www.bgregio.eu

КАК ПРОМЕНИХМЕ
БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ
The way we changed
Bulgarian cities

Оперативна програма
Регионално развитие 2007-2013
Инвестираме във Вашето бъдеще!

The way we changed Bulgarian cities
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007-2013 г. ЗА УСТОЙЧИВО И ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО
РАЗВИТИЕ
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” обхваща широк кръг от
интервенции с цел подобряване на конкурентоспособността на градовете и градските
територии и по-специално – осигуряване на условия за развитието на успешни и устойчиви
градски райони, свързани помежду си, които създават възможности едни на други и на
прилежащите им извънградски територии.
Цели на приоритетната ос са да се повиши привлекателността и конкурентоспособността на
градовете, да се осигури по-добро качество на живот и достъп до основни услуги в тях, като
се акцентира и на опазването на екологичния им потенциал.
Публичните инвестиции са насочени към обновяване и разширяване на основната
инфраструктура, която да поддържа градските райони, като центрове за сближаване и
растеж.
Финансовият ресурс е в размер на 958 млн. евро, (1, 875 млрд. лв.), от които 815 млн.
евро (1, 594 млрд. лв.) са европейско финансиране. Общата сума представлява 60 % от
стойността на цялата оперативна програма.
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The way we changed Bulgarian cities
MINISTRY OF REGIONAL DEVELOPMENT
GRANT ASSISTANCE UNDER OPERATIONAL PROGRAMME “REGIONAL DEVELOPMENT” 2007–
2013 FOR SUSTAINABLE AND INTEGRATED URBAN DEVELOPMENT
Priority Axis 1 “Sustainable and Integrated Urban Development” covers a broad range of interventions aimed at improving the competitiveness of cities and urban areas and in particular providing
conditions for the development of successful and sustainable interrelated urban areas, creating
opportunities for each other and for their adjacent territories.
This Priority Axis aims at increasing the attractiveness and competitiveness of cities and urban
areas ensure better quality of life and access to basic services within them, while focusing on the
protection of their environmental potential.
Public investment is targeted at renovation and extension of the basic infrastructure, which maintains urban areas as centres of cohesion and growth.
The financial resources amount to MEUR 958 (BGN 1.875 billion), of which MEUR 815 (BGN 1.594
billion) European co-financing. The total amount makes up to 60 % of total operational programme
value.

1

BG

КАК ПРОМЕНИХМЕ БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ

В рамките на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“,
операция 1.4 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” са
изпълнени две схеми за финансиране на дейности за подобряване на градската
среда.
Инвестициите по двете схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG161PO001/1.4-02/2008 „Подкрепа за подобряване на градската среда”
и BG161PO001/1.4-05/2009 „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез
подобрява-не на градската среда” са насочени към:
• Подобряване на физическия аспект на градската среда в агломерационните
ареали;
• Създаване на условия за интегриране на групите в неравностойно положение
чрез подобряване на физическата и жизнената среда, включително и чрез
подобряване на достъпа до административни и социални услуги;
•

Повишаване на безопасността и сигурността на градската среда.

Схемите за безвъзмездна финансова помощ се реализират с финансовата
подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Проектите се изпълняват на територията на Република България в рамките на 86
общини от агломерационните ареали.
Дейностите, които получиха подкрепа, включват:
1. Изграждане, рехабилитация, възстановяване на зони за обществен отдих, като
паркове, зелени площи, детски площадки и др., включително поставяне на пейки,
беседки, възстановяване на чешми, фонтани, статуи, паметници и други елементи от
градското обзавеждане;
2. Изграждане, реконструкция, рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари,
изграждане на велосипедни пътеки и алеи, пешеходни зони, алеи и подлези за
пешеходци и велосипедисти, включително свързани дейности, като поставяне на
указателни знаци и др.;
3. Рехабилитация и реконструкция на улични мрежи, изграждане на обществени
паркинги встрани от главни улици;
4. Въвеждане на енергоспестяващо улично осветление и осъществяване на мерки за
повишаване на сигурността и предотвратяване на престъпността, като поставяне на
осветление на паркови площи, охранителни системи за наблюдение на обществени
места и др.;
5. Създаване на достъпна архитектурна среда, включително подобряване на достъпа
за хора с увреждания до административни общински сгради.
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Within Priority axis 1 “Sustainable and integrated urban development”, operation 1.4
“Improvement of the Physical Environment and Risk Prevention” two grant schemes
focused on the improvement of urban environment were implemented.
The investments under the two grant schemes BG161PO001/1.4.-02/2008 “Support
for improvement of the urban environment” and BG161PO001/1.4.-05/2009 “Support
for Integrated and Sustainable Development Through Improvement of the Urban
Environment” were targeted at:
• Improving the physical aspect of the urban environment within the agglomeration
areas;
• Creating conditions for integration of disadvantaged groups by improving the
physical and living environment, the access to administrative and social services;
•

Increasing the safety and security of the urban environment.

The grant schemes are implemented with financial support from the European Union
through the European Regional Development Fund. Projects are implemented in the
territory of the Republic of Bulgaria in 86 municipalities within the agglomeration
areas.
Supported activities included:
1. Construction, rehabilitation and regeneration of public recreation areas like parks, children
playgrounds, etc., including mounting of benches, arbours, reconstruction of drinking water
fountains, fountains, statues, monuments and other urban furniture elements;
2. Construction, reconstruction, rehabilitation of pedestrian alleys and sidewalks, bike tracks
and alleys, pedestrian areas, alleys and underpasses for pedestrians and bikers, including
related activities like placing indicating marks, etc.;
3. Rehabilitation and reconstruction of street networks, construction of public parking lots
at some distance away from main streets;
4. Implementing energy saving street lighting, as well as security enhancement and crime
prevention measures like installing lighting at parking lots, security surveillance systems in
public places, etc.;
5. Building accessible architectural environment, including improved access to municipal
administration buildings for people with disabilities.
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ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ПО СХЕМА BG161PO001/1.4-02/2008:
„ПОДКРЕПА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА”

Проект BG161РО001/1.4-02/2008/001 „Реконструкция, рехабилитация и
модернизация на градска зона за отдих – Централна градска градина”
Бюджет: 8 691 542 лв.
Бенефициент: Община Русе
Над 185 000 души от града и областта се възползват от подобрената градска
среда. Обновени и рехабилитирани са множество емблематични обекти в
града. С нова визия и озеленени площи са: пространството пред операта и пред
общината с прилежащия фонтан, паметника на свободата и овалния малък фонтан,
градинката пред пощата, плочника пред централен хотел и в близост кръглия
фонтан, пешеходната зона – част от ул. „Борисова” до ул. „К. Иречек” с прилежащите свързващи алеи и правоъгълния фонтан. Осигурен е достъп до централната
градска част за хора с увреждания и 30 паркоместа до възловите транспортни
точки на периферните градски зони.
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RESULTS ACHIEVED UNDER GRANT SCHEME BG161PO001/1.4-02/2008:
“SUPPORT FOR IMPROVEMENT OF THE URBAN ENVIRONMENT”
Project BG161РО001/1.4-02/2008/001 “Reconstruction, rehabilitation
modernization of an urban recreation area – Central City Gardens”

and

Budget: BGN 8 691 542
Beneficiary: Rousse Municipality
Over 185,000 people in the town and the district benefit from the improved urban
environment. Many emblematic sites in the town have been renovated and rehabilitated.
The following areas have a new vision and green areas: the area in front of the opera and
the municipality with the adjacent fountain, the monument of freedom and the small
oval fountain, the garden in front of the square, the pavement in front of the central
hotel and the round fountain nearby, the pedestrian zone – part of “Borisova” Street – to
“K. Irechek” Street with the adjacent connecting alleys and the square fountain. Access
for people with disabilities to the town centre is ensured. 30 parking places were made
available close to key transport nodes in peripheral urban areas.
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Проект BG161РО001/1.4-02/2008/002 „Рехабилитация и възстановяване на
детски площадки и зони за обществен отдих в междублокови пространства,
и доизграждане и реконструкция на пешеходни подлези на територията на
райони „Подуяне”, „Оборище”, „Средец”, „Триадица”, „Сердика”, „Слатина”,
„Витоша” на Столична община”
Бюджет: 4 496 246 лв.
Бенефициент: Столична Община
Столичани вече се възползват активно от обновените и благоустроените над 20
съществуващи детски площадки и площадки за отдих в районите: „Оборище”,
„Сердика”, „Слатина”, „Средец”, „Триадица”, „Подуяне”. Новата им визия включва нови
настилки, пейки, озеленяване и монтиране на детски и спортни съоръжения. По
проекта са доизградени и два пешеходни подлеза – под бул. „България” при ж.к.
„Бокар” и подлез „Изток” към ж.п. гара „Подуяне” и е благоустроено пространството
пред гара „Подуяне”. В подлезите са монтирани платформи за лица с физически
увреждания, оформени са помещения за социално ползване и охрана, направени
са съвременни облицовки на стълбищата и на пода, изградени са санитарни
помещения, подменени са електрическата и ВиК инсталации.
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Project BG161РО001/1.4-02/2008/002 “Rehabilitation and regeneration of children’s
playgrounds and public recreation areas in spaces between apartment buildings,
and completion and reconstruction of pedestrian underpasses in the territory of
Poduene, Oborishte, Sredets, Triaditsa, Serdika, Slatina and Vitosha Districts of Sofia
Municipality”
Budget: BGN 4 496 246
Beneficiary: Sofia Municipality
The residents of the capital city will actively avail of over 20 renovated and improved
existing children’s playgrounds and recreation areas in the districts of Oborishte, Serdika,
Slatina, Sredets, Triaditsa and Poduene. Their new image includes new surfaces, benches,
green areas and installing of children’s and sports facilities. Two pedestrian underpasses
were also completed– under “Bulgaria” Blvd. near residential complex “Bokar” and “Iztok”
subway approaching “Poduene” railway station. The area in front of “Poduene” railway
station was improved. In the underpasses platforms for people with physical disabilities
were installed, premises for social use and security were detached, modern facing of
stairs and floors was performed, sanitary premises were constructed, the electricity and
the water supply and sewage installations were replaced.
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Проект BG161РО001/1.4-02/2008/003 „Подобряване на екологичната и
рекреационна среда на град Пловдив“
Бюджет: 1 871 574 лв.
Бенефициент: Община Пловдив
Подобрен е физическият аспект на градската, архитектурната и парковата среда
на четири района в града: Централен, Западен, Северен и Южен. Изградени и
рехабилитирани, за удобство на всички жители и гости на града, са много велоалеи,
улични тротоари и пешеходни алеи. Създадени са девет детски площадки за радост
и здравословен растеж на децата и спокойствие на техните родители. С дейностите
по проекта е постигнато по-високо качество на живот и е осигурена устойчива и
екологична градска среда.
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Project BG161РО001/1.4-02/2008/003 “Rehabilitation of the environmental and
recreation environment of the city of Plovdiv”
Budget: BGN 1 871 574
Beneficiary: Plovdiv Municipality
The physical aspect of the urban, architectural and park environment of four areas in the
town was improved: Central, Western, Northern and Southern. Many bicycle lanes, street
sidewalks and pedestrian alleys were constructed and rehabilitated for the convenience
of all residents and guests of the town. Nine children’s playgrounds were developed for
the happy and healthy growth of the children and the peace of mind of their parents.
The project activities helped to achieve a higher quality of life and ensure a sustainable
and environmentally-friendly urban environment.
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Проект BG161РО001/1.4-02/2008/004 „Подобряване на физическата среда на
жилищни квартали извън центъра на град Разград в подкрепа на устойчивото и интегрирано градско развитие“
Бюджет: 4 928 861 лв.
Бенефициент: Община Разград
Благоустроени са 7 жилищни квартала, извън центъра на Разград. В града е
улеснен достъпът на хора с увреждания. Рехабилитирани са тротоари и са
изградени велоалеи. Подобрена е парковата среда чрез множеството озеленени
площи и детски площадки. Пести се енергия чрез въведеното енергоспестяващо
улично осветление. Обновената градска среда повиши качеството на живот в
модернизираните квартали и задържа хората в тях. Създадени са условия за
пълноценно прекарване на свободното време извън центъра на града. Осигурени
са и 650 паркоместа в близост до възловите транспортни точки на периферните
градски зони.
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BG161РО001/1.4-02/2008/004 “Improvement of the physical environment of
residential neighbourhoods outside of downtown Razgrad in support of sustainable
and integrated urban development”
Budget: BGN 4 928 861
Beneficiary: Razgrad Municipality
Seven residential areas outside the centre of Razgrad were improved. The access for
people with disabilities in the town was improved. Pavements were rehabilitated and
bicycle lanes were constructed. The park environment was improved with many green
areas and children’s playgrounds. Energy is saved with the help of the energy-saving
street lighting which was introduced. The renovated urban environment increased
the quality of life in the modernised neighbourhoods. Conditions were created for the
best use of the free time outside the town centre. Also, 650 parking places were made
available close to key transport nodes in peripheral urban areas.
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Проект BG161РО001/1.4-02/2008/005
„Изграждане и възстановяване на
градска крайречна зона Лом“
Бюджет: 7 657 351 лв.
Бенефициент: Община Лом
Приблизително 30 000 души се възползват
от резултатите от обновената паркова
зона. В емблематичния за града парк край
река Дунав са озеленени площи, поставена
е паркова мебел и скулптури, обновени
са детски площадки. Рехабилитирани и
изградени са пешеходни алеи, обособени
са алеи за велосипедисти, изградени и
рехабилитирани са тротоари. Възстановени
са елементи на уличната мрежа, повишена е
сигурността в парк „Дунав“ чрез монтиране
на осветителни тела. Изградена е пешеходната зона по ул. „Дунавска“. Реконструиран е
амфитеатър с 1 260 места и в него е осигурен
достъп за хора с увреждания. Обособени са
131 паркоместа.
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Project BG161РО001/1.4-02/2008/005 “Construction and regeneration of the urban
riverside zone – Lom”
Budget: BGN 7 657 351
Beneficiary: Lom Municipality

Approximately 30,000 people benefit from the results of the renovated park zone. In
the park on the bank of the Danube river, which is emblematic for the town, areas were
landscaped, park furniture and sculptures were placed, children’s playgrounds were
renovated. Pedestrian alleys were rehabilitated and constructed, bicycle alleys were
made, sidewalks were constructed and rehabilitated. Elements of the street network
were restored, the security in “Danube” park was increased by installing lighting fixtures.
A pedestrian zone was developed along “Dunavska” Street. An amphitheatre with 1,260
seats was reconstructed and made accessible for people with disabilities. 131 parking
places were detached.
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Проект BG161РО001/1.4-02/2008/006 “Изграждане на парк “Арпезос-Север” и
“Бизнес парк” – І и ІІ етап – град Кърджали“
Бюджет: 6 481 219 лв.
Бенефициент: Община Кърджали
Изграден е просторен и модерен парков комплекс, който се вписва в зелената
система на града. Крайречната зона е обвързана със създаденото парково
пространство. Поставени са охранителна система и автоматична поливна система.
За весели игри на малчуганите в Кърджали са построени 5 нови детски площадки,
а една е реконструирана. Изградено е езеро, монтирани са беседки за отдих и
тихи игри. Обособен е паркинг с капацитет 90 паркоместа, от които 5 за хората с
увреждания.
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Project BG161РО001/1.4-02/2008/006 “Construction of Arpezos-North park and
Business park – phase I and II, town of Kardjali”
Budget: BGN 6 481 219
Beneficiary: Kardjali Municipality
A spacious and modern park complex was constructed, which fits into the green system
of the town. The area along the river was connected to the created park space. Security
system and automatic irrigation system were installed. For the fun games of kids in
Kardjali, 5 new playgrounds were constructed and one was reconstructed. A lake was
constructed, gazebos for recreation and quiet games were installed. A parking lot with a
capacity of 90 parking places, 5 of which for people with disabilities, was detached.
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Проект BG161РО001/1.4-02/2008/007 „Подобряване на физическата среда и
сигурността в Община Горна Оряховица – І етап“
Бюджет: 3 100 845 лв.
Бенефициент: Община Горна Оряховица

Изграден е парк „Пролет”, реконструиран е парк „Христо Ботев”, изградени са
алеи и е обособена детска площадка. Създадена е пешеходна зона, съчетана с
място за отдих и зелени площи в кв. „Гарата“ на гр. Горна Оряховица. Осигурен е
достъп за хора с увреждания в сградата на общинската администрация, въведена
е интегрирана система за наблюдение и контрол в парк „Пролет” и в парк „Христо
Ботев”. Осигурени са 40 паркоместа. Над 24 000 души се възползват от обновената
и модернизирана градска среда.
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Project BG161РО001/1.4-02/2008/007 “Improving the physical environment and the
security in Gorna Oryahovitsa Municipality – Stage І”
Budget: BGN 3 100 845
Beneficiary: Gorna Oryahovitsa Municipality

Park “Prolet” was developed, park “Hristo Botev” was reconstructed, alleys were built and
a children’s playground was developed. A pedestrian zone was developed together with
a recreation area and green areas in “Garata” area of the town of Gorna Oryahovitsa.
The building of the municipal administration was made accessible for people with
disabilities, an integrated system for surveillance and control was introduced in both
parks. 40 parking places were provided. Over 24,000 people benefit from the renovated
and modernised urban environment.
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Проект BG161РО001/1.4-02/2008/008
„Подобряване на уличната и
паркова инфраструктура в град
Гоце Делчев – рехабилитация на 25
улици и зелени площи“
Бюджет: 7 452 944 лв.
Бенефициент: Община Гоце Делчев
Рехабилитирани са 25 улици в гр. Гоце
Делчев, с което значително е подобрена
физическата среда и е осигурена
безопасност при движението.
Извършена е цялостна реконструкция на
Градския парк – едно от любимите места за
отдих и прекарване на свободното време
на жителите на града. Благоустроено
е едно междублоково пространство в
града, с което е подобрена архитектурната
среда.
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Project BG161РО001/1.4-02/2008/008
“Improving the street and park
infrastructure in the town of Gotse
Delchev – rehabilitation of 25 streets and
green areas”
Budget: BGN 7 452 944
Beneficiary: Gotse Delchev Municipality
25 streets in the town of Gotse Delchev were
rehabilitated, thus considerably improving
the physical environment and ensuring
traffic safety.
An overall reconstruction was carried out
of the Town Park – one of the favourite
locations for recreation and rest of the town
residents. One space between apartment
buildings in the town was improved, thus
improving the architectural environment.
19
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Проект BG161РО001/1.4-02/2008/009 „Интегрирано подобряване и
възстановяване на взаимосвързани елементи и съоръжения на физическата
инфраструктура на градската среда на Попово за постигане на устойчиво
развитие, екологично равновесие и социално включване“
Бюджет: 6 242 677 лв.
Бенефициент: Община Попово
Извършена е рехабилитация на настилки на улици и алеи в периферния жилищен
комплекс „Русаля”, създадени са детски площадки, извършено е озеленяване и
монтиране на паркова мебели. Рехабилитирани са три улици в града.
Извършено е архитектурно и ландшафтно обновяване на „Градската градина“
в гр. Попово, изпълнени са инженерна инфраструктура и архитектурнопространствено оформление на пешеходна зона по бул. „България” от ул. „Ал.
Стамболийски” до пл. „Трети март” и са благоустроени два квартала в жилищен
комплекс. Обособени са велоалеи, изградени и рехабилитирани са тротоари,
реконструирани са елементи на уличната мрежа. По проекта са създадени 283
паркоместа в близост до възловите транспортни точки на периферните градски
зони.
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Project BG161РО001/1.4-02/2008/009 “Integrated improvement and regeneration
of interrelated elements and facilities of the physical infrastructure of the urban
environment of Popovo for the purpose of achieving sustainable development,
environmental balance and social inclusion”
Budget: BGN 6 242 677
Beneficiary: Popovo Municipality
Surfaces of streets and alleys in the peripheral residential complex “Rusalia” were
rehabilitated, children’s playgrounds were constructed, greenery was planted and park
furniture was installed. Three streets in the town were rehabilitated.
The architecture and landscape in the “Town garden” in the town of Popovo was
renovated, engineering infrastructure and architectural and spatial landscaping were
performed of the pedestrian zone along “Bulgaria” Blvd. from “Al. Stamboliyski” Street
to “Third of March” Square, and two neighbourhoods in a residential complex were
improved. Bicycle lanes were developed, sidewalks were constructed and rehabilitated,
elements of the street network were reconstructed. Under the project 283 parking
places were created close to key transport nodes in peripheral urban areas.
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Проект BG161РО001/1.4-02/2008/010 „Подобряване на физическата и жизнена
градска среда в Община Ловеч“
Бюджет: 7 502 957 лв.
Бенефициент: Община Ловеч

Извършено е значително подобряване на архитектурната среда в града.
Ремонтирана и обновена е улична мрежа със съпътстващите хоризонтална и
вертикална маркировки, поставени са светофарни уредби, обновени са подлези,
изграден е паркинг. Повишена е сигурността и безопасността при движение.
В града на люляците е обновен и парк „Башбунар” – ремонтирани са пътеки и
алеи, възстановени са чешми и е монтирано парково осветление. Извършено
е озеленяване и обособяване на зони за обществен отдих. Изградена е зелена
система между булевардите „България” и „Мизия”.
Подобрената градска среда създава условия за пълноценен отдих и активна
дейност на около 61 300 души.
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Project BG161РО001/1.4-02/2008/010 “Rehabilitation of the physical and living
environment in Lovech Municipality”
Budget: BGN 7 502 957
Beneficiary: Lovech Municipality

The architectural environment in the town was considerably improved. The street network
with the accompanying horizontal and vertical marking were repaired and renovated,
traffic lights systems were installed, underpasses were renovated, a parking lot was built.
The traffic safety and security was increased. In the town of lilacs the “Bashbunar” park
was also renovated – paths and alleys were rehabilitated, drinking water fountains were
reconstructed and park lighting fixtures were installed. Landscaping was performed and
public recreation zones were formed. A green system between “Bulgaria” and “Mizia”
Boulevards was developed.
The improved urban environment creates conditions for adequate recreation and
activity of about 61,300 people.
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Проект BG161РО001/1.4-02/2008/011
„Нова визия за централна градска част
и интегрирано градско развитие, чрез
подобряване на физическата среда и
ревитализация на град Пазарджик“
Бюджет: 9 569 902 лв.
Бенефициент: Община Пазарджик
Създадена е нова и модерна
визия на централната градска част
на гр. Пазарджик. Извършена е
рехабилитация на паркови площи и
озеленяване. Обособени са пешеходни
зони и алеи, кътове за обществен
отдих. Осигурен е достъп за хора с
физически увреждания. Подменено е
уличното и декоративно осветление в
централната градска част и така тя се
превърна в сигурно и безопасно място,
привлекателно не само за жителите, но
и за гостите на гр. Пазарджик.
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Project BG161РО001/1.4-02/2008/011 “New image of the central part and integrated
urban development through improving the physical environment and revitalisation
of the town of Pazardjik”
Budget: BGN 9 569 902
Beneficiary: Pazardjik Municipality
A new and modern image of the central part of the town of Pazardjik was created.
Park areas were rehabilitated and landscaped. Pedestrian areas and alleys, public
recreation locations were developed. Access for people with disabilities was ensured.
The street and ornamental lighting in the central part was replaced, thus making it a
safe and secure place attractive not only for the residents but also for visitors to the
town of Pazardjik.
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Проект BG161РО001/1.4-02/2008/012 „Белослав – промяна на физическата и
жизнена среда за жителите му, привлекателен за туристи и инвеститори“
Бюджет: 5 164 208 лв.
Бенефициент: Община Белослав

Основните дейности са насочени към реконструкцията на площадно и парково
пространство в гр. Белослав и към ремонта и рехабилитацията на улични мрежи и
междублокови паркови пространства.
Подобрената и обновена среда допринася за изцяло новата визия на площада
в града. Модернизирани са зони за отдих и детски площадки. Изградени са
пешеходни алеи и тротоари. Повишена е сигурността и за придвижване на хора
с увреждания. Създадени са 202 паркоместа в близост до възловите транспортни
точки на периферните градски зони.
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Project BG161РО001/1.4-02/2008/012 “Beloslav – changed physical and living
environment of residents, attractive for tourists and investors”
Budget: BGN 5 164 208
Beneficiary: Beloslav Municipality

The main activities were orientated at the reconstruction of the square and park space
in the town of Beloslav, repair and rehabilitation of street networks and park spaces
between apartment buildings.
The improved and renovated environment contributes to the entirely new image of the
town square. Recreation zones and children’s playgrounds were modernised. Pedestrian
alleys and sidewalks were built. The safety of movement of people with disabilities was
increased. 202 parking places were created close to key transport nodes in peripheral
urban areas.
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Проект BG161РО001/1.4-02/2008/013 „Осигуряване на устойчива и екологична
среда и повишаване привлекателността на Община Велинград“
Бюджет: 4 434 822 лв.
Бенефициент: Община Велинград
В града са рехабилитирани и благоустроени паркови зони в близост до места, найчесто посещавани от жителите и гостите на града. Изградени са места за отдих и
детски площадки в парк „Клептуза“, парк „Двореца”, парк „Вельова баня”.
Реновирани са пешеходни направления по основните улични артерии в града,
подменени са елементи на уличното и декоративното осветление в зоните за отдих,
което гарантира спокойствието на гражданите и почиващите във гр. Велинград.
Създанени са и подходи за достъп на хора с физически увреждания.
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Project BG161РО001/1.4-02/2008/013 “Ensuring sustainable and environmentallyfriendly environment and increasing the attractiveness of Velingrad Municipality”
Budget: BGN 4 434 822
Beneficiary: Velingrad Municipality
Park zones close to areas most frequently visited by the residents and guests of the town
were rehabilitated and improved. Recreation areas and children’s playgrounds were
constructed in “Kleptuza” park, “The Palace” park, and “Velyova banya” park.
Pedestrian zones along the main street arteries of the town were renovated, elements of
the street and ornamental lighting in the recreation areas were replaced thus ensuring
the peace of mind of the residents and holiday-makers in the town of Velingrad.
Approaches for access of people with physical disabilities were also made available.
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Проект BG161РО001/1.4-02/2008/014 „Възстановяване и благоустрояване на
градската среда в гр. Петрич“
Бюджет: 3 265 897 лв.
Бенефициент: Община Петрич
Рехабилитирани са части от пътните настилки на 12 улици в гр. Петрич. Подменени са
тротоарите, изградени са подходи за подобряване на достъпа на хора с физически
увреждания. Рехабилитирана е уличната мрежа и е подобрена градската среда в
ж.к. „Самуил”. Озеленени са междублокови пространства и са изградени детска и
спортна площадки в същия жилищен квартал.
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Project BG161РО001/1.4-02/2008/014 “Rehabilitation and improvement of the
urban environment in the town of Petrich”
Budget: BGN 3 265 897
Beneficiary: Petrich Municipality
Part of the street surfaces of 12 streets in the town of Petrich were rehabilitated. Sidewalks
were replaced, amenities for improving the access of people with physical disabilities
were built. The street network was rehabilitated and the urban environment in “Samuil”
residential area was improved. In this residential area, spaces between apartment blocks
were landscaped and a children’s playground and a sports ground were constructed.
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Проект BG161РО001/1.4-02/2008/015 „Здравословна и достъпна градска среда
в Община Благоевград“
Бюджет: 5 019 466 лв.
Бенефициент: Община Благоевград
Рехабилитирани са две паркови зони в квартал „Струмско“ – Централна и Северна.
Дейностите, извършени там, обхващат подмяна на настилките, изграждане
на комбинирани кътове за обществен отдих с детски площадки – монтаж на
пейки и беседки, пясъчник, чешми, пързалки и люлки, изграждане на детска
спортна площадка, озеленяване. По този начин кварталът вече предлага повече
възможности на жителите за отдих, спорт и забавления за деца. Извършена е и
реконструкция на 12 улици.
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Project BG161РО001/1.4-02/2008/015 “Healthy and accessible urban environment
in Blagoevgrad Municipality”
Budget: BGN 5 019 466
Beneficiary: Blagoevgrad Municipality
Two park zones in“Strumsko”neighbourhood – Central and Northern – were rehabilitated.
The activities completed include replacement of surfaces, development of combined
areas for public recreation with children’s playgrounds – installing benches and gazebos,
sandpit, fountains, slides and swings, building children’s sports ground, landscaping. In
this way the neighbourhood now offers the residents more opportunities for recreation,
sport and fun for kids. 12 streets were also reconstructed.
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Проект BG161РО001/1.4-02/2008/016 „Подобряване на градската среда в
Шумен – рехабилитация на ул. „Христо Ботев“, Централната пешеходна
зона и Градската градина“
Бюджет: 2 810 896 лв.
Бенефициент: Община Шумен

Извършени са дейности по три лота на проекта: „Рехабилитация на пешеходна
улица „Христо Ботев” и парк „Оборище”, „Рехабилитация на централна пешеходна
зона“ и „Рехабилитация на Централна градска градина“. Подобрена и обновена е
парковата среда, изградени са напоителни системи и пешеходни алеи, обособени
са алеи за велосипедисти. Реконструирани и рехабилитирани са елементи от
уличната мрежа.
Градската градина в Шумен възвърна своята привлекателност като любимо място
за прекарване на свободното време на жителите и гостите на града.
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Project BG161РО001/1.4-02/2008/016 “Improving the urban environment in
Shumen – rehabilitation of “Hristo Botev” Street, the Central pedestrian zone and
the Town garden”
Budget: BGN 2 810 896
Beneficiary: Shumen Municipality

Activities were carried out under three lots within the project: “Rehabilitation of
pedestrian street “Hristo Botev” and “Oborishte” park”, “Rehabilitation of the central
pedestrian zone” and “Rehabilitation of the Central town gardens”. The park environment
was improved and renovated, irrigation systems and pedestrian alleys were developed,
bicycle alleys were constructed. Elements of the street network were reconstructed and
rehabilitated.
The town gardens in Shumen once again became attractive as a favourite place for
residents and guests of the town to spend time.

35

BG

КАК ПРОМЕНИХМЕ БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ

Проект BG161РО001/1.4-02/2008/017 „Подобряване на паркова среда и
пешеходни зони за достъпна архитектурна среда в град Хасково”
Бюджет: 8 811 910 лв.
Бенефициент: Община Хасково

В Хасково е извършено значително подобрение на физическите аспекти на градската среда. Ремонтирана е тротоарната настилка на основни булеварди в града, като е
осигурен достъп за хора с физически увреждания. Реконструиран, модернизиран и
преустроен е парк „Градска градина”, благоустроени и озеленени са междублокови
пространства в града. Обновена е инфраструктурата в парка около монумент
„Света Богородица”. Изградени са велосипедни пътеки и са рехабилитирани алеи
със зони за обществен отдих в лесопарк „Кенана”. Реконструирани и обновени 30
детски площадки в гр. Хасково.
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Project BG161РО001/1.4-02/2008/017 “Improving the park environment and
pedestrian zones for accessible architectural environment in the town of Haskovo”
Budget: BGN 8 811 910
Beneficiary: Haskovo Municipality
In Haskovo the physical aspects of the urban environment were considerably
improved. The sidewalk surfaces of main boulevards in the town were repaired and
access for people with physical disabilities was ensured. The “Town Gardens” park was
reconstructed, modernised and reorganised, spaces between apartment blocks in the
town were improved and landscaped. The infrastructure in the park around the “Holy
Mother of God” monument was renovated. Bicycle paths were built and alleys with public
recreation zones in “Kenana” forest park were rehabilitated. 30 children’s playgrounds in
the town of Haskovo were reconstructed and renovated.
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Проект BG161РО001/1.4-02/2008/018 „Обновена и модернизирана градска
среда в град Нова Загора“
Бюджет: 5 040 458 лв.
Бенефициент: Община Нова Загора

Извършените дейности обхващат реконструкция на Централната пешеходна част,
Централния площад в града, девет улици на територията на Нова Загора, както
и обновено междублоково пространство в ж.к. “Загоре”. Подобрена е паркова
среда чрез озеленени площи и монтиране на паркова мебел. Изградени са детски
площадки и мини баскетболен кош, с опция за инвалиди. Реконструирани и
рехабилитирани са елементи от уличната мрежа. Изградени са тротоарни площи,
пешеходни и велоалеи за удобство на жителите и гостите на Нова Загора.

38

The way we changed Bulgarian cities

Project BG161РО001/1.4-02/2008/018 “Renovated
environment in the town of Nova Zagora”

and

modernised

EN

urban

Budget: BGN 5 040 458
Beneficiary: Nova Zagora Municipality

The completed activities include reconstruction of the Central pedestrian zone, the
Central town square, nine streets in the territory of Nova Zagora, as well as renovation of
space between apartment buildings in “Zagore” residential area. The park environment
was improved through landscaped areas, children’s playgrounds and mini-basketball,
with an option for people with disabilities. Elements of the street network were
reconstructed and rehabilitated. Sidewalk areas, pedestrian and bicycle lanes were
constructed for the convenience of the residents and guests of Nova Zagora.

39

BG

40

КАК ПРОМЕНИХМЕ БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ

The way we changed Bulgarian cities

EN

41

BG

КАК ПРОМЕНИХМЕ БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ПО СХЕМА BG161PO001/1.4-05/2009
„ПОДКРЕПА ЗА ИНТЕГРИРАНО И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ
ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА”
Проект BG161PO001/1.4-05/2009/001 „Благоустрояване на обществено
значими пространства в подкрепа на социалната интеграция и
устойчивото развитие на градската среда в община Бургас“
Бюджет: 8 292 569 лв.
Бенефициент: Община Бургас
Подобрена е новата част на Приморски парк, като за децата е изградена „Стена
на приказките“, озеленени са площи, детски площадки. Обновени са зони за
активен спорт. Изградени и рехабилитирани са основната пешеходна зона на
града – ул. „Александровска“, ул. „Ген. Гурко“ и ул. „Адам Мицкевич“. Обособените
велоалеи дават възможност за здравословен начин на живот. Осигурени са
паркоместа в близост до възлови транспортни точки на периферните градски
зони.
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RESULTS ACHIEVED UNDER GRANT SCHEME BG161PO001/1.4-05/2009
“SUPPORT FOR INTEGRATED AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT THROUGH
IMPROVED URBAN ENVIRONMENT”

Project BG161PO001/1.4-05/2009/001 “Improving spaces of public significance
in support of social integration and sustainable development of the urban
environment in Burgas Municipality”
Budget: BGN 8 292 569
Beneficiary: Burgas Municipality
The new part of the Sea park was improved and “Fairy-tale wall” was constructed for
the children, areas were landscaped, children’s playgrounds were built. Zones for active
sport were renovated. The main pedestrian zone of the town was constructed and
rehabilitated – “Aleksandrovska” Street, “General Gurko” Street and “Adam Mickiewicz”
Street. The special bicycle lanes provide an opportunity for healthy lifestyle. Parking
places were made available close to key transport nodes in peripheral urban areas.
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Проект BG161PO001/1.4-05/2009/002 „Подобряване физическата и жизнена
среда на квартал „Железник”, град Стара Загора”
Бюджет: 4 556 481 лв.
Бенефициент: Община Стара Загора

За подобряване на физическата и жизнена среда е извършена рехабилитация на
уличната мрежа, монтирано е ново енергоспестяващо осветление. Благоустроени
и модернизирани са междублокови пространства в кв. „Железник“, изградени са
асфалтови и детски площадки, създадени са нови велоалеи. Поставено е ново
парково оборудване. Изградени са също така 4 обществени паркинга до спирки
на обществения транспорт и са осигурени нови 119 паркоместа в близост до
възловите транспортни точки на периферните градски зони.
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Project BG161PO001/1.4-05/2009/002 “Rehabilitation of the physical and living
environment in “Zheleznik” area, city of Stara Zagora”
Budget: BGN 4 556 481
Beneficiary: Stara Zagora Municipality
To improve the physical and living environment, the street network was rehabilitated
and new energy-saving lighting was installed. Spaces between apartment buildings
in “Zheleznik” neighbourhood were improved and modernised, asphalt and children’s
grounds were built, new bicycle lanes were developed. New park equipment was fitted.
Four public parking lots were also constructed close to public transport stops and 119
new parking places were made available close to key transport nodes in peripheral
urban areas.

45

BG

КАК ПРОМЕНИХМЕ БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ

Проект BG161PO001/1.4-05/2009/003 „Организация на уличното движение и
подобряване на физическата среда за устойчиво и интегрирано развитие на
град Плевен“
Бюджет: 5 982 117 лв.
Бенефициент: Община Плевен
Изградени и рехабилитирани са тротоарни площи, пешеходни и велоалеи.
Извършена е рехабилитация на част от пътната настилка на 4 улици в гр. Плевен,
поставени са 74 рампи за достъп за хора с увреждания. Подобрена е паркова
среда чрез поставяне на осветление, озеленяване на площи и обновяване на
детски площадки, допринасяйки за здравословния начин на живот е създадена
и велосипедна алея. Изградена е светофарна уредба на възлово кръстовище в
града, изградени са спортни площадки за многобройните любители на спорта. Над
140 000 души използват ежедневно облагородената, достъпна и по-безопасна
градска среда.
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Project BG161PO001/1.4-05/2009/003 “Organisation of street traffic and improving
the physical environment for sustainable and integrated development of the city of
Pleven”
Budget: BGN 5 982 117
Beneficiary: Pleven Municipality
Sidewalk areas, pedestrian and bicycle lanes were constructed and rehabilitated. Part
of the road surface of 4 streets in the town of Pleven was rehabilitated, 74 ramps for
people with disabilities were installed. The park environment was improved by installing
lighting fixtures, landscaping of areas and renovation of children’s playgrounds, thus
contributing to a healthy lifestyle, and a bicycle lane was built. Traffic light system was
installed on a key junction in the town, sports grounds for the people loving sports were
built. Over 140,000 people use on a daily basis the improved, accessible and safer urban
environment.
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Проект BG161PO001/1.4-05/2009/004 „Подобряване на физическата и жизнена
среда в община Варна“
Бюджет: 4 626 469 лв.
Бенефициент: Община Варна
Реконструирани са ул. „Ген. Колев” от ул. „Чаталджа” до ул. „Царевец”, ул. „Караагач“ –
ул. „Мир“ до ул. „Хр. Смирненски“, северното платно на ул. „Царевец” – в участъка от
бул. „Осми приморски полк” до ул. „Ген. Колев”. Благоустроено е междублоковото
пространство между улиците „Чаталджа“, „Драва чех“, „Ген. Колев“ и „Цар Асен“.
Изпълнени са ремонтни работи на големи съоръжения. Поставено е улично
осветление, нови светофарни уредби и кабелни канални системи. Извършено
е озеленяване и затревяване. Изградени са спортни игрища и детски площадки,
кътове за отдих, оборудвани с паркова мебел.
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Project BG161PO001/1.4-05/2009/004 “Rehabilitation of the physical and living
environment in Varna Municipality”
Budget: BGN 4 626 469
Beneficiary: Varna Municipality
The following streets have been reconstructed: “General Kolev” Street from “Chataldzha”
Street to “Tsarevets” Street – “Karaagach” Street – “Mir” Street to “Hristo Smirnenski”
Street, the northern lane of “Tsarevets” Street – in the section from “Eighth Sea Regiment”
Blvd. to “General Kolev” Street. The space between apartment buildings enclosed by
“Chataldzha”, “Drava Czech”, “General Kolev” and “Tsar Asen” streets was improved.
Repairs of large facilities were carried out. Street lighting, new traffic light systems and
cable channel systems were developed. Landscaping was carried out. Sports grounds
and children’s playgrounds, recreation zones with park furniture were built.
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Проект BG161PO001/1.4-05/2009/005 „Интегриран проект за подобряване на
градската среда на град Троян“
Бюджет: 3 657 246 лв.
Бенефициент: Община Троян
Реконструирани са 7 улици, рехабилитирани са тротоари и са осигурени 128
паркоместа. Подобрена е парковата среда на старопланинския град. Ремонтирани
са елементи на уличната мрежа. От направените подобрения по инфраструктурата
на града пряко се възползват над 24 000 души, осигурен е и достъп за хора с
увреждания.
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Project BG161PO001/1.4-05/2009/005 “Integrated project for improving the urban
environment of the town of Troyan”
Budget: BGN 3 657 246
Beneficiary: Troyan Municipality
Seven streets were reconstructed, sidewalks were rehabilitated and 128 parking places
were made available. The park environment of the Balkan town was improved. Elements
of the street network were repaired. The improved infrastructure of the town benefits
directly over 24,000 people, access for people with disabilities was also ensured.
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Проект BG161PO001/1.4-05/2009/006 „Интегриран проект за устойчиво
подобряване на градската среда и зоните за отдих в община Ямбол“
Бюджет: 2 787 764 лв.
Бенефициент: Община Ямбол
С дейностите по проекта е подобрена парковата среда. Извършено е озеленяване
на площи, изграждане на детски площадки и кътове за отдих. Рехабилитирани
са пешеходни алеи, обособени са алеи за велосипедисти. Дейностите включват
реконструкция и рехабилитация на елементи от уличната мрежа. Осигурени са 166
паркоместа.
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Project BG161PO001/1.4-05/2009/006 “Integrated project for sustainable improving
of the urban environment and the recreation zones in Yambol Municipality”
Budget: BGN 2 787 764
Beneficiary: Yambol Municipality
The park environment was improved. Areas were landscaped, children’s playgrounds
and recreation zones were developed. Pedestrian alleys were rehabilitated, bicycle
alleys were built. The activities include reconstruction and rehabilitation of elements of
the street network. 166 parking places were made available.
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Проект BG161PO001/1.4-05/2009/007 „Създаване на привлекателна физическа
среда на град Габрово чрез интегрирани мерки за градско възстановяване и
развитие“
Бюджет: 3 684 143 лв.
Бенефициент: Община Габрово
Извършен е комплекс от интегрирани мерки в 7 участъка на гр. Габрово, обхващащи ключови обекти от градската среда. Обновена е парковата среда, изградени и
реконструирани са детски площадки. Подменени са елементи от уличната мрежа
и е монтирано енергоспестяващо осветление. За повишаване на сигурността е
въведена система за видеонаблюдение. Осигурени са 111 паркоместа в близост
до възловите транспортни точки на периферните градски зони. Населението,
облагодетелствано от обновената градска среда е 72 878 души.
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Project BG161PO001/1.4-05/2009/007 “Creating attractive physical environment
of the town of Gabrovo through integrated measures for urban regeneration and
development”
Budget: BGN 3 684 143
Beneficiary: Gabrovo Municipality
A set of integrated measures was completed in 7 areas of the town of Gabrovo, including
key objects of the urban environment. The park environment was renovated, children’s
playgrounds were constructed and reconstructed. Elements of the street network were
replaced and energy-saving lighting fixtures were installed. A video-surveillance system
was introduced to increase safety. 111 parking places were made available close to key
transport nodes in peripheral urban areas. The population benefiting from the renovated
urban environment is 72,878 people.
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Проект BG161PO001/1.4-05/2009/008 „Архитектурно и благоустройствено
оформление на широк център на град Дупница“
Бюджет: 2 803 203 лв.
Бенефициент: Община Дупница

Изградени и възстановени са пешеходни и велоалеи, зони за обществен отдих
и е поставено енергоспестяващо алейно осветление в „Централна градска част”
и широк център. Реконструирана е централната градска част и е извършено
пространствено оформление на фонтана в нея. Поставени са камери за
видеонаблюдение. Изградени са детски площадки. Извършена е рехабилитация
на 12 улици, където е поставено енергоспестяващо осветление.
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Project BG161PO001/1.4-05/2009/008 “Architectural and public layout of the wider
centre of the town of Dupnitsa”
Budget: BGN 2 803 203
Beneficiary: Dupnitsa Municipality

Pedestrian and bicycle lanes, public recreation zones were constructed and regenerated,
energy-saving alley lighting was installed in the downtown part and the wider centre.
The downtown part was reconstructed and spatial layout of the fountain was performed.
Video-surveillance cameras were installed. Children’s playgrounds were constructed.
Twelve streets were rehabilitated and energy-saving lighting fixtures were installed.
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Проект BG161PO001/1.4-05/2009/009 „Повишаване качеството на живот
чрез подобряване на физическата среда на територията на община Велико
Търново“
Бюджет: 4 164 410 лв.
Бенефициент: Община Велико Търново
Дейностите по проекта са насочени към рехабилитация и модернизация на паркови
пространства в гр. Велико Търново и с. Ново село. Реконструирани са пешеходни
алеи, изградена е алея за велосипедисти, създадени са кътове за отдих с детски
площадки. Реконструирани са елементи на уличната мрежа. Осигурени са 191
паркоместа.
Над 73 000 души ползват обновената градска среда в гр. Велико Търново и с.
Ново село. Сред тях са 4 200 души с увреждания, за които средата е станала подостъпна.
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Project BG161PO001/1.4-05/2009/009 “Enhancing the quality of life through
improving the physical environment in the territory of Veliko Tarnovo Municipality”
Budget: BGN 4 164 410
Beneficiary: Veliko Tarnovo Municipality
The project activities were targeted at rehabilitation and modernisation of park areas
in the town of Veliko Tarnovo and the village of Novo selo. Pedestrian alleys were
reconstructed, a bicycle alley was built, recreation zones with children’s playgrounds
were developed. Elements of the street network were reconstructed. 191 parking places
were provided.
Over 73,000 people use the renovated urban environment in the town of Veliko Tarnovo
and the village of Novo selo. They include 4,200 people with disabilities, for whom the
environment has become more accessible.
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Проект BG161PO001/1.4-05/2009/010 „Устойчиво и интегрирано развитие на
град Лясковец чрез благоустрояване на обществени пространства“
Бюджет: 4 482 241 лв.
Бенефициент: Община Лясковец

Реконструирани са Големия и Малкия градски паркове, рехабилитирани са
централни улици в града, изградени са пешеходни зони, велоалеи, обществени
зони за отдих и е благоустроен квартал №5. В него са преустроени спортна и детска
площадки в създадената зона за отдих.
Създадена е достъпна архитектурна среда, включително подобряване на достъпа
за 2 070 души с увреждания.
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Project BG161PO001/1.4-05/2009/010 “Sustainable and integrated development of
the town of Lyaskovets through improvements in public spaces”
Budget: BGN 4 482 241
Beneficiary: Lyaskovets Municipality

The Large and the Small town parks were reconstructed, central streets in the town
were rehabilitated, pedestrian zones, bicycle alleys, public recreation zones were built,
and neighbourhood No. 5 was improved. In the latter a sports ground and a children’s
playground in the developed recreation zone were reconstructed.
Accessible architectural environment was created, including improved access for 2,070
people with disabilities.
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Проект BG161PO001/1.4-05/2009/011 „Подобряване на физическата среда и
превенция на риска за повишаване привлекателността на община Пещера“
Бюджет: 5 037 919 лв.
Бенефициент: Община Пещера
Реконструирани и рехабилитирани са три улици в града. Модернизирана е
парковата среда, обновени са зелени площи, изградени са пешеходни зони и
тротоари. Значително е повишена безопасността и сигурността за движение в
градската среда.
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Project BG161PO001/1.4-05/2009/011 “Improving the physical environment and risk
prevention for increasing the attractiveness of Peshtera Municipality”
Budget: BGN 5 037 919
Beneficiary: Peshtera Municipality
Three streets in the town were reconstructed and rehabilitated. The park environment
was modernised, green areas were renovated, pedestrian zones and sidewalks were
built. The traffic safety and security in the town were considerably improved.
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Проект BG161PO001/1.4-05/2009/012 „Рехабилитация на улична мрежа и зона
за обществен отдих в община Аврен“
Бюджет: 2 719 141 лв.
Бенефициент: Община Аврен
Извършена е рехабилитация на парк в Аврен, доставено и монтирано е парково обзавеждане, озеленени са площи и са реконструирани детски площадки. Въведено
е енергоспестяващо улично осветление, с което се осигурява спокойствие на
гражданите и гостите на общината и се повишава сигурността им. Изградени и
рехабилитирани са пешеходни и велоалеи и тротоари. Осигурени са 20 паркоместа
в близост до възловите транспортни точки на периферните зони.
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Project BG161PO001/1.4-05/2009/012 “Rehabilitation of street network and public
recreation zone in Avren Municipality”
Budget: BGN 2 719 141
Beneficiary: Avren Municipality
A park in Avren was rehabilitated, park equipment was delivered and installed, areas
were landscaped and children’s playgrounds were reconstructed. Energy-saving street
lighting was introduced, thus ensuring peace of mind of the residents and guests of
the municipality and increasing their safety. Pedestrian and bicycle alleys and sidewalks
were constructed and rehabilitated. 20 parking places were made available close to key
transport nodes in peripheral areas.
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Проект BG161PO001/1.4-05/2009/013 „Рехабилитация и благоустрояване на
ул. „Д-р Зл. Петков”, ул. „Иван Вазов”, ул. „Г. Бенковски”, ул. „Хр. Ботев” и ул.
„Дунав”; рехабилитация на два паркинга в страни от ул. „Д-р Зл. Петков” и
ул. „Г. Бенковски” и изграждане на места в близост до ул. „Г. Бенковски””
Бюджет: 2 956 514 лв.
Бенефициент: Община Балчик
Извършена е рехабилитация на пет улици в туристическия град. Обособени
са два паркинга встрани от ул. „Д-р Зл. Петков” и ул. „Г. Бенковски”, с места и за
хора с увреждания. Създадени са места за отдих в близост до ул. „Г. Бенковски”.
Подобрена е градската среда, създадени са озеленени площи и детски площадки.
Реконструирани и рехабилитирани са елементи на уличната мрежа. С изпълнението
на проекта е постигната хармонична връзка между по-високата част на града и
крайморската зона.
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Project BG161PO001/1.4-05/2009/013 “Rehabilitation and improvement of “Dr. Zl.
Petkov” Street, “Ivan Vazov” Street, “G. Benkovski” Street, “Hr. Botev” Street and
“Dunav” Street; rehabilitation of two parking lots next to “Dr. Zl. Petkov” Street and
“G. Benkovski” Street; and building of recreation areas near “G. Benkovski” Street”
Budget: BGN 2 956 514
Beneficiary: Balchik Municipality
Rehabilitation was carried out of five streets in the tourist town. Two parking lots
next to “Dr. Zl. Petkov” Street and “G. Benkovski” Street were constructed, with places
for people with disabilities. Recreation areas were developed close to “G. Benkovski”
Street. The urban environment was improved, green areas and children’s playgrounds
were built. Elements of the street network were reconstructed and rehabilitated. The
implementation of the project helped achieve a harmonic link between the higher part
of the town and the area along the coast.
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Проект BG161PO001/1.4-05/2009/014 „Изграждане на парк за отдих, спорт и
развлечение „Казармите”, град Севлиево”
Бюджет: 3 697 539 лв.
Бенефициент: Община Севлиево

Парк „Казармите“ в гр. Севлиево е обновен и облагороден. Осигурен е достъп на
граждани и гости на града, както и на хора с физически увреждания. Изградени
са игрища и детски площадки, които осигуряват възможност за активна физическа
дейност не само за децата и младежите, но и за по-възрастните жители на града.
Изградени са водни и зелени площи със съответната подземна и наземна ВиК мрежа
и електрокомуникация. Рехабилитирани са тротоари и са осигурени паркоместа.
Изпълнението на проекта доведе до подобряване на естетическа среда в града.
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Project BG161PO001/1.4-05/2009/014 “Development of a park for recreation, sport
and entertainment “Kazarmite”, town of Sevlievo”
Budget: BGN 3 697 539
Beneficiary: Sevlievo Municipality

The “Kazarmite” park in the town of Sevlievo was renovated and improved. It is now
accessible for residents and visitors to the town, as well as for people with physical
disabilities. Sports grounds and children’s playgrounds were built, thus providing
the opportunity for active physical activities of both children, young people and
elderly residents of the town. Water and green areas were developed with the
corresponding underground and overground water supply and sewage and electricity
networks. Pavements were rehabilitated and parking places were made available. The
implementation of the project resulted in improved aesthetic environment of the
town.
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Проект BG161PO001/1.4-05/2009/015 „Благоустрояване на средата в найоживените обществени пространства на традиционния център на град
Свищов“
Бюджет: 1 502 104 лв.
Бенефициент: Община Свищов
Обновени са градската градина и детската площадка до площад „Алеко”, двете
градини – с часовника и тази с паметника на Цветан Радославов на площад
„Преображение”. Реконструирани са площад „Велешана” със зелените площи
източно от него, тротоарните площи на прилежащите улици около двора на
Търговската гимназия „Димитър Хадживасилев”. Изградени са алеи и паркинги,
изградени са подземна ВиК- и електрокомуникации, рехабилитирани са тротоари.
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Project BG161PO001/1.4-05/2009/015 “Improvement of the environment in the most
visited public spaces in the traditional town centre of Svishtov”
Budget: BGN 1 502 104
Beneficiary: Svishtov Municipality

The town gardens and the children’s playground close to “Aleko” square, the two
gardens (the one with the clock and the one with the monument of Tsvetan Radoslavov
in “Preobrazhenie” square) were renovated. “Veleshana” square with the green areas to
the east of it, and the sidewalk areas of the streets around the yard of the High School
of Commerce “Dimitar Hadzhivasilev” were reconstructed. Alleys and parking lots were
built, underground water supply and sewage and electricity networks were constructed,
sidewalks were rehabilitated.
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Проект BG161PO001/1.4-05/2009/016 „Обновяване на градската среда в
община Първомай и подобряване на условията за отдих на населението“
Бюджет: 3 898 933 лв.
Бенефициент: Община Първомай
Реконструирани и рехабилитирани са 16 улици, модернизирано е уличното
осветление и са монтирани енергоспестяващи осветителни тела. Така значително
е повишена сигурността и безопасността на гражданите. Реконструирани са
спортни площадки, обособено е многофункционално игрище. Изграден е кът за
отдих с детска площадка и игрище за волейбол и баскетбол. Дейностите по проекта
включват и възстановяване на алейна мрежа, озеленяване, монтиране на паркова
мебел.
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Project BG161PO001/1.4-05/2009/016 “Renovation of the urban environment
in Parvomay Municipality and improving the conditions for recreation of the
population”
Budget: BGN 3 898 933
Beneficiary: Parvomay Municipality
Sixteen streets were reconstructed and rehabilitated, the street lighting was modernised
and energy-saving lighting fixtures were installed. Thus the safety and security of
residents was increased significantly. Sports grounds were reconstructed, a multifunctional sports ground was developed. A recreation area with a children’s playground
and a playground for volleyball and basketball was constructed. The project activities also
include the regeneration of the alley network, landscaping, installing park furniture.
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Проект BG161PO001/1.4-05/2009/017 „Благоустрояване на уличната мрежа,
квартална среда и подобряване на условията за обществен отдих в град
Смолян“
Бюджет: 4 295 554 лв.
Бенефициент: Община Смолян
Реконструирана е улична мрежа, рехабилитирана и създадена е нова паркова среда
и зона за обществен отдих с детски площадки. Изградени са паркови елементи –
фонтани, водни съоръжения, чешми, реновирани са пешеходни зони. В курортния
град са изградени 10 паркинга с общо 164 паркоместа, включително за хора с
физически увреждания. Възстановена е инфраструктура в ж.к. „Прогрес“.
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Project BG161PO001/1.4-05/2009/017 “Improving the street network, neighbourhood environment and improving the conditions for public recreation in the town of
Smolyan”
Budget: BGN 4 295 554
Beneficiary: Smolyan Municipality
The street network was reconstructed, new park environment and public recreation
zone with children’s playgrounds was rehabilitated and created. Park elements were
built – fountains, water facilities, drinking fountains, pedestrian zones were renovated.
Ten parking lots with a total of 164 parking places, including for people with physical
disabilities, were constructed in the resort town. The infrastructure in “Progress”
residential area was regenerated.
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Проект BG161PO001/1.4-05/2009/018 „Подобряване на физическата и жизнена
среда в община Нови пазар“
Бюджет: 2 587 765 лв.
Бенефициент: Община Нови пазар

Извършена е рехабилитация на пет улици в гр. Нови пазар. Изградени са детски
площадки в два квартала на града. Благоустроен и с нова визия е централният
парк в града. Основните дейности по проекта са свързани с подобряване на
парковата среда, озеленяване на площи, детски площадки, реконструкция на алеи
за пешеходци и велосипедисти. Обновената градска среда е съществен фактор за
превръщането на града в по-привлекателно място за живот и бизнес.
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Project BG161PO001/1.4-05/2009/018 “Rehabilitation of the physical and living
environment in Novi Pazar Municipality”
Budget: BGN 2 587 765
Beneficiary: Novi Pazar Municipality
Rehabilitation was carried out of 5 streets in the town of Novi Pazar. Children’s
playgrounds were constructed in two neighbourhoods. The central town park was
improved and now has a new image. The main project activities are related to improving
the park environment, landscaping of areas, children’s playgrounds, reconstructing
pedestrian and bicycle alleys. The renovated urban environment is a significant factor
for transforming the town into an attractive location to live and work.
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Проект BG161PO001/1.4-05/2009/019
Септември” – пешеходна зона“

„Реконструкция

на

бул.

„25-ти

Бюджет: 5 000 167 лв.
Бенефициент: Община град Добрич
Извършена е реконструкция на бул. „25-ти Септември” – основна пешеходна зона в
града, поставена е настилка, изградени са кътове за отдих, детски площадки, сцени
на открито. Поставено е енергоспестяващо осветление на пешеходната зона и е
извършено озеленяване, поставена е паркова мебел.
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Project BG161PO001/1.4-05/2009/019 “Reconstruction of “25-th September”
Boulevard – pedestrian zone”
Budget: BGN 5 000 167
Beneficiary: Dobrich Municipality
“25-th September” Blvd. – a main pedestrian zone was reconstructed, surfaces were laid,
recreation areas, children’s playgrounds and outdoor stages were developed. Energysaving lighting was installed in the pedestrian zone, landscaping was carried out and
park furniture was installed.
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Проект BG161PO001/1.4-05/2009/020 „Подобряване на физическата и жизнена
градска среда в град Раковски“
Бюджет: 2 630 351 лв.
Бенефициент: Община Раковски

Изграден е детски полигон за обучение на малчуганите по безопасност на
движението, включващ платно за движение, светофарна уредба, кръстовище и
паркинг за деца.
Създадена е мрежа от пешеходни алеи, зона с шадравани, беседки и обществена
чешма. Осигурена е достъпна архитектурна среда за 1 063 души в неравностойно
положение, чрез изградени подходи.
Обособена е велоалея, рехабилитирани са тротоари и части от уличната мрежа и
са осигурени безопасни условия за движение чрез поставяне на осветление.
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Project BG161PO001/1.4-05/2009/020 “Rehabilitation of the physical and living
environment in the town of Rakovski”
Budget: BGN 2 630 351
Beneficiary: Rakovski Municipality

A children’s ground for training youngsters in road safety, including traffic lane, traffic
lights, crossroads and parking for children, was constructed.
A network of pedestrian alleys and a zone with fountains, gazebos and public drinking
fountain were developed. Accessible architectural environment for 1,063 people in a
disadvantaged position was ensured through approaches.
A bicycle alley was built, sidewalks and parts of the street network were rehabilitated,
and safe traffic conditions were ensured by installing lighting.
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Проект BG161PO001/1.4-05/2009/021
„Обновяване и модернизиране на
градската среда чрез реконструкция
на пешеходни зони и алеи и
рехабилитация на зони за обществен
отдих в град Карнобат“
Бюджет: 3 771 082 лв.
Бенефициент: Община Карнобат
Подобрена е парковата среда в
гр. Карнобат, изградени са зони за
отдих, зелени площи и детски площадки.
Рехабилитирани са пешеходни алеи и
велоалеи. Изпълнението на дейностите
по проекта спомогна за превръщането
на тази част от града в място с важна
социална функция за жителите и гостите
на гр. Карнобат.
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Project
BG161PO001/1.4-05/2009/021
“Renovation and modernization of the
urban environment by reconstruction of
pedestrian areas and lanes and rehabilitation of public recreation areas in the town
of Karnobat”
Budget: BGN 3 771 082
Beneficiary: Karnobat Municipality
The park environment in the town of
Karnobat was improved, recreation zones,
green areas and children’s playgrounds were
built. Pedestrian alleys and bicycle alleys
were rehabilitated. The implementation
of the project activities contributed to the
transformation of this part of the town into
a place with important social functions for
the residents and guests of the town of
Karnobat.
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Проект BG161PO001/1.4-05
/2009/022 „Интегриран проект за
благоустрояване на парк „Юнак“ в град
Сливен“
Бюджет: 4 657 043 лв.
Бенефициент: Община Сливен

Интегрираният проект за благоустрояване
на парк „Юнак“ предвижда подобряване
на физическия аспект на парковата среда
чрез следните дейности – изграждане на
пешеходни и велоалеи, зони за обществен
отдих, детски площадки. Завършено е
изграждането на подземните комуникации.
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Project
BG161PO001/1.4-05/2009/022
“Integrated project for improving park
“Yunak” in the town of Sliven”
Budget: BGN 4 657 043
Beneficiary: Sliven Municipality
The integrated project for improving park
“Yunak” envisages improvement of the
physical aspect of the park environment
through the following activities –
construction of pedestrian and bicycle
alleys, public recreation zones, children’s
playgrounds. The construction of the
underground networks was completed.
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Проект BG161PO001/1.4-05/2009/023 „Благоустрояване, озеленяване и
рехабилитация на улична мрежа на град Камено“
Бюджет: 3 281 729 лв.
Бенефициент: Община Камено
Извършено е подобряване на физическата и жизнена среда в гр. Камено чрез
реконструкция и рехабилитация на елементи на уличната мрежа – изградени и
рехабилитирани са тротоари, пешеходни и велоалеи. Дейностите за подобряване
на градската среда включват обновяване на детски площадки и зони за обществен
отдих. С изпълнението на дейностите по проекта общината вече притежава модерна визия и по-добри показатели на жизнената среда.
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Project BG161PO001/1.4-05/2009/023 “Improving, landscaping and rehabilitation
of the street network in the town of Kameno”
Budget: BGN 3 281 729
Beneficiary: Kameno Municipality
The physical and living environment in the town of Kameno were improved through
reconstruction and rehabilitation of elements of the street network – sidewalks,
pedestrian and bicycle alleys were constructed and rehabilitated. The activities aimed
at improving the urban environment include renovation of children’s playgrounds and
public recreation zones. Following the implementation of the project activities the
municipality has a modern image and better indicators of the living environment.
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Оперативна програма
Регионално развитие 2007-2013
Инвестираме във Вашето бъдеще!

www.bgregio.eu

Operational Programme
Regional Development 2007-2013
Investing in your future!
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Изготвено по проект: BG161PO001/5-01/2008/056
“Изработване и разпространение на информационни материали за
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. (ОПРР)”
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България.
Elaborated under project: BG161РО001/5-01/2008/056
Production and distribution of informational materials for
the Operational Programme “Regional Development” 2007-2013 (OPRD).
The project is financed by the European Regional Development Fund
and state budget of the Republic of Bulgaria.
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