Левски”, „Петър Ангелов” и „Патриарх Евтимий”, и южна, източна и
западна граници на града; население: 9 342 жители, площ: 130,51 ха.

2.Зона на публични функции с висока обществена значимост: П - „Център” и „Юг 2” –
обхват на зоната: улиците „Отец Паисий”, „Дунав”, „Проф. Д. Бъров”, „Христаки
Павлович”, „Цар Освободител”, „Патриарх Евтимий”, „Петър Ангелов”, „Васил Левски”,
„Екзарх Антим I”, „Авксентий Велешки” и „Иларион Макариополски”, население: 6529
жители, площ: 99,49 ха;

3.Зона с потенциал за икономическо развитие: ИК 1 – „Бивше военно поделение” и
„ПЗ Изток” - обхват на зоната: улиците „33-ти Свищовски полк” и „Младост”, и границите
на терена на „Бивше военно поделение” на запад и север и на „ПЗ Изток” на север и
изток; площ: 85,54 ха.

ОДОБРЕНИ ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
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ОДОБРЕНИ ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
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Обща цел: „Превръщане на град Свищов в зелен, екологичен град, дунавски
образователен център с високо качество на живот и привлекателна инвестиционна среда
с условия за растеж“.

Специфични цели на зона с преобладаващ социален характер:

Подобряване качеството на живот на жителите в зоната, чрез дейности и мерки за
подобряване на качеството и обезпечеността на транспортна и инженерна
инфраструктура.

Създаване и поддържане на благоприятна жизнена среда – зелени и пешеходни
пространства.

Увеличаване на енергийната ефективност на сградния фонд, отговарящ на
съвременните стандарти на обитаване.

Обновяване и развитие на образователната инфраструктура и съобразяването й със
съвременните потребности.

Насърчаване на социалното включване и социалното приобщаване, както и борба с
бедността на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други
групи в неравностойно положение.

ФОРМУЛИРАНИ ЦЕЛИ НА ИПГВР 

Формулираните 
специфични цели 
са отнесени към 
зоните за 
въздействие и 
идентифицираните 
в тях проблеми и 
особености за 
целенасочено 
въздействие. 
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Специфични цели на зона на публични функции с висока обществена значимост:

Изграждане на достъпна, зелена и хармонична жизнена градска среда за всички хора,
както и създаване на съвременни условия за спорт, отдих и рекреация;

Обновяване на обекти на образователната инфраструктура на територията на зона с
публични функции;

Подобряване на условията за развитие на туризъм чрез възстановяване, опазване и
популяризиране на недвижими културни ценности на гр. Свищов;

Подобряване на обслужването и достъпа до административни услуги .

Специфични цели на зона с потенциал за икономическо развитие:

Възстановяване и развитие на инфраструктура, допринасяща за засилване на местната
конкурентоспособност.

Изграждане на връзка наука-иновации-бизнес, като основа за конкурентоспособна и
високотехнологична икономика.

ФОРМУЛИРАНИ ЦЕЛИ НА ИПГВР 

Формулираните 
специфични цели 
са отнесени към 
зоните за 
въздействие и 
идентифицираните 
в тях проблеми и 
особености за 
целенасочено 
въздействие. 
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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 и фокус-групи;

Изследва се осъществимостта им с оглед на правни, технически и финансови аспекти –
необходимост от отчуждителни процедури и прогнозни срокове, наличие/необходимост
от ПУП, възможност за грантово финансиране/финансов инженеринг 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 последователност на реализиране на
отделните схеми за финансиране по ОП.

КАК ИДЕНТИФИЦИРАМЕ ПРОЕКТНИ ИДЕИ
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  
са предпоставка за 
навременното им 
реализиране
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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, за 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 – бр. ползватели, физическо състояние на сграден фонд и
прилежащите терени/дворни пространства и т.н.;

Потенциал за развитие спрямо нуждите – т.е. до колко прогнозата показва
необходимост от развитие на съответната инфраструктура;

Финансиране до момента с оглед недопускане двойно финансиране и надграждане.

КАКЪВ ПОДХОД ПРИЛАГАМЕ

Възможности, 
ограничения и 
изисквания при 
формулиране на 
проекти в ИПГВР
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ОБЕКТИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И 
МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ЗОНИТЕ
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ЗОНА НА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА 
ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ

Основни проблеми
• Липсващи или лошо 
състояние на съществуващи 
системи на техническата 
инфраструктура, улични, 
тротоарни и алейни настилки

• 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

• Ниска степен на енергийна 
ефективност на сградния 
фонд

• Среда с нарушени 
екологични параметри
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ГРУПА 1: РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА И ТРАНСПОРТНА 

ИНФРАСТРУКТУРА

ПРОЕКТ 1 - Рехабилитация, реконструкция и обновяване на градска улична мрежа и 
техническа инфраструктура

Приоритет 1 - ул. Дунав, ул. Никола Петков (до ул. П. Евтимий), ул. Григор Стоянов, ул. 
Одрин, ул. Янтра, ул. Проф. Д. Бъров (Пробив), ул. Христо Бръчков, ул. Ген. Киселов
(приоритетно преди реализиция на проекта по Зелена градска среда), ул. Димитър
Ценов (приоритетно преди реализиция на проекта по Зелена градска среда), ул. 
Опълченска, ул. Димитър Шишманов, ул. Полк. Емануил Чакъров (част), ул. Христо
Смирненски, ул. Цветан Радославов, ул. Хаджи Димитър, ул. Димитър Г. Анев и ул. Тома 
Пантелеев;
Приоритет 2 - ул. Никола Славков, ул. Шипка, ул. Сан Стефано, ул. Черноризец Храбър, 
ул. Тодор Хрулев, ул. Иван Вазов, ул. Мирон Бешков, ул. Осъм, ул. Княз Черкаски, ул. 
Георги Владикин, ул. Клокотница, ул. Каймакчалан, ул. 27 юни, ул. Люлин (до ул. П. 
Евтимий), ул. Тракия;
Приоритет 3 - ул. Стефан Стамболов, ул. Александър Стамболийски, ул. Драган Цанков, 
ул. Вихрен, ул. Преспа, ул. Георги Бенковски, ул. Иваница Данчев, ул. Д-р Атанасович;

ОСНОВНИ ГРУПИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ЗОНА НА 
ПУБЛИЧНИ 
ФУНКЦИИ С 
ВИСОКА 
ОБЩЕСТВЕНА 
ЗНАЧИМОСТ
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ГРУПА 2: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА ЖИЗНЕНА СРЕДА

ПРОЕКТ 1 - Благоустрояване на зелени площи и ефективното им включване в зелената 
система на града, вкл. дребномащабни инфраструктурни мерки за предотвратяване на 
свлачища - Банара (дере до пл. Алеко) - за обособяване на градски парк с детски, спортни 
площадки и пешеходни пространства; Дере южно от складовата зона по протежението на 
ул. Отец Паисий
ПРОЕКТ 2 - Благоустрояване на площадни и пешеходни пространства - пл. Алеко; 
ПРОЕКТ 3 - Експониране и благоустрояване на крепостта Калето и прилежащите 
обществени пространства.
ПРОЕКТ 4 - Благоустрояване и обновяване на междублокови пространства и озеленени 
площи за широко обществено ползване, детски площадки, спортни площадки, обособяване 
на допълнителни паркоместа - спортно игрище и детска площадка (зад Бюро по труда); 2 
детски площадки по протежение на ул. Цанко Церковски; детска площадка на 
кръстовището на ул. Васил Манчов и Георги Бенковски; междублокови пространства (вкл. 
гаражни клетки и пермакултура) в жк. Гагарин; междублокови пространства в кв. 30, 51, 52; 
междублокови пространства в кв. 56, 57;

ОСНОВНИ ГРУПИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ЗОНА НА 
ПУБЛИЧНИ 
ФУНКЦИИ С 
ВИСОКА 
ОБЩЕСТВЕНА 
ЗНАЧИМОСТ
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ГРУПА 3: ОБНОВЯВАНЕ НА ОБЕКТИ НА МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРОЕКТ 1 - Ремонт, обновяване на сградния фонд, въвеждане на мерки за енергийна
ефективност, внедряване на ВЕИ, изграждане на достъпна среда за хора в неравностойно
положение - Община Свищов; Финансов отдел; Звено Култура и Общинско радио; ТД
"Бюро по труда"; Районно управление "Полиция" - Свищов (сгради на ул. „Ал.
Константинов” №5 /държ. собственост/ и ул. „Алеко Константинов” №24) /общ.
собственост/; Районна пътна служба – Свищов /държ. собственост/; Съдебна палата -
Районен съд Свищов /държ. собственост/; Национална агенция по приходите /"Къща на
Вълко Павурджиев“/ /държ. собственост/;

ГРУПА 4: ОБНОВЯВАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА ОБЕКТИ НА КУЛТУРНАТА 
ИНФРАСТРУКТУРА 
ПРОЕКТ 1 - Ремонт и оборудване на сградния фонд, въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност, внедряване на ВЕИ, осигуряване на достъп за хора в неравностойно 
положение - Художествена галерия и градска библиотека; Първо българско народно 
читалище "Еленка и Кирил Аврамови" 

ОСНОВНИ ГРУПИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ЗОНА НА 
ПУБЛИЧНИ 
ФУНКЦИИ С 
ВИСОКА 
ОБЩЕСТВЕНА 
ЗНАЧИМОСТ
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ГРУПА 5: ОБНОВЯВАНЕ НА ОБЕКТИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА
ПРОЕКТ 1 - Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, оборудване на сгради, 
благоустрояване и обновяване на прилежащи пространства, изграждане на достъпна 
среда за хора в неравностойно положение в детски заведения - ЦДГ №1 “Васил Левски”; 
ЦДГ №2 “Калина Малина”.
ПРОЕКТ 2 - Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност, благоустрояване и 
обновяване на прилежащи пространства, изграждане на достъпна среда за хора в 
неравностойно положение, оборудване на учебни заведения - Държавна търговска 
гимназия "Д. Хадживасилев” /държ. собственост/; СОУ “Димитър Благоев”; ОУ “Филип 
Сакелариевич”; СОУ “Николай Катранов”.

ГРУПА 6: ПОЛИТИКИ ЗА ОПАЗВАНЕ, ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ И СОЦИАЛИЗИРАНЕ НА 
НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ
ПРОЕКТ 1 - Социализиране и популяризиране на туристическия потенциал на културното 
наследство, създаване на културни туристически маршрути в града и към обекти извън 
града, създаване на местни и регионални туристически продукти.

ГРУПА 7: ПОЛИТИКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКА НА ЗНАНИЕТО
ПРОЕКТ 1 - Развитие на научно-изследователска дейност и нови технологии.
ПРОЕКТ 2 - Развитие на бизнес модели за създаване на нови икономически дейности и 
подпомагане на съществуващи.
ПРОЕКТ 3 - Развитие на програми за квалификация и преквалификация.

ОСНОВНИ ГРУПИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ЗОНА НА 
ПУБЛИЧНИ 
ФУНКЦИИ С 
ВИСОКА 
ОБЩЕСТВЕНА 
ЗНАЧИМОСТ
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ЗОНА НА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА 
ЗНАЧИМОСТ - ИНТЕРВЕНЦИИ



17

ЗОНА НА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА 
ЗНАЧИМОСТ – ПРИМЕРИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ
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ЗОНА НА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА 
ЗНАЧИМОСТ – ПРИМЕРИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ
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ЗОНА НА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА 
ЗНАЧИМОСТ – ПРИМЕРИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ
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ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР
Основни проблеми
• Липсващи или лошо 
състояние на 
съществуващи системи на 
техническата  
инфраструктура, улични, 
тротоарни и алейни
настилки

• Неизградени, 
неблагоустроени, 
необзаведени или в лошо 
състояние елементи на 
градската жизнена среда

• Незадоволително 
състояние на сградния 
фонд с административни 
и обществени функции

• Ниска степен на 
енергийна ефективност на 
сградния фонд

• Среда с нарушени 
екологични параметри
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ГРУПА 1: РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА И ТРАНСПОРТНА 
ИНФРАСТРУКТУРА
ПРОЕКТ 1 - Рехабилитация, реконструкция и обновяване на градска улична мрежа и 
техническа инфраструктура 

Приоритет 1 - ул. Неофит Рилски, ул. Еделвайс, ул. Теодосий Търновски, ул. Рибарска 
чешма, ул. Акад. Александър Божинов, ул. Пирин, ул. Искър, ул. Д-р Димитър Хр. 
Павлович, ул. Детелина, ул. Григор Начевич,  ул. Патриарх Евтимий, ул. Черни връх, ул. 
Плевенско шосе, ул. Климент Охридски, ул. Кирил и Методий, ул. Петко Р. Славейков;
Приоритет 2 - ул. Киряк А. Цанков (без ремонтираната част), ул. Апостол Конкович, ул. 
Георги С. Раковски, ул. Стефан Караджа, ул. Неофит Бозвели, ул. Икон. Хр. Василев, 
ул. Васил Друмев, ул. Филип Станиславов, ул. Безименна, ул. Георги Катранов, ул. 
Константин Иречек, ул. Щабскапитан Фок, ул. Цени Бояджиев, ул. Стоян Михайловски, 
ул. Генерал Йолшин, ул. Средна гора, ул. Петър Ванков, ул. Вежен, ул. Тинтява, ул. 
Хемус, ул. Симеон Ванков;
Приоритет 3 - ул. Бузлуджа, ул. Димитър Паничков, ул. Никола Петков, ул. Рила, ул. 
Витоша, ул. Бачо Киро;

ЗОНА С 
ПРЕОБЛАДАВАЩ 
СОЦИАЛЕН 
ХАРАКТЕР

ОСНОВНИ ГРУПИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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ГРУПА 2: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА ЖИЗНЕНА СРЕДА
ПРОЕКТ 1 - Благоустрояване на зелени площи и ефективното им включване в зелената 
система на града, вкл. дребномащабни инфраструктурни мерки за предотвратяване на 
свлачища - обществен парк, намиращ се южно и западно от ул. Климент Охридски - УПИ 
XVIII 88; обществен парк в жк. Младост, ПИ 4633; обществен парк северно от жк. Симеон 
Ванков, ПИ 4647; обществен парк между ул. Рибарска чешма и ул. Детелина - ПИ 319;
ПРОЕКТ 2 - Благоустрояване и обновяване на междублокови пространства и озеленени 
площи за широко обществено ползване, детски площадки, спортни площадки, 
обособяване на допълнителни паркоместа - в жк. Химик, ул. Средна гора - междублокови 
пространства с детска площадка; междублоково пространство североизточно от пл. 
Филип Тотю - възможност за обособяване на детска площадка;  детска площадка на ул. 
Детелина; парк Радост с детска площадка; детска площадка жк. Симеон Ванков;
ПРОЕКТ 3 - Провеждане на инициативи с обитателите за облагородяване на градинките с 
пермакултура в междублоковите пространства - в жк. Химик, жк. Младост и жк. Симеон 
Ванков;
ПРОЕКТ 4 - Провеждане на инициативи с обитателите за обновяване и естетическо 
приобщаване на гаражните клетки към градската среда;
ПРОЕКТ 5 - Обновяване на обекти на спортна инфраструктура - спортно игрище на ул. 
Рила 6;
ПРОЕКТ 6 - Благоустрояване на гробищен парк общинска собственост;

ОСНОВНИ ГРУПИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЗОНА С 
ПРЕОБЛАДАВАЩ 
СОЦИАЛЕН 
ХАРАКТЕР
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ГРУПА 3: ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ 
ПРОЕКТ 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 - жк. Симеон Ванков - 7 сгради,  жк. Младост и единични - 27 сгради; жк. 
Химик - 9 сгради; други единични - 6 сгради; 143 регистрирани етажни собствености в 
границите на зоната;

ГРУПА 4: ОБНОВЯВАНЕ НА ОБЕКТИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА
ПРОЕКТ 1 - Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, оборудване на сгради, 
благоустрояване и обновяване на прилежащи пространства, изграждане на достъпна 
среда за хора в неравностойно положение в детски заведения – ОДЗ “Детски свят”; ЦДГ 
“Радост”; ОДЗ “Слънчо”;
ПРОЕКТ 2 - Ремонт и оборудване на сградния фонд на образователна инфраструктура, 
въвеждане на мерки за енергийна ефективност, благоустрояване и обновяване на 
прилежащи пространства, изграждане на достъпна среда за хора в неравностойно 
положение - СОУ "Цветан Радославов”; Професионална гимназия по лека промишленост 
и строителство /държ. собственост/;

ОСНОВНИ ГРУПИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЗОНА С 
ПРЕОБЛАДАВАЩ 
СОЦИАЛЕН 
ХАРАКТЕР
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ГРУПА 5: ОБНОВЯВАНЕ И СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ОБЕКТИ НА 
СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
ПРОЕКТ 1 - Превръщане на бивше детско заведение в обществен център за консултации, 
квалификации и преквалификации, работа с маргинализирани групи и др., вкл. 
оборудването му за новите функции (образование и професионална квалификация) – на 
ул. Черни връх № 26а и прилежащ терен;

ГРУПА 6: ОБНОВЯВАНЕ НА ОБЕКТИ НА МЕСТНАТА ОБСЛУЖВАЩА 
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРОЕКТ 1 - Ремонт, строителство и реконструкция на сграден фонд, въвеждане на мерки 
за енергийна ефективност, благоустрояване и обновяване на прилежащи пространства и 
изграждане на достъпна среда за хора в неравностойно положение - Районна служба 
"Пожарна безопасност и защита на населението" /държ. собственост/; "ВиК Свищов„;

ГРУПА 7: ПОЛИТИКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРИОБЩАВАНЕ И 
БОРБА С БЕДНОСТТА НА УЯЗВИМИ, МАЛЦИНСТВЕНИ И СОЦИАЛНО СЛАБИ ГРУПИ
ПРОЕКТ 1 - Намаляване на процента на отпадащите от училище деца от уязвими, 
малцинствени и социално слаби групи от населението и развиване на извънкласни 
форми на обучение;
ПРОЕКТ 2 - Развиване на алтернативни форми на обучение и квалификация на 
представители на  уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и 
други групи в неравностойно положение;

ОСНОВНИ ГРУПИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЗОНА С 
ПРЕОБЛАДАВАЩ 
СОЦИАЛЕН 
ХАРАКТЕР
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ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР 
- ИНТЕРВЕНЦИИ
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ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР 
- ПРИМЕРИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ
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ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР 
- ПРИМЕРИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ
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ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
Основни проблеми
• Лошо физическо 
състояние на сградния 
фонд и техническата 
инфраструктура 

• Неизползван капацитет 
на територията

• Недостатъчни зелени 
площи и обществено 
обслужване в зоната

• Нарушени екологични 
параметри на средата
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ГРУПА 1: РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА И ТРАНСПОРТНА 
ИНФРАСТРУКТУРА
ПРОЕКТ 1 - Рехабилитация, реконструкция и обновяване на градска улична мрежа и 
техническа инфраструктура - улица източно от терен на "Томика Метал" (изграждане на 
ВиК мрежа), ул. Студентска, улица между терен на Бивше военно поделение и терен на ОП 
“Чистота”, улица между ДЕЦ и терен на "Софбиолайф", ул. Младост
ПРОЕКТ 2 - Изграждане на новопредвидена улица и съпътстващата техническа 
инфраструктура – в терена на военното поделение

ГРУПА 2: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА ЖИЗНЕНА СРЕДА
ПРОЕКТ 1 - Изграждане и обновяване на терени за обществен отдих, озеленени площи за 
широко обществено ползване, алейното и улично осветление, елементи на градския 
дизайн, поставяне на улично видеонаблюдение, изграждане на  достъпна среда за хора в 
неравностойно положение - по протежение на уличната мрежа, предвидена за обновяване;

ОСНОВНИ ГРУПИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ЗОНА С 
ПОТЕНЦИАЛ ЗА 
ИКОНОМИЧЕСКО 
РАЗВИТИЕ



30

ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 
- ИНТЕРВЕНЦИИ
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА БАНАРА 
- ПРОСТРАНСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСТРОЙСТВЕНИ 
ПАРАМЕТРИ

Устройствена зона 
Оз

Площ - 15860,57 м²

Височина на 
застрояване – до 1 
ет. /до 6 м/

Плътност – 20% 
/ЗП = 3172,114 м²/

Кинт – 0,15
/РЗП = 2379,09 м²/
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА БАНАРА 
- ГРАДСКИ ПАРК СЪС СПОРТ И АТРАКЦИИ

Укрепване на терена

Богато озеленяване

Детски площадки и съоръжения за игра

Открити спортни съоръжения /стени за катерене, скейтпарк, площадки и други/

Ландшафтно оформление

Елементи на градския дизайн

Водни елементи

Амфитеатрално разположение на места за отдих

Обекти на общественото обслужване

Съоръжения за преодоляване на разликите в терена /ескалатори, асансьори, стълби/

Възобновяеми и алтернативни източници на енергия

Система за събиране и оползотворяване на дъждовна вода
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА БАНАРА 
- ГРАДСКИ ПАРК СЪС СПОРТ И АТРАКЦИИ
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БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ИДЕИ…

http://ipgvr.bggis.com/


