
Проект „Изготвяне на интегриран план за градско 

възстановяване и развитие на град Разград за 

осигуряване на устойчива, обновена и качествена 

градска среда” по Оперативна програма „Регионално 

развитие” 2007 – 2013 

www.bgregio.eu – Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град 

Разград за осигуряване на устойчива, обновена и качествена градска среда” по Договор BG161PO001/1.4-07/2010/010, който се 

осъществява 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 Община 

Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 

съюз и Управляващия орган. 

ДЗЗД „Консорциум Абритус III Консулт” 

 

 

ПРОЕКТ: „ИЗГОТВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И 

РАЗВИТИЕ НА ГРАД РАЗГРАД ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВА, ОБНОВЕНА И КАЧЕСТВЕНА 

ГРАДСКА СРЕДА” ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 2007 

– 2013”, СЪГЛАСНО ДОГОВОР BG161PO001/1.4-07/2010/010 

 

 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА 

ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ (ИПГВР) НА ГРАД РАЗГРАД С ВКЛЮЧЕНИ 

ПРОГРАМИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ, ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ (ПУП) ЗА УЧАСТЪЦИТЕ ОТ 

ЗОНИТЕ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ, ЗА КОИТО НЯМА ТАКЪВ, ЕКОЛОГИЧНИ ОЦЕНКИ И ОЦЕНКИ ЗА 

СЪВМЕСТИМОСТТА НА ИПГВР И ПУП, ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ И ПОДРОБНИ 

ТЕХНИЧЕСКИ ЗАДАНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ” (ДОГОВОР № BG161PO001/1.4-

07/2010/010-U-6/2012 Г.) 

 

 

 

ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 

НА ГРАД РАЗГРАД 

 
 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ АБРИТУС III КОНСУЛТ” 

 

Декември 2013 г. 



Проект „Изготвяне на интегриран план за градско 

възстановяване и развитие на град Разград за 

осигуряване на устойчива, обновена и качествена 

градска среда” по Оперативна програма „Регионално 

развитие” 2007 – 2013 

www.bgregio.eu – Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град 

Разград за осигуряване на устойчива, обновена и качествена градска среда” по Договор BG161PO001/1.4-07/2010/010, който се 

осъществява 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 Община 

Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 

съюз и Управляващия орган. 

ДЗЗД „Консорциум Абритус III Консулт” 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ 

ЕКСПЕРТЕН ЕКИП ........................................................................................................................ 7 

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ ...................................................................... 8 

УВОД .............................................................................................................................................. 11 

ЧАСТ I ............................................................................................................................................ 13 

ЦЕЛЕВИ И ПРОБЛЕМЕН АНАЛИЗ НА ГРАД РАЗГРАД ...................................................... 13 

РЕЗЮМЕ НА ЦЕЛЕВИЯ И ПРОБЛЕМЕН АНАЛИЗ ............................................................... 14 

УВОД .............................................................................................................................................. 20 

І. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА ................................................................................................... 23 

1.1. Местонахождение, граници, пространствени и икономически връзки на различни нива23 

1.2. Трайно предназначение и начин на трайно ползване на поземлените имоти и сградите 25 

1.3. Структура на собствеността и ограничени вещни права ................................................... 27 

1.4. Релеф, природни ресурси, флора, фауна, резервати и защитени територии .................... 27 

ІІ. СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ ......................................................................... 29 

2.1. Демографски параметри и политика по човешките ресурси ............................................. 29 

2.2. Икономическо развитие и инвестиционна активност ........................................................ 35 

2.3. Социална сфера ...................................................................................................................... 45 

2.4. Културно-историческо наследство ....................................................................................... 53 

2.5. Държавно управление, неправителствен сектор, обществен ред и сигурност ................. 57 

ІІІ. ОКОЛНА СРЕДА .................................................................................................................... 61 

3.1. Климат ..................................................................................................................................... 61 

3.1.1. Влажност на въздуха ........................................................................................................... 61 

3.1.2. Валежи .................................................................................................................................. 61 

3.1.3. Облачност ............................................................................................................................ 62 

3.1.4. Температура ......................................................................................................................... 63 

3.1.5. Вятър ..................................................................................................................................... 64 

3.2. Въздух...................................................................................................................................... 65 

3.2.1. Емисии от промишлени дейност ....................................................................................... 69 

3.2.2. Автомобилен трафик ........................................................................................................... 70 



Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град 

Разград за осигуряване на устойчива, обновена и качествена градска среда” по Договор BG161PO001/1.4-07/2010/010, който се 

осъществява 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 Община 

Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 

съюз и Управляващия орган. 

ДЗЗД „Консорциум Абритус III Консулт” 

3 | 251 

3.2.3. Комунално-битови източници ........................................................................................... 71 

3.3. Геоложка основа ..................................................................................................................... 80 

3.4. Почви ....................................................................................................................................... 80 

3.4.1. Черноземи ............................................................................................................................ 81 

3.4.2. Сиви горски почви .............................................................................................................. 83 

3.4.3. Алувиални почви ................................................................................................................. 84 

3.4.4. Сивокафявите горски почви ............................................................................................... 84 

3.4.5. Ерозирали почви – причини ............................................................................................... 84 

3.5. Води ......................................................................................................................................... 86 

3.5.1. Повърхностни води ............................................................................................................. 86 

3.5.2. Подземни води ..................................................................................................................... 87 

3.5.3. Водоснабдяване ................................................................................................................... 88 

3.5.3.1. Водоизточници, довеждащи водопроводи, съоръжения .............................................. 88 

3.5.3.2. Вътрешна водопроводна мрежа ...................................................................................... 89 

3.5.4. Отпадъчни води ................................................................................................................... 89 

3.5.5. Източници на замърсяване ................................................................................................. 92 

3.5.6. Причини за замърсяването от източниците на територията на общината .................... 94 

3.6. Шум ......................................................................................................................................... 95 

3.6.1. Източници на шума ............................................................................................................. 99 

3.6.1.1. Източницина шум от транспорт ..................................................................................... 99 

3.6.1.2. Източници на шум от битов характер ............................................................................ 99 

3.6.1.3. Индустриален шум ........................................................................................................... 99 

3.6.1.4. Население, подложено на въздействие на шум ........................................................... 100 

3.6.1.5. Предприети мерки .......................................................................................................... 100 

3.7. Радиационна обстановка и влияние на неонизиращи лъчи ............................................. 101 

3.7.1. Радиационен гама фон ...................................................................................................... 102 

3.7.2. Радиационно състояние на необработваемите почви .................................................... 102 

3.7.3. Източници на замърсяване ............................................................................................... 102 

3.8. Отпадъци ............................................................................................................................... 103 

3.8.1. Битови отпадъци ................................................................................................................ 104 

3.8.2. Строителни отпадъци ....................................................................................................... 106 

3.8.3. Производствени отпадъци ................................................................................................ 106 

3.8.4. Съществуващи практики за третиране и транспортиране на отпадъците ................... 107 



Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град 

Разград за осигуряване на устойчива, обновена и качествена градска среда” по Договор BG161PO001/1.4-07/2010/010, който се 

осъществява 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 Община 

Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 

съюз и Управляващия орган. 

ДЗЗД „Консорциум Абритус III Консулт” 

4 | 251 

ІV. ГРАДСКО РАЗВИТИЕ ......................................................................................................... 112 

4.1. Селищна мрежа, устройство и изграденост на градската среда ...................................... 112 

4.2. Жилищен сектор ................................................................................................................... 114 

4.3 Техническа инфраструктура, включително комуникационно-транспортна мрежа ....... 122 

4.4. Влияние върху градското развитие на големи инфраструктурни проекти с регионално и 

национално значение .................................................................................................................. 130 

4.5. Проекти на община Разград – изпълнени, в процес на реализация, подготвени и чакащи 

одобрение. .................................................................................................................................... 130 

4.6. Осигуреност на територията с действащи устройствени планове/схеми ....................... 133 

4.7. Роля и въздействие на развитието на града в рамките на общината, както и в контекста 

на съответния район от ниво 2 като цяло ................................................................................. 134 

V. ОБЩЕСТВЕНИ НАГЛАСИ: ПРОУЧВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ 

ОТНОСНО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ НАГЛАСИ ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА ЗОНИ ЗА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ КЪМ ИПГВР ГРАД РАЗГРАД ..................................................................... 137 

VІ. СИЛНИ И СЛАБИ СТРАНИ, ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗАПЛАХИ ЗА ГРАДСКОТО 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РАЗГРАД ............................................................... 141 

VІI. ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ГРАДА ДО 2020 Г. ......................................................... 147 

VІII. ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ В ГРАД РАЗГРАД ............................................................... 150 

ЧАСТ II ......................................................................................................................................... 157 

СТРАТЕГИЯ И ЦЕЛИ НА ПЛАНА .......................................................................................... 157 

1. СТРАТЕГИЯ НА ПЛАНА ...................................................................................................... 158 

1.1. Общи положения .................................................................................................................. 158 

1.2. Осигуряване на съответствието на ИПГВР със стратегическите документи и тяхното 

синхронизиране ........................................................................................................................... 159 

1.3. Стратегията на ИПГВР Разград в изпълнение на визията за развитие на града ............ 172 

2. ОПИСАНИЕ НА ИПГВР РАЗГРАД ..................................................................................... 184 

2.1. Планът като съвкупност от стратегически и специфични цели, приоритети, мерки, 

проекти и дейности ..................................................................................................................... 184 

2.2. Заинтересовани страни ........................................................................................................ 190 

3. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ИПГВР ..................................... 194 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ИПГВР ............................................................ 194 

5. ПУБЛИЧНОСТ, ПАРТНЬОРСТВА И ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ .................................. 196 

5.1. Публичност и гражданско участие в процеса на разработване на ИПГВР Разград ...... 196 

5.2. Мерки за осигуряване на прозрачност при изпълнение на ИПГВР Разград .................. 199 

6. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА ................................................................. 200 



Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град 

Разград за осигуряване на устойчива, обновена и качествена градска среда” по Договор BG161PO001/1.4-07/2010/010, който се 

осъществява 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 Община 

Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 

съюз и Управляващия орган. 

ДЗЗД „Консорциум Абритус III Консулт” 

5 | 251 

7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ЕКОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКА И ОЦЕНКАТА ЗА СЪВМЕСТИМОСТ 

НА ИПГВР РАЗГРАД ................................................................................................................. 202 

8. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА на ИПГВР .................................................................. 203 

8.1. Програма за реализация на ЗВ I – Зона със социален характер ....................................... 203 

8.1.1. Анотация за ЗВ I – Зона със социален характер ............................................................. 203 

8.1.2. Индикативен списък на програмата за реализация на ЗВ I – Зона със социален 

характер (Таблица 1 за ЗВ I)....................................................................................................... 207 

8.1.3. Оперативен план на ЗВ I – Зона със социален характер (Таблица 2 за ЗВ I) .............. 208 

8.1.4. Бюджет на ЗВ I – Зона със социален характер (Таблица 3 за ЗВ I) .............................. 209 

8.1.5. План-график за реализация на проектите в ЗВ I – Зона със социален характер 

(Таблица 4 за ЗВ I) ....................................................................................................................... 210 

8.1.6. Управление и контрол на програмата за реализация на ЗВ I – Зона със социален 

характер ........................................................................................................................................ 211 

8.2. Програма за реализация на ЗВ II – Зона с потенциал за икономическо развитие ......... 211 

8.2.1. Анотация за ЗВ II – Зона с потенциал за икономическо развитие ............................... 211 

8.2.2. Индикативен списък на програмата за реализация на ЗВ II – Зона с потенциал за 

икономическо развитие (Таблица 1 за ЗВ II) ............................................................................ 213 

8.2.3. Оперативен план на ЗВ II – Зона с потенциал за икономическо развитие (Таблица 2 за 

ЗВ II) ............................................................................................................................................. 214 

8.2.4. Бюджет на ЗВ II – Зона с потенциал за икономическо развитие (Таблица 3 за ЗВ II) 215 

8.2.5. План-график за реализация на проектите в ЗВ II – Зона с потенциал за икономическо 

развитие (Таблица 4 за ЗВ II) ..................................................................................................... 216 

8.2.6. Управление и контрол на програмата за реализация на ЗВ II – Зона с потенциал за 

икономическо развитие .............................................................................................................. 217 

8.3. Програма за реализация на ЗВ III – Зона на публични функции с висока обществена 

значимост ..................................................................................................................................... 217 

8.3.1. Анотация за ЗВ III – Зона на публични функции с висока обществена значимост .... 217 

8.3.2. Индикативен списък на програмата за реализация на ЗВ III – Зона на публични 

функции с висока обществена значимост (Таблица 1 за ЗВ III) ............................................. 221 

8.3.3. Оперативен план на ЗВ III – Зона на публични функции с висока обществена 

значимост (Таблица 2 за ЗВ III) ................................................................................................. 222 

8.3.4. Бюджет на ЗВ III – Зона на публични функции с висока обществена значимост 

(Таблица 3 за ЗВ III) .................................................................................................................... 223 

8.3.5. План-график за реализация на проектите в ЗВ III – Зона на публични функции с 

висока обществена значимост (Таблица 4 за ЗВ III) ................................................................ 224 

8.3.6. Управление и контрол на програмата за реализация на ЗВ III – Зона на публични 

функции с висока обществена значимост ................................................................................. 225 



Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град 

Разград за осигуряване на устойчива, обновена и качествена градска среда” по Договор BG161PO001/1.4-07/2010/010, който се 

осъществява 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 Община 

Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 

съюз и Управляващия орган. 

ДЗЗД „Консорциум Абритус III Консулт” 

6 | 251 

ЧАСТ III ....................................................................................................................................... 226 

УПРАВЛЕНИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПЛАНА .............................................................. 226 

1. УПРАВЛЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИПГВР .................................................................... 227 

2. ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА ... 231 

3. ОБЩЕСТВЕНО УЧАСТИЕ В НАБЛЮДЕНИЕТО И ОЦЕНКАТА НА ПРИЛАГАНЕТО 

НА ПЛАНА И ОЦЕНКАТА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРИЛАГАНЕТО МУ ....................... 249 

ПРИЛОЖЕНИЯ ........................................................................................................................... 250 

  



Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град 

Разград за осигуряване на устойчива, обновена и качествена градска среда” по Договор BG161PO001/1.4-07/2010/010, който се 

осъществява 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 Община 

Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 

съюз и Управляващия орган. 

ДЗЗД „Консорциум Абритус III Консулт” 

7 | 251 

 

ЕКСПЕРТЕН ЕКИП 

КЛЮЧОВИ ЕКСПЕРТИ 

Инж. Петър Стоянов Ръководител на екипа 

Арх. Ваня Фурнаджиева Експерт Селищна мрежа и устройствено 

планиране на градската територия 

Юлия Пъшкина Експерт Регионално развитие и стратегическо 

планиране 

Владимир Янчев Експерт Проекти 

Петя Донова Експерт Икономически анализи 

Нина Стефановска Експерт Еколог 

НЕКЛЮЧОВИ ЕКСПЕРТИ 

Инж. Васил Тодоров Експерт ВиК 

Инж. Галина Бахнева Експерт ВиК 

Инж. Радка Петрова Експерт Електрически системи 

Арх. Красина Цекова Експерт Озеленяване 

Инж. Анна Савова Експерт Отопление и газоснабдяване 

Арх. Явор Дичев Експерт Недвижимо и културно наследство 

Инж. Йоана Стефанова Експерт ГИС, геодезия и картография 

Инж. Иваничка Рахнева Експерт ГИС, геодезия и картография 

Инж. Божидар Кереков Експерт Геолог 

Ирина Константинова Експерт Юрист 

Дончо Ковачев Експерт Публично-частно партньорство 

ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИЦИ 

Инж. Димитър Донов Статистическа обработка на данни и техническа 

инфраструктура 

Венета Гераскова Графично оформление и анкети 

Веселина Йосифова Счетоводител 

 

  



Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град 

Разград за осигуряване на устойчива, обновена и качествена градска среда” по Договор BG161PO001/1.4-07/2010/010, който се 

осъществява 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 Община 

Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 

съюз и Управляващия орган. 

ДЗЗД „Консорциум Абритус III Консулт” 

8 | 251 

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 

АЗ Агенция по заетостта 

БДЖ Български държавни железници 

БТ Бюро по труда 

БЧК Български червен кръст 

ВЕИ Възобновяеми енергийни източници 

ВиК Водоснабдяване и канализация 

ВУЗ Висше учебно заведение 

ГМО Генетично модифицирани организми 

ГПСОВ Градска пречиствателна станция за отпадни води 

ДСП Дирекция социално подпомагане 

ДКЦ Диагностично-консултативен център 

ДП Домашен помощник 

ЕК Европейска комисия 

ЕО Европейска общност 

ЕПЖС Едропанелно строителство 

ЕС Европейски съюз 

ЕФРР Европейски фонд за регионално развитие 

ЖП Железопътен транспорт 

ЗБР Закон за биологичното разнообразие 

ЗВ Зона за въздействие 

ЗООС Закон з аопазване на околоната среда 

ЗОП Закон за обществените поръчки 

ЗП Задание за проектиране 

ЗРП Застроителен и регулационен план 

ЗРР Закон за регионалното развитие 

ЗУТ Закон за устройство на територията 

ИКТ Информационни и комуникационни технологии 

ИПГВР Интегриран план за градско възстановяване и развитие 

КАВ Качество на атмосферния въздух 



Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град 

Разград за осигуряване на устойчива, обновена и качествена градска среда” по Договор BG161PO001/1.4-07/2010/010, който се 

осъществява 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 Община 

Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 

съюз и Управляващия орган. 

ДЗЗД „Консорциум Абритус III Консулт” 

9 | 251 

КАТ Контрол на автомобилния транспорт 

Км Километра 

КФ Кохезионен фонд 

МБАЛ Многопрофилна болница за активно лечение 

ММ Меки мерки 

МОПТ Масов обществен пътнически транспорт 

МОСВ Министерство на околната среда и водите 

МПС Моторно превозно средство 

МРР Министерство на регионалното развитие 

МС Министерски съвет 

МСП Малки и средни предприятия 

МТБ Материално-техническа база 

МЦ Медицински център 

НЗОК Национална здравно-осигурителна каса 

НИНКН Национален институт по недвижимо и културно наследство 

НПО Неправителствена организация 

НСИ Национален статистически институт 

НСРР Национална стратегия за регионално развитие 

НЦТР Национален център за териториално развитие 

НЧ Народно читалище 

ОбС Общински съвет 

ОВОС Оценка за въздействие на околната среда 

ОДЗ Обединено детско заведение 

ОП Оперативна програма 

ОПР Общински план за развитие 

ОПРР Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 

/Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020/ 

ОС Оценка за съвместимост 

ОУ Общообразователно училище 

ОУП Общ устройствен план 



Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град 

Разград за осигуряване на устойчива, обновена и качествена градска среда” по Договор BG161PO001/1.4-07/2010/010, който се 

осъществява 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 Община 

Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 

съюз и Управляващия орган. 

ДЗЗД „Консорциум Абритус III Консулт” 

10 | 251 

ПГ Професионална гимназия 

ПМС Постановление на Министерския съвет 

ПРСР Програма за развитието на селските райони 

ПСОВ Пречиствателна станция за отпадни води 

ПСПВ Пречиствателна станция за питейни води 

ПУП Подробен устройствен план 

ПЧП Публично-частно партньорство 

РИОСВ Регионална инспекция за околна среда и води 

РКИ Работна комисия за изпълнение 

РУ Районно управление 

СНЦ Сдружения с нестопанска цел 

СОУ Средно общообразователно училище 

СФ Структурен фонд 

ТБО Твърди битови отпадъци 

ТЕЦ Топлоелектрическа централа 

ТЛФ Твърди лекарствени форми 

ТСБ Териториално статистическо бюро 

УПИ Уреголиран поземлен имот 

ФПЧ Фини прахови частици 

ХВП Хранително-вкусова промишленост 

ЦДГ Целодневна детска градина 

ЦНСП Център за настаняване от семеен тип 

ЦПО Център за професионално обучение 

ЮНЕСКО Организация на обединените нации за образование, наука и 

култура 

ЕЕА Европейска агенция по околна среда 

SWOT Анализ на силните и слабите страни, възможностите и 

заплахите 

  



Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град 

Разград за осигуряване на устойчива, обновена и качествена градска среда” по Договор BG161PO001/1.4-07/2010/010, който се 

осъществява 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 Община 

Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 

съюз и Управляващия орган. 

ДЗЗД „Консорциум Абритус III Консулт” 

11 | 251 

УВОД 

Настоящият документ е изготвен в рамките на изпълнение на дейностите по договор 

№ BG161PO001/1.4-07/2010/010 „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване 

и развитие на град Разград за осигуряване на устойчива, обновена и качествена градска 

среда”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално 

развитие 2007 – 2013 г.”. Наименованието на обществената поръчка е “Изработване на 

Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Разград с 

включени програми за реализация, подробни устройствени планове (ПУП) за участъците от 

зоните за въздействие, за които няма такъв, екологични оценки и оценки за съвместимостта 

на ИПГВР и ПУП, предпроектни проучвания и подробни технически задания за 

инвестиционно проектиране” - Договор № BG161PO001/1.4-07/2010/010-U-6/2012 г. с 

изпълнител ДЗЗД „Консорциум Абритус III Консулт”. 

Интегрираният план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. Разград е 

програмен документ, осигуряващ времева и пространствена обвързаност на проекти, 

действия и инвестиционни намерения, прилагани в три определени градски зони – зони за 

въздействие (ЗВ), интегрира политики, обединява ресурси и координира взаимодействието 

между различните заинтересовани страни и тяхното съвместно провеждане, допринася за 

постигане на визията за развитие на града. 

Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на Разград обхваща 

времевия хоризонт до 2020 г. и отговаря на следните основни изисквания: 

 Съобразен е с принципите на устойчиво развитие и допринася за прилагането на 

тези принципи в обхвата на конкретната територия на гр. Разград. 

 Отчита спецификата на конкретната градска територия, спазва принципа за 

пространствено развитие, съчетаващ социално–икономическото и 

инфраструктурното развитие на града и урбанизираните му зони с актуалното 

устройствено планиране. 

 Осигурява приемственост и надграждане на другите стратегически и планови 

документи на регионалното развитие и на териториалното устройство като: 

o Документи за интегрирано планиране и устойчиво развитие на градовете на 

ниво ЕО; 

o Лайпцигска харта за устойчиви европейски градове; 
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o Декларация от Толедо (22.06.2010 г.); 

o Национална законова рамка за стратегическо планиране; 

o Закон за регионалното развитие (ЗРР); 

o Регионален план за развитие на Северeн централен район за планиране (2014-

2020 г.); 

o Областна стратегия за развитие на Разград (2014-2020 г.); 

o Общински план за развитие - Разград; 

o Общ устройствен план на град Разград. 

o Съществуващи подробни устройствени планове. 

 

Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на Разград има следната 

структура и съдържание: 

 Увод; 

 Част I-ва – Целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация; 

 Част II-ра – Стратегия и цели на плана; 

 Част III-та – Управление на реализацията на плана; 

 Приложения. 
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ЧАСТ I 

 

ЦЕЛЕВИ И ПРОБЛЕМЕН АНАЛИЗ 

НА ГРАД РАЗГРАД 
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РЕЗЮМЕ НА ЦЕЛЕВИЯ И ПРОБЛЕМЕН АНАЛИЗ 

Настоящият документ е изготвен в рамките на изпълнение на дейностите по договор 

№ BG161PO001/1.4-07/2010/010 „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване 

и развитие на град Разград за осигуряване на устойчива, обновена и качествена градска 

среда”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално 

развитие 2007 – 2013 г.”. Наименованието на обществената поръчка е “Изработване на 

Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Разград с 

включени програми за реализация, подробни устройствени планове (ПУП) за участъците от 

зоните за въздействие, за които няма такъв, екологични оценки и оценки за съвместимостта 

на ИПГВР и ПУП, предпроектни проучвания и подробни технически задания за 

инвестиционно проектиране” - Договор № BG161PO001/1.4-07/2010/010-U-6/2012 г. с 

изпълнител ДЗЗД „Консорциум Абритус III Консулт”. 

Местонахождение, граници, пространствени и икономически връзки 

Град Разград се намира в централната част на Североизточна България в Източната 

част на Дунавска хълмиста равнина. През него минават първокласният път Русе – Варна и 

железопътна линия, която е важна връзка между пристанището на река Дунав в гр. Русе и 

черноморското пристанище в град Варна. Град Разград е разположен по протежение на река 

Бели Лом и по северния склон на Разградските височини. Градът отстои на 64 км. от Русе, 

136 км. от Варна, 55 км. от Шумен и 36 км. от Търговище. 

Предназначение и начин на ползване на поземлените имоти и сградите 

В град Разград се откроява проблем с недостига на териториални резерви за развитие 

(нарастване) на града в рамките на съществуващите строителни граници. 

Жилищният сграден фонд в град Разград има обособени няколко жилищни квартала 

с предимно нискоетажно, еднофамилно застрояване в урегулирани имоти, както и квартали 

с едропанелно жилищно строителство и такова, реализирано по други индустриализирани 

способи. Поддръжката на сградния фонд е задължение на собствениците, а Общината 

трябва да провежда благоустройствените мероприятия. Сградите са амортизирани, с ниска 

степен на енергийна ефективност. Има извършвани нерегламентирани преустройства, 

които поставят под съмнение тяхната устойчивост на сеизмични и други влияния. 

Структура на собствеността и ограничени вещни права 
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Структурата на собствеността е изразена в съотношение: 97,9% - частна и 2,1% - 

общинска собственост. Тази структура отразява невъзможността Общината да провежда 

ефективно социална жилищна политика на основата на собствен фонд. 

Релеф, природни ресурси, флора, фауна, резервати и защитени територии 

На територията на община Разград са установени находища на глина за 

производство на строителни керамични изделия – тухли, цигли и керемиди, както и 

находища на варовици, подходящи за трошен камък и пътни настилки. Горският фонд на 

територията на общината е около 13 000 ха, от които 11 728 ха са общинска собственост, 

като годишният добив на дървесина на територията на общината възлиза на около 40 000 

куб.м. 

Демографски параметри и политика по човешките ресурси 

Негативните тенденции обхванали демографското развитие на страната се изразяват 

в намаляване на населението на град Разград. В основата на демографските загуби е 

отрицателния естествен прираст и миграциите. Тези тенденции са характерни и за града, 

където в края на 2011 г. постоянното население на града е 33 416 жители. За една година в 

резултат на отрицателен естествен и механичен прираст населението на града е намаляло 

със 741 души или с 2,22%. Тревожната статистика показва необходимостта от провеждане 

на активна социална политика за ограничаване и преодоляване на негативните тенденции. 

По данни на ДБТ „Разград” за 2010 г. най-голям относителен дял (около 44%) имат 

безработните във възрастовата група над 50 години. Около 24% са безработните между 40 и 

50 годишна възраст. Младите хора от 19 – 24 г. съставляват едва 6% от регистрираните 

безработни. Анализът сочи, че част от безработните не поддържат регистрацията си в 

бюрата по труда. 

Икономическо развитие и инвестиционна активност 

Град Разград е известен като център на фармацевтичната промишленост, а 

традициите в селското стопанство в региона благоприятстват развитието на хранително-

вкусовата промишленост. Бизнесът и индустрията в града са представени основно от микро 

и малки фирми (98,0%). Намалява броя и значението на големите предприятия, което 

довежда до свиване на обема на нетните приходи от продажби. Малките и средни 

предприятия са съсредоточени предимно в сферата на услугите, и по-малко в 
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производството. Богатото културно-историческо наследство и природни дадености са 

основите за развитието на туристическата индустрия на разградския регион. 

Социална сфера 

Изградената мрежа от детски заведения е с капацитет да удовлетвори потребностите 

на града. Общото образование включва различните образователни степени – начално, 

основно и средно. Инфраструктурата на основното образование поема населението от 

съответната образователна възраст на града. Във всички средни училища се обучават и 

ученици от останалите населени места. 

Системата за здравно обслужване в града е материално и кадрово обезпечена. 

Развита е болничната, доболничната и спешната медицинска помощ за населението. 

Здравното обслужване осигурява обслужването на населението от цялата област. Сериозен 

проблем е навременното осигуряване на здравна помощ в отдалечените села и тези без 

лекарски практики. 

През последните години общинската администрация в град Разград е постигнала 

сериозен напредък в областта на социалното подпомагане и социалните дейности. 

Положителна тенденция е предлагането на социални услуги в семейна среда, които са 

важни за осъществяване на прехода от институционални грижи към услуги в естествена 

семейна среда. 

През последните години в града се настаняват големи супермаркети и хипермаркети, 

които предлагат разнообразни промишлени и хранителни стоки на едно място. Услугите в 

град Разград се извършват основно от частния сектор. Предимно малки семейни фирми 

извършват дейности в сферата на търговията, услугите, хотелиерството и общественото 

хранене. 

Културно-историческо наследство 

Културното наследство на община Разград включва десетки недвижими 

археологически, архитектурни, художествени и исторически паметници на културата, най-

известните сред които са археологическия резерват „Абритус”, джамията „Ибрахим паша”. 

Държавно управление, неправителствен сектор 

Държавното управление функционира чрез: законодателна, изпълнителна и съдебна 

власт. Законодателната власт на местна почва се осъществява от общински съвет, който е 

колективен изборен орган с 4-годишен мандат. Общински съвет Разград се състои от 33-ма 
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общински съветници. Изпълнителната власт се осъществява от общинска администрация 

начело с кмет, който се избира пряко за срок от 4 години. 

Съдебната власт се осъществява от Окръжен съд Разград, който обхваща районните 

съдилища Разград, Исперих и Кубрат. 

Неправителственият сектор на територията на град Разград е представен от малко на 

брой организации, но достатъчно активни и формиращи гражданското мнение в града. 

Въздух 

От направените измервания за състоянието на въздуха в града е установено, че 

липсват замърсявания с прах, серни и азотни окиси. 

Геоложка основа 

Територията на града и община Разград са разположени в Мизийската платформа. 

По нея са установени локално гъвкави структури от по-нисък порядък и не са установени 

съществени разломни нарушения. 

Почви 

Почвите са предимно черноземни, като в местата около речните тераси са 

алувиално-ливадни със завишено съдържание на хумус, а във високите части – сиви горски 

почви. 

Води 

Водоснабдяването на град Разград е осъществено през периода 1929 – 1985 г., като 

довеждащите водопроводи и вътрешната водопроводна мрежа са изпълнени от етернитови, 

стоманени и поцинковани тръби, а през последните години се осъществяват частични 

реконструкции и ремонти на водопроводи с полиетиленови тръби. 

Шум 

Единственият съществуващ фактор, влияещ на шума, е автотранспортът. 

Отпадъци 

В град Разград е въведена организирана система за събиране и извозване на битовите 

отпадъци. Събраните битови отпадъци от населените места се извозват и обезвреждат на 

Регионалното депо за неопасни отпадъци град Разград. 

Селищна мрежа, устройство и изграденост на градската среда 

Град Разград попада в категорията „средни градове” и е разположен сравнително 

близо до селските населени места. Факторът, влияещ върху комуникацията между Разград 
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и околните населени места, е състоянието на мрежите на техническата инфраструктура. 

Към настоящия момент тяхното състояние е неудовлетворително и затруднява 

функционирането на града. 

Анализът на състоянието на обществените сгради за култура, образование, 

здравеопазване показа необходимост от провеждане на мероприятия за реконструкция и 

ремонт. 

Жилищен сектор 

Жилищните квартали в град Разград са недостатъчно благоустроени с ниска 

енергийна ефективност. Силно е амортизирана водопроводната мрежа, което води до 

големи загуби на вода. Немалко са проблемите и на Централната градска част, която е 

застроена е със сгради с предимно административно и обществено обслужване, обхващащи 

65% от територията и жилищни сгради - 35%. Не е изградена достъпна архитектурна среда 

за хората с увреждания, тротоарите са полуразрушени или липсват такива, необходимо е 

социализиране на териториите за обществено ползване. 

Физическото състояние на жилищния фонд е недобро. Това се дължи на сравнително 

ниското качество на строителството и недобрата поддръжка през годините. За да се осигури 

добър жилищен стандарт и продължителност на живота на жилищния фонд през 

следващите 20-30 години, е необходимо осигуряването на реконструкция и саниране на 

жилищните сгради за постигане на необходимото качество. Най-голям проблем 

представляват сградите, строени по едропанелна технология - проблем, общовалиден за 

страната. Състоянието на техническата инфраструктура е незадоволително по отношение 

на пешеходна достъпност, включително и на хора с увреждания. Не е достатъчно 

осветлението в междублоковите пространства и по алеите. 

Инфраструктура, включително комуникационно-транспортна мрежа 

Осигурени са автобусни линии до всички общини от областта, съседните областни 

градове и някои от по-големите градове в страната. Увеличената степен на моторизация и 

намалената пропускателна способност на уличната мрежа в централната част на града 

налагат изграждане на вътрешни обходни трасета и нови улични връзки. Не достигат и 

площите за открито паркиране. Уличната мрежа е с достатъчно покритие, но е 

амортизирана. 
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Електроснабдени и осветени са всички населени места. За населените места на града 

са подменени старите амортизирани осветителни тела с енергоспестяващи. 

Топлоснабдяването на град Разград се осъществява чрез отоплителна централа, която 

работи с гориво „природен газ”. Осъвременени са 90% от абонатните станции. 

Газифицирани са структуроопределящи предприятия в промишлените зони. Изградени са 

основните газопреносни и разпределителни мрежи в град Разград. Телекомуникациите на 

територията на град Разград се характеризират като качествени. Град Разград разполага с 

добра спортна техническа база, позволяваща развитието на 20 вида спорт. 

Идентифицирани зони за въздействие 

Съгласно предварителния анализ и в съответствие с обществените нагласи се 

очертават следните зони за въздействие: 

Зона със социален характер – жилищната зона в южния край на града, включваща 

квартал „Орел”, части от кв. „Оборище” и кв. „Житница”и бившата база на ОД 

”Жандармерия”, заключени между бул. ”Априлско въстание”, ул. ”Добровска”, ул. 

”Ивайло”, ул. ”Ал. Стамболийски”, регулационна граница на града от юг, южен обход, ул. 

”Ивайло”, „Южен булевард” и ул. ”Проф. Димитър Ненов”. Тази зона има най-остра нужда 

от доизграждане на техническата инфраструктура, от благоустрояване, озеленяване, 

създаване на места за отдих и почивка на деца и възрастни, спортни съоръжения и от 

предвиждания за нови елементи на социалната инфраструктура. 

Зона с потенциал за икономическо развитие – бизнес зона „Перистър” и други 

производствени терени, заключени между р. Бели Лом, на юг и запад регулационните 

граници на града, границата на базата на бившето военно поделение, кв. ”Добровски” и ул. 

”Перистър”. Тази част на града се идентифицира като Югозападна промишлена зона и в нея 

са налични голям брой общински терени, които могат да бъдат предоставяни за развитие на 

нови икономически дейности, при положение, че се доразвие техническата и пътната 

инфраструктура. Югозападната промишлена зона има връзка с околовръстен път Русе – 

Варна, направленията София и Южна България през Търговище, както и благоприятен 

достъп до централната част на града. Към тази бизнес зона има заявен инвеститорски 

интерес. 

Зона на публични функции с висока обществена значимост – включва градския 

парк и спортните терени северозападно от парка, старата част на кв. ”Варош” и 
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централното градско ядро, заедно със зоната между бул. ”Бели Лом”, ул. ”Странджа”, ул. 

”Дунав” и ул. ”Никола Икономов”. Зоната включва централна градска част с налична 

концентрация на функции с публичен характер с висока обществена значимост и с 

преобладаващ брой сгради с административни и обществени функции. В старата част на кв. 

”Варош” има наличие на сгради – недвижими културни ценности. Признакът на 

интегрираност при този вид зони е обхващането на широк набор от проблеми, ефектът от 

решаването на които ще засяга цялата или значителни части от градското население по 

отношение качеството на живот, екологическите и естетическите качества на жизнената 

среда, привлекателността на града и условията за стимулиране на икономическия растеж. 

 

УВОД 

Настоящият документ е изготвен в рамките на изпълнение на дейностите по договор 

№ BG161PO001/1.4-07/2010/010 „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване 

и развитие на град Разград за осигуряване на устойчива, обновена и качествена градска 

среда”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално 

развитие 2007 – 2013 г.”, съгласно схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG161PO001/1.4-07/2010 „Подкрепа за интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие”. Наименованието на обществената поръчка е “Изработване на 

Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Разград с 

включени програми за реализация, подробни устройствени планове (ПУП) за участъците от 

зоните за въздействие, за които няма такъв, екологични оценки и оценки за съвместимостта 

на ИПГВР и ПУП, предпроектни проучвания и подробни технически задания за 

инвестиционно проектиране” - Договор № BG161PO001/1.4-07/2010/010-U-6/2012 г. с 

изпълнител ДЗЗД „Консорциум Абритус III Консулт”. 

Целевият и проблемен анализ представлява анализ на съществуващата ситуация, 

който е базиран върху вече изградената визия за социално-икономическото развитие на 

град Разград, отразена в стратегическите документи, вкл. устройствени планове и схеми, 

както и на основата на проблеми, определени със секторните програми. Този анализ, 

съгласно принципа при разработване на ИПГВР, цели извеждането на реалистични и 

конкретни данни и прогнози за идентифициране на потенциала на градската територия за 
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устойчиво развитие, съобразен с финансовия и административния капацитет на Община 

Разград. 

Основната цел на анализа е да подпомогне процеса на разработване на Интегриран 

план за градско възстановяване и развитие на града с времеви хоризонт 2020 г., насочен 

към установяване на механизъм за преодоляване и предотвратяване на проблемите в 

територии, чието развитие е ключово за осъществяване на дългосрочната визия за 

развитието на града. 

Специфичната цел на анализа е да идентифицира проблемите и формулира целите за 

развитие, за да се определи визия за развитие на град Разград до 2020 г., с оглед на 

трайното подобрение на икономическия, физическия, социален и екологичен статус на 

градските зони и на града като цяло. 

Основната задача на аналитичната дейност е да бъде изследвана и анализирана 

градската територия с цел идентифициране на онези нейни проблеми, чието решаване 

изисква да бъдат прилагани инструментите на интегрираното планиране за постигане на 

устойчиво градско развитие. 

Анализът е базиран на официална статистическа информация на ниво град, община и 

област, както и на резултатите от проведени количествени изследвания. Официалните 

статистически данни са използвани за основа на описанието на състоянието и 

идентифициране на възможно най-ефективни политики за развитие на града. Проведените 

количествено изследване (проучване сред жителите на града) и качествено изследване 

(фокус групи и интервюта със заинтересовани страни) са използвани за основа за 

идентифициране на основните проблеми в града и оценка на нагласите и очакванията на 

жителите на града относно новото градско развитие. Времевият обхват на анализираната 

статистическа информация варира в зависимост от наличността на данни, като при всички 

случай са анализирани най-новите налични стойности на показателите. В по-голямата си 

част показателите се отнасят до 2011 – 2012 г. 

Настоящият документ съдържа няколко обединени тематични анализи, които са 

структурирани в шест части: 

 Обща характеристика; 

 Социално-икономически анализ; 

 Околна среда; 
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 Градско развитие; 

 Обществени нагласи: проучване на общественото мнение относно 

съществуващите нагласи за обособяване на зони за въздействие към ИПГВР на 

град Разград; 

 Силни и слаби страни, възможности и заплахи 

Първата част съдържа анализ на общата характеристика на града. Тук са включени 

описание на местонахождението на града и е направена физикогеографска характеристика. 

Втората част е посветена на социално-икономическия анализ. Тук е направен 

преглед на общото икономическо развитие на града и тенденциите в развитието на 

основните икономически сектори (промишленост и туризъм). Разгледан е пазара на труда и 

настоящoто състояние на заетостта, безработицата и доходите. Обърнато е специално 

внимание на ключови фактори за икономически растеж, а именно работна сила и човешки 

капитал, като са представени демографските и образователните характеристики на 

местното население. Акцентирано е върху културно-историческото наследство. Сред 

засегнатите теми е и темата за институционалната среда и гражданското общество. 

Включена е и информация за регистрираната престъпност на територията на града. 

Третата част е озаглавена „Околна среда” и в нея са разгледани темите за климата, 

водите, шума и отпадъците на местно ниво. 

Четвъртата част е посветена на градското развитие и благоустройство. Тук е 

направен анализ на селищната мрежа, устройството и изградеността на градската среда. 

Представено е състоянието на жилищния сектор. Подробно е анализирана наличната 

инфраструктура, като е обърнато специално внимание на транспортната инфраструктура, 

водоснабдяването и канализацията, както и инфраструктурата в енергетиката, съобщенията, 

образованието, здравеопазването и спорта. Анализирана е осигуреността на територията с 

действащи устройствени планове/схеми. Не на последно място е направен преглед на 

градското развитие, целевите проекти и въздействието върху градското развитие. 

В петата част са представени нагласите на жителите на града относно 

съществуващите идеи за обособяване на зони за въздействие към ИПГВР град Разград.  

В шестата част в обобщен и синтезиран вид са представени заключенията от 

извършения анализ по формата SWOT анализ (анализ на силните и слабите страни, 

възможностите и заплахите). 
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І. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА 

1.1. Местонахождение, граници, пространствени и икономически връзки 

на различни нива 

Град Разград се намира в централната част на Североизточна България в Източната 

част на Дунавска хълмиста равнина. 

Градът е общински и областен център и естествен кръстопът на важни пътни 

артерии, свързващи Централна Европа с Черноморието и Азия. През него минават 

първокласният път Русе – Варна и железопътна линия, която е важна връзка между 

пристанището на река Дунав в гр. Русе и черноморското пристанище в град Варна. Град 

Разград е разположен по протежение на река Бели Лом и по северния склон на Разградските 

височини. Градът отстои на 64 км. от Русе, 136 км. от Варна, 55 км. от Шумен и 36 км. от 

Търговище. 

Географското разположение в съчетание с благоприятните природни и климатични 

условия обуславят ролята на град Разград като административен и културен център от 

древността до днес. За това свидетелстват откритите в околностите на града 

праисторически селища и тракийски могили. В покрайнините на града се намират 

останките на античния римски град Абритус, основан през I век пр.н.е. 

През територията на Северен централен район, част от който е и Разград, минават 

европейски транспортни коридори № 7 и № 9. Северната граница е с Румъния. На 

територията на района функционира единственият мост на река Дунав в участъка на 

българо-румънската граница. Местоположението на града предлага удобен достъп до най-

голямото черноморско пристанище Варна и най-голямото речно пристанище Русе, 

черноморските пристанища и курорти, пазарите на Румъния и Украйна. Градът е 

транспортен възел, представен от автобусен и ж.п. транспорт. 

В структурата на поземления фонд на областта преобладават земеделските земи. Те 

заемат 52% от цялата й територия. Горският фонд обхваща 40% от областта, докато фонд 

„Населени места” обхваща 2,0%. Другите територии се използват за добив на полезни 

изкопаеми, транспорт, инфраструктура, водни течения и водни площи. 

Разград е важен център на икономиката с утвърдени промишлени позиции, които 

очертават перспективни възможности за бъдещо развитие. Това определя ролята на града 
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като опорен център от високо равнище в границите на Северния централен район и 

балансьор на град Русе в урбанистичната структура на района. 

Град Разград е областен и общински център, което очертава редица предимства за 

неговото развитие по отношение на представена местна и областна администрация и 

декоцентрирани държавни служби. Концентрацията на важни социално-икономически 

функции определят по-бързо и качествено обслужване на бизнеса и по-добър достъп до 

информационно и проектно обслужване за възможностите, които предлага европейското 

финансиране. 

Регионалните връзки на град Разград следва да се посочат в контекста на влиянието 

на няколко групи фактори, а именно: 

 Икономически фактори – перспективите за развитие на града са многостранни и 

създават възможности за пазарна реализация в областите - индустрия, туризъм и 

услуги. Голяма част от промишлените фирми в града намират своята суровинна 

база в големият селскостопански район около града. Високият размер и брой 

обработваеми площи на територията на община Разград позволяват безпроблемно 

обезпечаване с необходимите суровини. 

 Голям тласък за развитието на туризма в града може да даде богатото културно-

историческо наследство. Благоприятното местоположение на града го определя 

като важен регионален център, който ще засилва своите обслужващи функции по 

отношение на околната територия и Северна България, които се изразяват в 

предлагането на ново качество, количество и спектър на предоставяните услуги. 

 Социални фактори – голяма част от обектите, предлагащи обществени и бизнес 

услуги в рамките на областта, се намират на територията на град Разград. В най-

голяма степен това се отнася до подсистемите образование, здравеопазване, 

административно и правно обслужване, култура и др. Наличието на колеж и 

професионални училища създават благоприятни възможности за развитие на 

икономическото, социалното и културното развитие на града и района. 

 Технически инфраструктурни фактори – добрата комуникация и регионалните 

връзки се определят от схемата на магистралната инженерна инфраструктура. С 

голямо обществено значение и национален интерес са обектите в областта на 

водоснабдяването, електроснабдяването, газоснабдяването и транспорта. 
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 Демографски потенциал – градът попада в категорията средни градове с 

население около 40 хил. души, което е достатъчна демографска маса за 

развитието на града. 

В настоящите съвременни условия регионалните връзки на града придобиват нови 

измерения, които се обуславят от принципите на самоуправление на общините, липса на 

централизирано планиране и нови пазарно ориентирани икономически условия. 

Същевременно град Разград остава един от големите търговско-консумативни центрове в 

тази част на страната, което неминуемо ще има отражение върху неговата функционално-

пространствена структура. 

Локалните връзки в границата на градската територия ще се развиват на основата на 

единната техническа инфраструктура. При недостиг на общински терени в регулационните 

граници на града, някой обекти на комуналното стопанство могат да се изнесат или да се 

локализират нови в други части на общината и крайградската зона. Все още по-ниската 

цена на терените извън града ще стимулират този процес. 

Членството на България в ЕС дава възможност да се използват средства от 

Европейските фондове за развитието на градската среда. Благоустрояването на града трябва 

да се базира на варианти на социално-икономическо развитие, които отчитат 

предизвикателствата на членството на България в ЕС и възможностите които се 

предоставят в следствие на него. Възможностите за ползване на Европейските фондове и 

тяхното обвързване с конкретни проекти, имащи отношение към развитието на града, ще 

бъдат важен елемент в бъдещ период. 

Концепцията за развитие на града следва правилно да отчете възможностите за 

развитие, които разкрива Дунавската стратегия на ЕС и да аргументира съответните 

устройствени операции които ще се финансират чрез този инструментариум. 

1.2. Трайно предназначение и начин на трайно ползване на поземлените 

имоти и сградите 

В настоящoто социално-икономическо и инфраструктурно развитие на град Разград 

се откроява една група от проблеми, които са с подчертан устройствен характер. Те са 

свързани с недостига на териториални резерви за развитие (нарастване) на града в рамките 

на съществуващите строителни граници. Значимостта на тази група проблеми се 

подчертава от все по-ясно изразената инвестиционна активност, от търсенето на терени с 
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по-голяма площ – между 5-10 и повече декари, които трудно могат да бъдат удовлетворени 

в строителните граници на град Разград. 

Възможностите за решаване на този проблем са свързани с евентуалното 

разширяване на строителните граници на града. Това налага да се анализират и оценят 

поземлените ресурси, с които разполага града в рамките на землището. От съществено 

значение е да се вземат предвид и благоприятните посоки за териториално разширение, 

свързани с природните и антропогенни условия и ограничители. 

За тези цели характеристиката и оценката на поземлените ресурси е представена 

подробно. Земите (по начина на трайно ползване и по фондова територия), включени в 

землището на град Разград са както следва: 

Таблица № 1 Баланс по видове територии на град Разград 

ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ Дка % 

Обща територия 93 617 100.0 

Горски територии 14 056 15.0 

Земеделски територии 63 988 68.4 

Урбанизирани територии 13 222 14.1 

Водни течения и площи 855 0.9 

Транспорт и инфраструктура 1 151 1.2 

Добив на полезни изкопаеми 345 0.4 
Източник: Агенция по кадастър, данните са към 31.12.2000 г. 

Друг аспект на решаването на проблемите е търсенето на резервни терени в 

границите на града, чрез преструктурирането им и създаване на възможности за изграждане 

на иновативни предприятия, логистични центрове и др., които могат да бъдат предоставени 

за развитие на малкия и среден бизнес при по-гъвкави и модерни схеми за реализация. 

При анализирането на жилищния сграден фонд е видно, че в гр.Разград има 

обособени няколко жилищни квартала с предимно нискоетажно, еднофамилно застрояване, 

в урегулирани имоти – частна собственост. Поддръжката на сградния фонд е задължение на 

собствениците, а общината трябва да провежда благоустройствените мероприятия. 

Има квартали с предимно средноетажно блоково застрояване, а ж.к. „Орел” е най-

големия жилищен квартал, в който са изградени едропанелни жилищни блокове преди 

повече от 25 години. Те са амортизирани, с ниска степен на енергийна ефективност. Има 

извършвани нерегламентирани преустройства, които поставят под съмнение тяхната 

устойчивост на сеизмични и други влияния. 
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1.3. Структура на собствеността и ограничени вещни права 

Структурата на собствеността е изразена в следното съотношение: 97,9% - частна и 

2,1% - общинска/държавна собственост. Тази структура (близка до тази за градовете в 

страната – 95,6/4,4) отразява невъзможността Общината да провежда ефективно социална 

жилищна политика на основата на собствен фонд. 

Жилищната осигуреност или осигуреността на населението с жилища (по данни от 

2009 г.) е 509 жилища на 1000 д. Този макро-показател – „брой жилища/1000 обитатели” 

отразява количеството жилища, без да дава информация за качествените характеристики на 

жилищата, начина на тяхното ползване и реалното потребление. От гледна точка на общия 

наличен фонд по показателя – „брой жилища/1000 обитателя” град Разград има по-ниски 

показатели (402/1000) от средно-европейските (420/1000). Но този показател има адекватна 

диагностична стойност в условията на балансирани икономики и развити жилищни пазари. 

В град Разград той се деформира сериозно от огромното количество необитаеми жилища. 

Затова и стойността на макропоказателя се отчита не като означаващ висок стандарт на 

жилищна задоволеност, а като индикатор за необитаван фонд. Ако се вземат предвид само 

обитаваните стандартни жилища, показателят влиза в реалистичните си стойности, които са 

по-ниски от средните за страната. 

В края на 2009 г. в едно жилище живеят средно 1,96 лица, на едно жилище се падат 

средно по 63,39 кв.м., а на обитател – 32,27 кв.м. полезна площ при общо полезна площ за 

града 691 363 кв.м. Основният показател за жилищна осигуреност на населението 

жилищната площ/човек е 20,0 кв.м. – с 1,89 кв.м. над стойността за градовете в страната 

(18,11 кв.м.). 

1.4. Релеф, природни ресурси, флора, фауна, резервати и защитени 

територии 

Релеф 

Разград е разположен в източната част на Дунавската хълмиста равнина, включваща 

Разградските височини, както и долината на река Бели Лом. Принадлежността на 

територията към Дунавската равнина определя типичния равнинно-хълмист релеф и 

плодородни почвени типове. 

Природни ресурси 
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Установени са находища на глина за производство на строителни керамични изделия 

– тухли, цигли и керемиди, разположени на юг – югозапад от Разград, както и находища на 

варовици, подходящи за трошен камък и пътни настилки. В близост до Разград се намира и 

голямо находище на каолин, което е източник на суровина за силикатната промишленост и 

определя потенциалните възможности за възраждане на този отрасъл в региона. 

Горският фонд на територията на община Разград е около 13 000 ха, от които 11 728 

ха са общинска собственост. Управлението, стопанисването, възпроизводството и 

ползването на общинските гори се извършва от Общинско предприятие „Разградлес”. 

Останалите гори са държавна собственост, като управлението, стопанисването и ползването 

на същите се извършва от Държавно горско стопанство „Разград”. 

Годишното ползване на дървесина на територията на общината възлиза на около 40 

000 куб.м. През 2011 г. изтича действието на Лесоустройствения проект на горските 

територии в обхвата на ДГС „Разград” и предстои инвентаризация на горския фонд и 

проектиране на мероприятията по стопанисване на горите за следващия 10-годишен период 

2012 – 2021 г. 

Флора 

Районът на община Разград попада в пояса на дъбовете и черния бор и в равнинно-

хълмистия дъбов подпояс от Дунавски район. Типовото месторастене се определя от 

равнинно-хълмистия подпояс в района на умерено-континенталния климат. Съгласно 

флористичното делене на страната общината попада в Крайдунавския фитогеографски 

район. Територията на общината се характеризира с най-голямо участие на дървесно-

храстовите съобщества – 50 вида дървета, храсти и увивни растения, като 30 от тях са 

основни. 

Характерът на растителността в общината и нейното географско разпространение се 

обуславят от особеностите на почвено-климатичните условия и от значителната пряка или 

косвена намеса на човека. В хълмистите равнини на община Разград се наблюдават 

различни видове растителност от габър, горун, сребролистна липа, а в равнинните части 

преобладават цер, благун, вергелиев дъб и келяв габър. На територията на и около Разград 

виреят и много тревисти лечебни растения като бял равнец, багрилно подрумниче, вълча 

ябълка, обикновен пелин, зайче сянка, дяволска уста, теснолист живовляк и други. 

Фауна 
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Климатичните условия и разнообразния релеф предопределят богатия животински 

свят на територията на общината. От бозайниците се срещат див заек, лисица, чакал, вълк, 

язовец, дива свиня, благороден елен, елен лопатар, сърна, дива коза и таралеж. Основни 

представители на птичия свят са: ястреб кокошкар, яребица, фазан, дива патица, пъдпъдък, 

кукувица, кукумявка, пчелояд, папуняк, зелен кълвач, полска чучулига и др. В реките се 

срещат речен кефал, червеноперка, бяла мряна, шаран, а в язовирите – толстолоб, шаран и 

сом. 

Резервати и защитени територии 

В землището на град Разград е разположена природна забележителност „Големият 

Юг” – Разград, с обща площ 30,3 ха., от които залесени 20,1 ха. защитени територии. 

Природните обекти, обявени за защитени по Закона за защита на природата и 

разположени на територията на Разград са: 

 Природна забележителност „Големият Юг” – град Разград; 

 Защитена местност „Находище на пролетно ботурче” – село Осенец; 

 Природна забележителност по поречието на река „Топчийско дере” – село Побит 

камък; село Топчии; 

 Природна забележителност „Топчийско дере” – село Топчии; 

 Защитени зони по директивите за птиците – с. Дянково, с. Побит камък, с. 

Топчии, с. Черковна, с. Ясеновец. 

 

 

ІІ. СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ 

2.1. Демографски параметри и политика по човешките ресурси 

Демографският фактор е с важно значение за анализа на социално-икономическото и 

инфраструктурното развитие на населените места и териториалните общности. С броя на 

населението (настояще и прогнозно) се определят различните потребности на населението 

от жилища, социална и техническа инфраструктура, зелена система и други. 

Основните демографски показатели, които се използват за анализ и оценка на 

демографските характеристики и за човешкия ресурс са: брой население, полова и 

възрастова структура, структура на заетостта, образователна структура и други. 
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Негативните тенденции обхванали демографското развитие на страната се изразяват 

в намаляване на населението. В основата на демографските загуби е отрицателния 

естествен прираст и миграциите. Тези тенденции са характерни и за град Разград, където в 

края на 2011 г. изчисленото постоянно население на града е 33 416 жители. За една година в 

резултат на отрицателен естествен и механичен прираст населението на града е намаляло 

със 741 души или с 2,22%. 

Сериозна е разликата между жителите с постоянен и настоящ адрес в град Разград – 

към 15.09.2012 г. жителите с постоянен адрес в града са 43 658, жителите с настоящ адрес – 

35 625, а тези с постоянен и настоящ адрес – 33 685. 

Тревожната статистика показва необходимостта от провеждане на активна социална 

политика за ограничаване и преодоляване на негативните тенденции. 

Постоянното население на град Разград към 31.12.2011 г. е 33 416 души, а на община 

Разград - 50 457 души. Според броя на населението град Разград попада в категорията 

„средни градове”. Следващата таблица показва динамиката на населението на община 

Разград и град Разград към 31.12.2011 г. 

Таблица № 2 Население в района 

Година 
Община Разград Град Разград 

Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени 

2005 56 795 27 179 29 616 35 932 16 881 19 051 

2006 56 417 26 993 29 424 35 704 16 764 18 940 

2007 55 689 26 586 29 103 35 218 16 462 18 756 

2008 55 305 26 392 28 913 35 007 16 344 18 663 

2009 54 720 26 090 28 630 34 592 16 128 18 464 

2010 53 918 25 681 28 237 34 157 15 908 18 249 

2011 50 457 24 258 26 199 33 416 15 841 17 575 
Източник: Национална база данни „Население” 

От представените данни се очертава период на плавно намаляване на населението 

при запазени възпроизводствени структури. 

Параметрите на възпроизводството на населението се определят от динамиката на 

основните демографски процеси – естествен и механичен прираст. 

Таблица № 3 Естествен прираст на населението в община Разград 

Година 
Живородени Умрели Естествен прираст 

Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени 

2005 498 250 248 790 420 370 -292 -170 -122 

2006 462 242 220 740 369 371 -278 -127 -151 

2007 482 244 238 793 427 366 -311 -183 -128 
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2008 490 255 235 702 360 342 -212 -105 -107 

2009 584 292 292 759 413 346 -175 -121 -54 

2010 488 232 256 722 387 335 -234 -155 -79 

2011 436 211 225 719 369 350 -283 -158 -125 
Таблица № 4 Механичен прираст на населението в община Разград 

Година 
Заселени Изселени Механичен прираст 

Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени 

2005 1 180 531  649 1 460 685 775 -280 -154 -126 

2006 823 361 462 923 420 503 -100 -59 -41 

2007 914 387 527 1 331 611 720 -417 -224 -193 

2008 898 379 519 1 070 468 602 -172 -89 -83 

2009 817 363 454 1 227 544 683 -410 -181 -229 

2010 1 041 503 538 1 609 757 852 -586 -254 -314 

2011 575 243 332 968 482 486 -393 -239 -154 

 

Раждаемостта като процес, определящ количественото нарастване на населението на 

град Разград, през последните години постепенно намалява. Смъртността е със значително 

по-високи стойности от раждаемостта. В резултат на това естественият прираст в града през 

последните години е отрицателен. 

Данните за вътрешната миграция на населението за града показват, че изселените са 

повече от заселените, като механичният прираст е с отрицателен знак. Миграцията оказва 

силен негативен ефект върху възпроизводството на населението, тъй като чрез изселване на 

жени в родилна възраст се ограничава равнището на потенциална бъдеща раждаемост не 

само за следващите 10-15 години, но и в по-дълъг период от време. 

Резултатите от анализа на демографските процеси очертават тревожна тенденция, 

изразяваща се в постепенно намаляване на населението. С оглед бъдещото развитие на 

района е необходимо провеждане на целенасочена политика за ограничаване на 

проблемите, свързани с демографското развитие. 

Половата структура на населението в град Разград не се различава съществено от 

тази за страната и за отделните региони. През 2011 г. от общо 33 416 души население, 

мъжете са 15 841, а жените 17 575 или съотношението мъже:жени в град Разград е 

47,4:52,5. Половата структура не се характеризира със съществени различия от тази в 

страната 48,0:52,0. 

Демографските прогнози представляват бъдещи очаквания за възпроизводството на 

населението в перспектива за даден период. Информационното им съдържание се състои от 

данните за очакваната обща численост на населението по пол и възраст в края на всяка 



Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град 

Разград за осигуряване на устойчива, обновена и качествена градска среда” по Договор BG161PO001/1.4-07/2010/010, който се 

осъществява 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 Община 

Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 

съюз и Управляващия орган. 

ДЗЗД „Консорциум Абритус III Консулт” 

32 | 251 

година от прогнозния период. По своята същност те представляват едно предполагаемо 

развитие на населението, което почива на определени хипотези за очаквана фертилност, 

смъртност и миграционни движения през прогнозния период. Демографските прогнози са 

многовариантни и обикновено се разработват въз основа на три базисни сценария: 

 І вариант (целеви) – този сценарии се определя като реалистичен и съобразен с 

нормативните изисквания на Европейския съюз за демографското и социално-

икономическото развитие на страните членки; 

 ІІ вариант (относително ускоряване) – хипотезата почива върху 

предположението, че демографското развитие ще протича при благоприятни 

социално-икономически условия в страната и града; 

 ІІІ вариант (относително забавяне) – в този случай развитието на населението е 

прогнозирано при допусканията за неблагоприятни социално-икономически 

условия за страната и града. 

Поради липса на достатъчно аналитична информация за града при анализа на 

заетостта са използвани налични данни както на общинско, така и на градско ниво. 

Безработицата в град Разград през периода 2005-2008 г. бележи тенденция на 

намаление. По коефициент на безработица през 2009 г. (8,8) община Разград е с 2,0 пункта 

по-високи стойности от средните за страната и близки до стойностите за Северен централен 

район за планиране – 8,4. 

Най-ниско е средногодишното равнище на безработица през 2008 г. – 6,6%.  

Таблица № 5 Безработица в община Разград по възрастови групи 

Възрастова група 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

До 19 г. 99 74 33 28 34 25 

20 – 24 г. 251 203 97 91 131 144 

25 – 29 г. 335 248 167 127 188 194 

30 – 34 г. 354 288 175 179 278 246 

35 – 39 г. 235 304 168 181 297 248 

40 – 44 г. 345 309 183 199 265 311 

45 – 49 г. 377 370 271 226 329 334 

50 – 54 г. 530 496 349 374 435 423 

55 - 558 575 563 572 688 740 

 

По данни на ДБТ „Разград” за 2010 г. най-голям относителен дял (около 44%) имат 

безработните във възрастовата група над 50 години. Около 24% са безработните между 40 и 
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50 годишна възраст. Младите хора от 19 – 24 г. съставляват едва 6% от регистрираните 

безработни. 

Най-голям е делът на безработните лица с основно и по-ниско образование от 

всички регистрирани в бюрата по труда. Следват ги лицата със средно специално 

образование. 

За да се постигне по-ефективно ограничаване на безработицата е необходимо да се 

предприемат действия за запазване и увеличаване на заетостта, повишаване на 

пригодността за заетост и интегриране на неравнопоставените групи на пазара на труда. 

Таблица № 6 Безработни лица по образование в град Разград за периода 2005 – 2011 г. 

Година Общо Висше Средно Основно 
Начално и 

по-ниско 

2005 5706 230 1865 2903 706 

2006 5071 248 1579 2571 673 

2007 3670 169 1094 1882 525 

2008 3361 174 1042 1220 925 

2009 4392 276 1514 1204 1398 

2010 4479 297 1721 1223 1238 

2011 3930 271 1411 1020 1228 

 

По данни на ДБТ „Разград” за периода 2005 – 2010 г. 1 924 безработни лица са 

включени в квалификационни курсове и обучения за предприемачество. През 2011 г. броят 

на проведените обучителни курсове е 34 с общ брой обучаеми лица 402, които са 

извършени по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Като негативен се 

очертава факта, че работните места като цяло намаляват, както на общинско, така и на 

градско ниво. Въпреки това за периода от 2010 – 2011 г. безработните лица в град Разград 

намаляват с 549 души. 

Действията по отношение намаляване на безработицата трябва да се реализират в 

две направления – превантивни (обучения на безработни и заети) и защитни – мерки, 

насърчаващи работодателите да наемат на работа лица в неравностойно положение. От 

голямо значение са превантивните действия, които целят хората, останали без работа, да не 

изпаднат в състояние на трайна безработица и оттам – до необходимостта от социално 

подпомагане. Важно условие за подобряване качеството на упражнявания труд е 

повишаване на пригодността на работната сила за заетост чрез усъвършенстване на нейната 

квалификация и привеждането й в съответствие с изменящите се изисквания на търсенето 
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на труд в икономиката, основана на знанието. Това ще доведе до повишаване на потенциала 

й и ще създаде трайни предпоставки за устойчив икономически растеж. 

Прилагането на превантивни и активни мерки на пазара на труда трябва да обхване 

всички социални групи с особена подкрепа за най-рисковите – дълготрайно безработни, 

младежите без трудов опит или образование и професия, безработните с ниско или без 

образование и квалификация, хората с увреждания. Борбата с безработицата изисква 

широкообхватни мерки за взаимна подкрепа на икономическата, социалната политика и 

политиката по заетостта. Инструментът на тази политика са националните, регионалните и 

местни програми за заетост. От особено значение на ефикасността и ефективността на тези 

програми е привличането на местните организации на работодателите при изготвянето и 

реализацията на проекти в областта на пазара на труда и използване потенциала на 

работодателските организации и местния бизнес за оказване на консултантски, 

образователни и други услуги, свързани със заетостта. 

Безработицата и нарушения достъп до заетост е основният проблем за осигуряване 

на нормален стандарт на живот. Ограниченият брой работни места на територията на 

Разград се дължат на следните фактори: 

 малък брой предприятия, осигуряващи заетост и съответно липса на 

алтернативни работни места; 

 затваряне на предприятия в резултат на икономическата криза и/или намаляване 

на работното време; 

 загуба на работни места на заетите извън общината. 

Анализът сочи, че част от безработните не поддържат регистрацията си в бюрата по 

труда или не са мотивирани да търсят услугите на дирекцията след изтичане на периода на 

подпомагане, тъй като нямат доверие, че ще получат преквалификация, която би им 

помогнала при търсене на работа. Достъпът до заетост е най-ограничен за няколко 

специфични групи безработни хора: хора с основно или по-ниско образование; безработни 

младежи на възраст 18 – 29 години; хора в предпенсионна възраст; хора с увреждания в 

трудоспособна възраст; хора от етнически малцинства. 

В отговор на предизвикателствата, пред които се изправя общинската 

администрация на Разград по отношение политиката по човешки ресурси, е изготвена 

„Стратегия за социални услуги 2012 – 2016 г. на община Разград”, чиято основна цел е да 
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осигури достъпни и качествени социални услуги в община Разград, интеграция на 

общности и индивиди, пълноценна реализация и грижа за хората от рисковите групи. 

Документът съдържа детайлно структурирани приоритети, направления, цели и подцели за 

оказване на трайно положително въздействие върху идентифицираните ограничения 

свързани с развитието на човешките ресурси. 

2.2. Икономическо развитие и инвестиционна активност 

Благоприятното местоположение на община Разград обуславя нейното 

многоотраслово икономическо развитие. Тя е най-развитата община в Разградска област, 

независимо от това, че е сериозно засегната от реформите и преструктурирането на 

икономиката през последните години. Закрити и ограничени са големи производствени 

мощности, традиционни за общината и региона. На територията на община Разград са 

разположени 65% от фирмите и 73,6% от производствените мощности в областта. Те 

формират 76% от приходите от продажби и в тях работят 67% от заетите лица. 

Производство 

Характерна част от промишлеността в общината е развитието на подотрасли 

съобразно специализацията и близостта на суровинна база до производствените мощности. 

Град Разград е известен като център на фармацевтичната промишленост, 

представена към настоящия момент от фирмите: 

 „АКТАВИС” АД – предоставяща продуктите субстанти и лекарствени форми за 

хуманна медицина – бившето фармацевтично предприятие „Антибиотик” 

(Пенецилиновия завод); 

 „БИОВЕТ” АД, КЛОН РАЗГРАД – производство и търговия с ветеринарно-

медицински продукти, препарати за селското стопанство и лекарствени средства 

за хуманитарна медицина; 

 „СЕЛУР ФАРМА” ООД - производство на хранителни добавки. 

Традициите в селското стопанство в региона благоприятстват развитието на 

хранително-вкусовата промишленост. Водещи предприятия в отрасъла са: 

 „АМИЛУМ БЪЛГАРИЯ” АД – нишесте, глюкозни сиропи, кристална и течна 

декстроза, високофруктозни царевични сиропи и малтодекстрини; 
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 „МЛИН – 97” АД – различни видове брашна, хлебни изделия, сладкарски 

изделия, хлебни деликатеси, солети и търговия с тях; 

 „ПИЛКО” ЕООД – производство на пилешко месо; 

 „ВИНТРЕЙД” ООД – производство на вина и ракии. 

Машиностроене и металообработване 

 Най-голямото предприятие е „ДРУЖБА” АД – бутала, бутални болтове, бутални 

пръстени и др. за автомобили, трактори и други превозни средства, алуминиеви 

отливки; 

 „МАТ” ООД – аварийни скоби за етернитови, пластмасови, чугунени и 

стоманени тръбопроводи; 

 „Ремко” ООД - металообработване; 

 „Йотов” ООД - металообработване; 

 „СМТ България” ООД - стъкларски машини; 

 „Обитех” ООД - производство на метални силози. 

Лека промишленост 

Основни представители от отрасъла са: 

 „МИКРО – 67” АД – повече от 150 вида играчки, автомати за ски „Маркер”, 

чадъри; 

 „РАЗГРАД ПОЛИГРАФ” ООД – пълноцветен ролен и офсетов печат, рекламни 

материали; 

 „ДОБРЕВ ПРЕС” ЕООД – печат, дизайн и опаковки на рекламни материали; 

 „БУЛМАСО” АД - производство на пчелни и био продукти; 

 „ДУРОПАК” ООД - производство на хартиени опаковки; 

 „СТЕБОР” ООД - производство на мебели; 

 „РИТЪМ АРТ” ООД - произвоство на мебели; 

 „ЕМ-ПАК” ООД - производство на стъклопакети, изработване на витражи и 

фюзинг; 

 „АЛФА ХИМ” ЕООД - гаражни и индустриални секционни врати и дограма; 

 „БУЛКОРП” ООД - обработка и търговия със стъкла. 
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Шивашка промишленост 

Основни представители са: 

 „МАГИ-КА” ООД - дамска мода и конфекция; 

 „МЕЛИСА ТЕКСТИЛ” ООД - дамска мода и шивачество. 

Химическа промишленост 

Основен представител е „ХИМИК” АД. Основната сфера на дейност е свързана с 

производството на химични продукти, каучукови смеси и изделия, строителни бои, маслен 

кит, лепила. 

Строителство 

В отрасъла активно работят множество фирми, които създават значителен брой 

работни места. По активни фирми са: 

 „СТРОЙМОНТАЖ” ЕАД – строително-ремонтни дейности, ново строителство, 

ремонт и реконструкция на пътища и съоръжения, ниско и високо строителство; 

 „АБРИТУС” ЕООД – проектиране, строителство, специални строителни услуги; 

 „СТРОИТЕЛ” ЕАД – изграждане на обекти с производствено значение, жилищно 

строителство, обекти със социално-битово и културно предназначение, 

проучване и проектиране на всички видове сгради и съоръжения; 

 „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО” АД – производство на асфалтобетонови смеси, 

бетон и бетонови изделия, услуги, механизация и автотранспорт; 

 „АНТОРА” ЕАД - строителство, строително-ремонтни довършителни и 

топлоизолационни работи; 

 „ВАЛЛИ 10” ЕООД - шлайфан и полиран бетон, ниско строителство. 

Предприятията в промишлеността запазват относително постоянен брой през 

анализирания период. Преработващата индустрия е най-важният сектор на общинската 

икономика. Представени са почти всички видове производства от преработващата 

промишленост. 

Поради липса на данни на равнище град, са посочени данните за общината, но 

преобладаващата част от икономическите резултати се реализират в града. 

Бизнесът и индустрията в града са представени основно от микро и малки фирми 

(98,0%). Намаляват броя и значението на големите предприятия, което довежда до свиване 
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на обема на нетните приходи от продажби и устойчивостта и ефективността на местната 

икономика. 

 

Таблица № 7 Предприятия (без финансовите) в община Разград по икономически дейности 

Икономическа дейност 2005 2006 2007 2008 2009 

Селско, ловно, горско и рибно стопанство 71 62 78 77 87 

Добивна промишленост 5 4 4 3 4 

Преработваща промишленост 183 184 189 189 197 

Енергетика 5 5 5 5 5 

ВиК услуги - - - 3 3 

Строителство 74 87 107 115 126 

Търговия, ремонт и техническо обслужване 

на автомобили 
1084 1047 1097 1063 1096 

Хотели и ресторанти 140 155 151 136 148 

Информационни и далекосъобщителни 

услуги 
- - - 31 31 

Транспорт, складиране и съобщения 149 169 153 158 169 

Опер. с недв. имоти, наемод. дейност и 

бизнес услуги 
189 208 232 96 113 

Професионални дейности и научни 

изследвания 
- - - 149 166 

Административни и спомагателни дейности - - - 43 45 

Образование 12 12 13 20 26 

Здравеопазване и социални дейности 101 100 94 86 85 

Култура, спорт, развлечения - - - 12 15 

Други дейности, обслужващи обществото и 

личността 
39 47 60 79 87 

ОБЩО 2062 2080 2183 2265 2403 
Източник: НСИ 

Броят на предприятията в община Разград през последните 5 години нараства. Близо 

половината от тях осъществяват дейността си в областта на търговията и услугите. Най-

голямо повишение през 2009 г. спрямо 2005 г. бележи броят на фирмите в сектор 

строителство, следват го транспорта, преработващата промишленост и сектор ловно, горско 

и риболовно стопанство. 

Предприятията в промишлеността запазват относително постоянен брой. 

Малкият и средният бизнес и предприемаческата активност играят важна роля в 

процеса на ускоряване на приватизацията в предходния период на болезнени структурни 

промени, свързани с ликвидацията на губещи държавни предприятия на територията на 

град Разград. 
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Данните отразяващи динамиката на развитието на икономиката дават основание за 

следните изводи относно ролята и мястото на малките, средни и големи предприятия: 

 Малките и средни предприятия (МСП), чиято роля непрекъснато расте, са 

съсредоточени предимно в сферата на услугите, и по-малко в производството, 

където има значителни резерви. Въпреки че в областните и общинските 

стратегии развитието им е изведено като стратегическа цел и приоритетно 

направление, не са решени редица икономически, финансови и не на последно 

място проблеми за развитие и локализация на МСП на територията на Разград; 

 Размерът на осъществените преки инвестиции за МСП в абсолютни размери е 

недостатъчен. Използват се съществуващи дълготрайни материални активи 

(сгради и съоръжения), голям част от които са неподходящи за 

преструктуриране и морално остарели. Общата оценка за ниското ниво на 

техниката и технологията в областта и общината не се различава съществено от 

националното ниво. 

Икономическите дейности в град Разград се развиват в три обособени промишлени зони: 

 Гарова промишлена зона - с територия от 1500 дка. 

В нея функционират „Амилум - България” АД – предприятие за дълбочинна 

преработка на царевица, най-голямото на Балканите, „Пилко” АД за производство и 

преработка на птиче месо. На територията е разположен бившият завод за плоско стъкло 

„Диамант”, спрямо който има изразен инвестиционен интерес от страна на голям китайски 

концерн. Разположени са три големи силозни стопанства за съхранение на зърно на „БГ 

АГРО” ООД, „АГРО БУЛЛ” ООД, товарна и пътническа ЖП гара, фуражен завод и 

складови стопанства за обслужване на строителния и хранителния бизнес. В тази зона се 

намират базите на „Сортови семена” ЕАД, „Хойер България” ЕООД за контейнерни 

превози, „Неохим” АД за търговия и съхранение на торове, производствена база на „МАТ” 

ООД, „ИКОМ РАЗГРАД” ЕООД - производство на алуминий и алуминиеви сплави, 

„ИКОМЕТ” ЕООД - обработка и търговия с метали, „БОНДЪР” ЕООД - търговия с торове. 

Инфраструктурата в зоната е изградена. Повечето терени са усвоени, като са напълно 

застроени, но не се ползват. Сградите са остарели и непривлекателни като трудно биха 

могли да се реконструират. През последните години общината е обявявала терени за 

продажба, но сделки не са осъществени. 
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 Източна промишлена зона - с територия 1800 дка. 

В нея функционират предприятия за производство на лекарствени средства за 

хуманитарна медицина – „Балканфарма” АД, за ветеринарната медицина – „Биовет” АД, 

„Енергопроммонтаж” АД, „Обитех” ООД, „Химик” АД, „Гранекс България” ООД, 

строителни бази на „Антора” ЕАД, складова база на „Холидей Н.Ю.С.” ООД, предприятия 

за складова и сервизна дейност, една част от които се развиват на територията на бивша 

тухларна фабрика и др. Изцяло е изградена техническата инфраструктура, като е 

постигнато максимално усвояване на терените. На изток промишлената зона граничи с 

Археологичен резерват „Абритус”, което не позволява нейното разширяване. 

 Западна промишлена зона - с територия 4800 дка. 

Зоната е разделена от река Бели Лом, която минава и през централната част на града, 

на две подзони: северозападна и югозападна. В северозападната подзона функционират: 

 ХЛЕБОЗАВОД РАЗГРАД; 

 „ДРУЖБА” АД - Разград – производство на резервни части за автомобили; 

 „МИКРО - 97” – производство на детски играчки; 

 „РОКА КЪМПАНИ” – мелница и съхранение на зърно и брашно; 

 МЕСОКОМБИНАТ; 

 „ПЕРСЕЙ ОИЛ” - маслодобивно предприятие; 

 „ВИНТРЕЙД” ООД - производство на вина и ракии; 

 „БУЛМАСО” АД - производство на пчелни и био продукти; 

 „ДУРОПАК” ООД - производство на хартиени опаковки; 

 „СТЕБОР” ООД - производство на мебели; 

 „БУЛКОРП” ООД - обработка и търговия със стъкла; 

 „ЙОТОВ” ООД - металообработване; 

 „СМТ БЪЛГАРИЯ” ООД - стъкларски машини. 

На територията на промишлената зона се намират още различни видове гаражни и 

автомобилни бази, бази на строителни предприятия и складови бази. 

В по-голямата си част югозападната промишлена зона обхваща имоти и терени 

общинска собственост, като частично там са реализирани европейски инвестиции с 

възможности за реализиране на надграждащ проект, осигуряващ синергичен ефект. 
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В югозападната зона функционират складови бази с различно търговско 

предназначение – „Кауфланд”, бивш военен завод, в чийто район са разположени 

предприятията „АЛФА ХИМ” ЕООД, „АЛФА ТРЕЙД” ООД и „ЕМ ПАК” ООД, 

„ТРАНСИМПЕКС БЪЛГАРИЯ” ООД, общинска бизнес зона „Перистър” с територия около 

210 дка. В тази зона има мебелно предприятие на „Ритъм Арт” ООД (дървообработващо 

предприятие), шивашко предприятие, автосервизи. Изграждат се бази на „Стинг” АД, и ЕТ 

„Клио Комерс - Теодоро Бабаров”. Налични са свободни терени общинска собственост 

предназначени за развитието на различни стопански и производствени дейности. 

Производствените територии заемат големи площи, не са благоустроени и са застроени с 

остарели и непривлекателни сгради. 

От всички горепосочени зони най-проблемна откъм инфраструктурно отношение е 

западната промишлена зона, като същата се явява перспективна по отношение възможности 

за разширяване, развитие на бизнеса и повишаване икономическата активност, което налага 

доизграждане и обновяване на техническата инфраструктура. 

За развитието на градската икономика от важно значение е наличието на малък и 

среден бизнес. Като се отчита интереса на населението и възможностите на потенциала, 

могат да се определят следните приоритети за развитие на малките и средни предприятия: 

 Разширяване на мрежата от бизнес центрове, бизнес инкубатори и други 

организации, подпомагащи бизнеса. За тази цел в плановия документ са дадени 

съответните проектни предложения за нови локализации на 

високотехнологичните паркове и бизнесинкубатори; насърчаване развитието на 

интелектуални и високотехнологични производства; 

 Повишаване капацитета на местно ниво за проучване на състоянието, 

проблемите и конкретните инвестиционни намерения на производствените 

предприятия и оценка на техния потенциал, потребности и конкурентни 

предимства; 

 Кооперация на свързани производства и услуги и създаване на перспективни 

регионални клъстери (мрежи); 

 Създаване на необходимите пространствени предпоставки чрез осигуряване на 

нови устроени производствени терени и преструктурирането на 

инфраструктурата. 
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Насоките за икономическо развитие на град Разград, в краткосрочен и средносрочен 

план, са свързани с изискванията за постигане на икономически растеж и висока 

конкурентоспособност. Тези насоки изискват провеждането на определена политика на 

преструктурирането на икономиката и гъвкава устройствена политика при използване на 

ресурсите и потенциала на градската територия. Важни фактори за постигане на 

икономически растеж и за повишаване на конкурентоспособността на общинската 

икономика като цяло, са свързани с възможностите за използване на количествените 

параметри и качествените характеристики: 

 потенциалите на съществуващите и развитие на нови производства на основата 

на научни знания и приложни изследвания; 

 характера на технологиите и иновациите; 

 човешките ресурси (социална инфраструктура); 

 потенциалите на транспортната и техническата инфраструктура. 

Предварителните експертни виждания и програми за развитието на социално-

икономическия комплекс на град Разград очертават потенциала на традиционните 

структуроопределящи промишлени отрасли от вторичния сектор, които ще бъдат водещи и 

през следващите 10-25 години: 

 фармацевтична промишленост; 

 хранително-вкусова промишленост; 

 лека промишленост; 

 машиностроене; 

 химическа промишленост; 

 стъкларска (силикатна) промишленост; 

 строителство; 

 високотехнологични производства. 

Оптималното пространствено и функционално развитие на вторични сектор изисква 

изграждане на комплексни и гъвкави урбанизирани структури в съответствие със 

съществуващите природни и антропогенни елементи и специфични социално-

икономически условия на град Разград. За постигането на целта на разработката е 

необходимо да се изпълнят следните основни задачи: 
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 определяне на функционалната структура и строителните граници на 

територията на зоните за труд по структурни единици с техните пространствени 

технически параметри и отчитане на баланса между частните и обществени 

интереси, ограничителите и стимулаторите за териториално развитие; 

 оптимизиране на структурата на транспортно-комуникационната мрежа; 

 организиране и локализиране на основните елементи на общественото 

обслужване и техническата инфраструктура с изследване възможностите в 

пространственото им обединение в общи обекти; 

 диференциране и оптимизиране на зелената система; 

 създаване на условия за поддържане на екологичното равновесие и опазване на 

природната среда от неблагоприятни антропогенни въздействия; 

 предложения за устойчиво развитие и урбанистични политики, насочени към 

поетапна реализация на стратегическия документ и превръщането му в 

оперативен инструмент за общинската администрация, насочен към по-

ефективно управление на цялостната градска територия в съответствие с новите 

социално-икономически условия. 

Туризъм 

Развитието на туризма е един от приоритетите в стратегическото развитие на 

общината. През 2004 г. е създаден Консултативен съвет по туризъм на община Разград. 

Активната политика по туризъм на общинската администрация намира израз в приетата 

Програма за развитие на туризма, която отчита предпоставките за развитието на 

туристическите продукти, проблемите и свързаните с тях задачи и оперативни дейности. 

Богатото културно-историческо наследство и природни дадености са основите за 

развитието на туристическата индустрия на разградския регион. Туризмът е от 

изключително важно значение за развитието на общината. Предпоставки за това са: 

 сравнителна географска близост до големите морски курорти, старите столици и 

пътя по р. Дунав; 

 наличие на паметници на културата от национално и местно значение; 

 мрежа от исторически музейни обекти и Етнографски комплекс; 
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 разнообразие от заведения за хранене, минали и действащи традиции и 

дейности; 

 наличие на представителна сграда за фестивални и научни форуми – Общински 

културен център; 

 добра база за спорт и екотуризъм – зона за отдих „Пчелина”; 

 членство в организации, свързани с развитието на туризма. 

По данни на НСИ към 2011 г. общината (градът) е разполагал с 554 легла/места в 

около 15 хотела. В тези данни не са включени малките хотели, квартири и други обекти за 

подслон, съдържащи по-малко от 10 легла. Като цяло показателите за туристическото 

развитие на града и общината не бележат увеличение към настоящия момент. 

Реализираните нощувки се увеличават, като през 2011 г. те достигат до 34 046 броя. 

В град Разград е изграден Туристически информационен център, за чиято дейност е 

преструктуриран общински имот в центъра на града. Създадена е база от данни и 

разработен програмен продукт за дейността му. Изготвени са пакет от многообразни 

рекламни материали. Поддържа се активна информационна и рекламна политика. 

Въпреки потенциала за развитие на културен и еко туризъм, град Разград все още 

няма продаваеми цялостни туристически продукти. 

Липсата на развита туристическа инфраструктура и липсата на туристически 

продукти са основен фактор за ниската степен на използваемост на съществуващата 

леглова база – при 24,9% за страната, за област Разград е 8,8%. Заведенията за хранене и 

развлечения съответстват на легловата база – както по категория, така и по капацитет. 

Липсват тематични и атракционни заведения. Като цяло предлаганите дейности за 

свободното време са все още ограничени и едностранни. 

Градът разполага и с обекти за отдих, от които с особено значение са зоните за отдих 

в областта „Пчелина” и градски парк с площ от 261,8 дка. Специфични обекти за 

развлечение и отдих са язовирите - предпочитани места за лов и риболов. 

Местността „Пчелина” е известна с благоприятните си условия за отдих и 

възстановяване. В миналото в ”Пчелина” е била изградена добра почивна база, за която се 

полагат усилия да бъде съхранена, рехабилитирана и доразвита. Днес условията за отдих 

там се свързват с два язовира, един хотел-ресторант с басейн и няколко почивни бази. 
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Парковите площи на територията на града са в задоволително състояние, но изискват по-

добра поддръжка, тъй като се забелязват наченки на липса на стопанисване. 

2.3. Социална сфера 

Образование 

Инфраструктурата на образованието в град Разград включва обекти на широка гама 

от заведения за предучилищно обучение (детски градини) и образователни институции – 

общообразователни училища (основни и средни), профилирани и професионални гимназии. 

В град Разград има 10 детски заведения: 

 ЦДГ № 2 „Лудогорче”; 

 ЦДГ № 3 „Приказка”; 

 ЦДГ № 4 „Митко Палаузов”; 

 ЦДГ № 5 „Незабравка”; 

 ЦДГ № 6 „6-те ястребинчета”; 

 ЦДГ № 7 „Васил Левски”; 

 ЦДГ № 8 „Райна Княгиня”; 

 ЦДГ № 11 „Детелина”; 

 ЦДГ № 12 „Зорница”; 

 ЦДГ № 14 „Славейче”. 

През учебната 2010/2011 г. са обхванати 1 478 деца. Анализите и оценките на 

посочените данни за инфраструктурата на предучилищното възпитание дават основание да 

се направи извода, че изградената мрежа от детски заведения е с капацитет да се 

удовлетворят в пълна степен потребностите на града. Пълнотата на групите е в рамките на 

нормативните изисквания. 

Общото образование включва различните образователни степени – начално, основно 

и средно. Инфраструктурата на основното образование (основните училища) се оразмерява 

за населението от съответната образователна възраст на града. Във всички средни училища 

се обучават и ученици от останалите населени места. 

Общото образование (общинските училища) е представено от следните основни 

училища: 

 ОУ „Н. Й. Вапцаров”; 
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 ОУ „Иван Тургенев”; 

 ОУ „Васил Левски”; 

 ОУ „Н. Икономов”; 

 ОУ „Отец Паисий”. 

Представители на средните училища са: 

 СОУ „Христо Ботев”; 

 ПМГ „Акад. Д. Обрешков” – профилирана гимназия; 

 ГПЧЕ „Е. Йосиф” – профилирана гимназия; 

 спортно училище. 

През учебната 2010/2011 г. в общообразователните училища се учат 3 914 ученика. 

Териториалното разпределение на инфраструктурата на общото образование е в 

съответствие с възприетите нормативи за териториална достъпност – в рамките на 15 

минути пешеходна (за началните и основните училища) и до 20 минути транспортна 

достъпност за средните училища. 

Средищни училища са: 

 СОУ „Христо Ботев”; 

 ОУ „Иван Тургенев”; 

 ОУ „Васил Левски”; 

 ОУ „Н. Икономов”; 

 ОУ „Отец Паисий”; 

 ОУ „Н. Й. Вапцаров”. 

По смисъла на Закона за народната просвета това са държавни или общински 

училища, в които се обучават деца от населените места, където няма училище. За 

пътуващите ученици държавата осигурява финансирането на целодневна организация на 

учебния процес, столово хранене и транспорт. В тях децата получават по-качествено 

образование. Това е съпътстваща мярка в процеса на оптимизация на училищната мрежа. 

Професионалното образование (държавните училища) е представено от 6 

професионални гимназии: 

 ПГИ „Робер Шуман”; 

 ПТГ „Шандор Петьофи”; 
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 ПГХТБТ „Мария Кюри”; 

 ПГССХВТ „Ангел Кънчев”; 

 ПГТС „Христо Смирненски”; 

 ПГО „Ст. Н. Спасо – Еленина”. 

Важно изискване към държавното образование е то да бъде профилирано в 

съответствие с икономическия профил на местната икономика, с цел да подготвя кадри за 

нейните нужди. Характерно за град Разград е съответствието между профила на 

професионалните гимназии и този на местната икономика. В тях учениците се обучават по 

следните направления: хранително-вкусова промишленост, биотехнологии, икономика, 

машиностроене, автотранспорт и строителство, облекло, селско стопанство. През учебната 

2010/2011 г. в професионалните училища се учат 2116 ученика. Част от учениците в 

професионалните училища не са от град Разград. 

Към настоящия момент град Разград разполага с общежитие за средношколци с 

капацитет 500 места, което е общинска собственост. За учениците от други общини, 

предпочели да се обучават в средните училища на община Разград, се осигуряват добри 

битови условия за живот и възпитание. 

Извънучилищните педагогически учреждения са представени от: 

 Център за работа с деца (ЦРД); 

 Център за ученическо, техническо и научно творчество (ЦУТНТ); 

 Ученическа спортна школа (УСШ) „Р. Бухтев”; 

 Междуучилищен център по труд и техника (МУЦ); 

 Ресурсен център (РЦПИОВДУСОП). 

Висшето образование е представено от филиал на Русенския университет „Ангел 

Кънчев”. Той е единственото висше училище в Северна България, което подготвя 

специалисти за химическата, биотехнологичната и хранително-вкусовата промишленост. 

Учебният процес се провежда в модерни учебни зали и съвременни научно-

изследователски лаборатории. Филиалът разполага със социално-битов комплекс с 

общежитие, студентски ресторант и клуб. 

Здравеопазване 

В структурата на здравната мрежа се включват болничната и доболничната помощ. 
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Съставът на болничната помощ включва МБАЛ „Св. Иван Рилски” АД. 

Доболничната помощ е представена от: 

 „Диагностично-консултативен център І – Разград” ЕООД; 

 „Център за спешна медицинска помощ – Разград”; 

 „Дом за медико-социални грижи за деца”; 

 Медицински центрове: „Здраве – Разград” ООД; 

 „Д-р Велкови” ООД; 

 „Вита Медика“ - Разград; 

 Център за неотложна медицинска помощ „Вита”; 

 Очен комплекс „Св. Петка”. 

Общопрактикуващите лекари в общината са общо 28, като 24 от тях имат лекарски 

практики в града. 

Системата за здравно обслужване в града е добре организирана, материално и 

кадрово обезпечена. Развита е болничната, доболничната и спешната медицинска помощ за 

населението. Здравното обслужване осигурява обслужването на населението от цялата 

област. 

Към системата на здравеопазването е и системата за отглеждане на деца до 3 

годишна възраст, обхващаща и детските ясли. На територията на град Разград има 2 такива 

заведения (детска ясла „Звездица” и „Слънчево детство”) и две изнесени яслени групи в 

ЦДГ. 

Основните проблеми в сферата на болничната помощ, характерни и за страната като 

цяло, са недостиг на средства, незадоволително състояние на сградния фонд, стара 

апаратура, невъзможност да се отделят средства за капиталови разходи. 

Тъй като обхватът на болничната помощ покрива и областта, остава сериозен 

проблема с навременно осигуряване на здравна помощ в отдалечените села и тези без 

лекарски практики. Въпреки това общинската администрация активно работи върху 

преодоляване на тези проблеми. 

Социални дейности 

Община Разград разполага с изградена система от социални заведения и услуги, чрез 

които се реализира социална политика, насочена към населението като цяло. 
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Предлаганите социални услуги са в две категории: институционални и в общността. 

Социалните услуги в специализирани институции се предоставят след изчерпване на 

възможностите за предоставяне на услуги в обичайна семейна среда. 

В структурата на социалните заведения и услуги в град Разград се включват: 

 „Дом за стари хора с отделения за лежащо болни” – Разград. Специализирана 

институция, предоставяща социални услуги, съобразно желанията и личния 

избор на лица, навършили пенсионна възраст. Капацитетът на дома е 80 места. 

Институцията разполага с възможности за обслужване на лежащо болни и 

трудно подвижни лица. Сградата е 6-етажна и подходите към нея са адаптирани, 

съобразно специалните нужди на възрастните хора; 

 „Дом за възрастни с деменция” – Разград. В качеството си на специализирана 

институция предоставя социални услуги за хора с психични проблеми и 

интелектуален дефицит. Капацитетът на дома е 60 места. Институцията 

разполага с възможности за обслужване на лежащо болни, трудно подвижни 

лица и такива с дълбока деменция и запазени двигателни способности. Сградата 

и подходите към нея са адаптирани към специалните нужди на хората с 

увреждания; 

 „Домашен социален патронаж” – Разград. Предлага комплекс от социални 

услуги в обичайна домашна среда. Той е общинска дейност и обслужва 450 

възрастни хора от град Разград и селата Балкански, Дряновец, Гецово, Осенец, 

Топчии, Побит камък и Пороище; 

 „Център за рехабилитация и социална интеграция „Емилиян” – Разград. 

Капацитетът на центъра е 35 места; 

 „Център за обществена подкрепа” – Разград. Капацитетът на центъра е 25 места; 

 Дом за деца и младежи с умствена изостаналост /ДДМУИ/ с. Просторно - 

специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги за деца 

и младежи с умерена, тежка или дълбока умствена изостаналост. Капацитет - 40 

места; 

 „Защитено жилище” с. Просторно е социална услуга - резидентен тип, в който 

хората водят независим начин на живот, подпомогнати от професионалисти. 

Капацитет - 6 места; 
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 Дневен център за възрастни хора с увреждания гр. Разград предоставя комплекс 

от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на 

възрастните през деня, свързани с предоставянето на храна, задоволяване на 

ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационните потребности, 

както и организация на свободното време и личните контакти. Капацитет: 30 

места; 

 Център за настаняване от семеен тип за деца е социална услуга от резидентен 

тип, която предоставя жизнена среда за пълноценно израстване и развитие на 

деца, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване в него 

са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване 

при близки и роднини, или приемно семейство. Капацитет 2x10 места. 

През последните години общинската администрация в град Разград е постигнала 

сериозен напредък в областта на социалното подпомагане и социалните дейности. 

Положителна тенденция е предлагането на социални услуги в семейна среда, които 

са важни за осъществяване на прехода от институционални грижи към услуги в естествена 

семейна среда. 

Броят на услугите, предоставяни на общността постепенно нараства. Община 

Разград е пряко ангажирана в реализацията на различни социални дейности и натрупа 

значителен опит. Изградената система от социални услуги функционира добре и обхваща 

хора от различни възрасти и социални групи. Разполага с добра материална база и е 

обезпечена с необходимите професионални кадри. 

Добре е развита приемната грижа, като за периода 2007 – 2012 г. в приемни 

семейства са настанени 38 деца. 

През 2008 и 2009 г. по проекти по Национална програма „Асистенти за хора с 

увреждания”, финансирана от Министерство на труда и социалната политика, 

съфинансирана от общинския бюджет, е предоставена социалната услуга „Социален 

асистент”, а по Национална програма „Социални услуги за социално включване” – 

социалните услуги „Домашен помощник” и „Домашен социален патронаж”. 

През 2010 г. са разкрити два центъра за настаняване от семеен тип с общ капацитет 

20 места. 
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През 2009, 2010 и 2012 г. по Национален проект „Обществени трапезарии”, 

финансиран от МТСП, фонд „Социална закрила” се предоставя социална услуга 

„Обществена трапезария” на 50 лица. 

Демографският и социален анализ очертават няколко тенденции: 

 застаряване на населението и регресивен тип възрастова структура; 

 ниска раждаемост с тенденция към по-силно намаление; 

 висока смъртност и отрицателен естествен прираст и продължение на 

тенденцията; 

 прогресивно намаляване на относителния дял на лицата в трудоспособна възраст 

и повишаване на безработицата; 

 устойчива тенденция към миграционни движения и обезлюдаване. 

Тенденциите в социално-демографския статус на град Разград формират следните 

стратегически задачи: разширяване на обхвата на социалните услуги сред различните 

възрастови и социални групи и повишаване на тяхното качество; създаване на условия и 

предпоставки за дейности, насочени към децата в риск и хората с увреждания; поощряване 

отглеждането на децата със специални нужди в естествената им семейна среда и създаване 

на нови условия за трудова реализация; оптимизация и модернизация на социалната 

инфраструктура. 

Административно обслужване 

Административното обслужване със специфичен характер включва обекти, 

предоставени на различни институции, олицетворяващи дейността на различните видове 

власти на територията на Разградска област и община Разград. Седалищата на тези 

институции са в град Разград и за тяхното функциониране е изградена съответната 

инфраструктура. 

От обектите на инфраструктурата на местната власт е сградата на общинската 

администрация на община Разград, както и обекти, в които са настанени изнесени 

общински структури. Инфраструктурата, използвана от регионални институционални 

структури са Областната администрация и сгради, ползвани за функциите на регионални 

структури на централни ведомства – Областна служба „Земеделие и гори”, Регионален 

инспекторат по образование, Регионална дирекция по здравеопазване, Областна дирекция 

на МВР, Областна данъчна администрация и др. 
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Териториалните структури на Данъчната и митническата администрация също са с 

развита инфраструктура. За митническото обслужване на бизнеса на град Разград 

функционира митническо бюро. 

В града е създадена необходимата инфраструктура за предлагане на услуги в 

подкрепа на бизнеса - „бизнес инфраструктура”. Тя е свързана с финансово-кредитната 

система, застраховането и дейността на държавните институции – данъчна, митническа и 

други администрации. 

Финансово-кредитните институции са представени от 17 клона и филиали на 

опериращи в страната банки: SG „Експресбанк”, клон Разград; „ЦКБ”, клон Разград; 

„Юробанк и Еф Джи България” АД, клон Разград, Банка ДСК ЕАД, клон Разград, 

„Инвестбанк” АД, офис Разград, „УниКредитБулбанк” АД, филиал Разград, „ПроКредит 

банк” АД, клон Разград, „Алианц” АД, клон Разград, „Райфайзен банк”, клон Разград; 

„Интернешънъл Асет Банк”, „Първа инвестиционна банка”, клон Разград, „Сибанк”, клон 

Разград, „Токуда Банк”, клон Разград, „Пиреос Банк”, клон Разград, „Обединена българска 

банка”, клон Разград, „Алфа Банка А.Е.”, клон Разград, „МКБ Юнионбанк”, клон Разград. 

Освен финансово-кредитната застрахователната дейност е също добре развита и 

подпомага развитието на нормална икономическа среда на територията на град Разград. 

Застрахователните компании на територията на град Разград са представени от: ЗПАД 

„Алианц България”; ЗПАД „ДЗИ”; ЗД „Евроинс”; ЗПАД „Булстрад”; ЗД „Уника”; ЗПАД 

„Армеец”; ЗК „Български имоти” АД; ЗК „Дженерали Застраховане” АД; „HDI България”; 

ЗПК „Лев Инс” АД; ЗАД „Виктория”; „Общинска застрахователна компания”; ЗД „Бул 

Инс”; „Интерамерикан България” ЗЕАД; „Броком 2000”. 

Търговия и обществено хранене 

През последните години в Разград се настаняват големи супермаркети и 

хипермаркети, които предлагат разнообразни промишлени и хранителни стоки на едно 

място. В града вече функционират обекти на търговските вериги Billa, Lidl, Kaufland, Penny 

Market, T Market, Technopolis. 

Услугите в град Разград се извършват основно от частния сектор. Добре развити са 

автоуслугите, бръснаро-фризьорските и козметични услуги, както и ремонта на битова 

техника. Ателиетата на посочените услуги съставляват 80% от регистрираните ателиета за 
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услуги в града и общината. Предимно малки семейни фирми извършват дейности в сферата 

на търговията, услугите, хотелиерството и общественото хранене. 

Комунално стопанство – гробищен парк, сметище, ПСОВ 

Гробищен парк Разград: заема площ от 101,6 дка. Паркът има нужда от разширение, 

като е ревизирана територия от 49 дка в югоизточна посока. 

В град Разград функционират: 

 градска пречиствателна станция за отпадни води (ГПСОВ); 

 три пречиствателни станции за промишлени отпадни води (ПСПОВ) – „Амилум 

– България” АД, „Пилко-БС” ЕООД, и „Балканфарма” АД, като последната е в 

процес на доизграждане; 

 пет локални пречиствателни станции (ЛПСОВ) – „Сердика” ЕООД, 

„Месокомбинат Разград” АД, „Дружба” АД, „Персей Ойл” АД, „Химик” АД. 

Водите на „Химик” АД се заустват в колектора на „Балканфарма” АД, а 

останалите в градската канализационна мрежа. 

2.4. Културно-историческо наследство 

Данни за селище на територията на днешен град Разград има още от времето на 

античните цивилизации. 

Античен период 

Абритус (на латински Abrittus – откъснат, стръмен) е антично римско селище в 

днешна Североизточна България. Останките на селището се намират в местността 

„Хисарлъка” на около 3 км от центъра на днешен Разград. Късноантичният Абритус е 

построен върху неизвестно тракийско селище. 

По времето на римския император Клавдий земите на север от Хемус, се включват 

към римската провинция Мизия. Римляните се установяват в днешната местност 

Хисарлъка, като построяват ранно римско селище на изток от развалините на сегашната 

крепост (зад р. Бели Лом). Това става през или в края на І век или началото на ІІ век. 

Съществува до ІV век като canabea и vicus. Най-ранният надпис от Абритус датира от 139 г. 

по времето на римския император Антоний Пий (138 – 161). В него се упоменават имената 

на римски граждани и заселници. Вторият надпис е на Юлий Крас, управител на провинция 

Долна Мизия за времето 140 - 142 г. или 146 – 148 г. От това време е и варовиковият 
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жертвеник на Херкулес. От края на ІІІ век Абритус е вече кастел с площ 15 ха, което се 

разбира от надгробен надпис, открит в Аквилея, Северна Италия. 

През ранновизантийския период от ІV век вече се споменава като град – civits (град, 

община). В края на ІІІ век император Диоклециан (284 – 305) разделя империята на 101 

провинции. Тези провинции са обединени в 12 (по-късно 15 диоцези), а самите диоцези в 4 

префектури – Ориенс, Мизия, Италия и Галия. След средата на ІV век провинциалните 

градове губят първоначалния си вид. Всичко това става и с Абритус, който постепенно се 

превръща в ранновизантийски град. 

Средновековие 

Средновековният български, а след това и византийски град, е бил важно средище на 

живот по времето на Борис І, Владимир (Расате), Симеон Велики, Петър І, Борис ІІ, 

Константин VІІ Багрянородни (945 – 959) и сина му Роман ІІ (959 – 963), както и на 

Никифор ІІ (963 – 969) и на наследника му Василий ІІ. В подножието на крепостта до река 

Бели Лом е имало ранно средновековно поселение, предградие с площ 3–4 ха. 

Средновековният град, надстроен върху Абритус, е бил български до 971 г. Както и много 

други градове и той става жертва на руско – византийските войни и политически спорове. 

В границите на Османската империя 

Разград се оформя като малък град след 1450 г. Основна сграда в града е била 

Ибрахим-пашовата джамия с едно минаре, харем, шадраван, едно медресе, читалня, 

първоначално училище и един хамам (баня). 

Възрожденски период и Освобождение 

Населението на Разград през 1866 г. възлиза на 9736 човека. От тях турци са били 

6668 (68,5%), а българите 2567 (26,4%), циганите са 379, а евреите 99. 

Градът е освободен от турско владичество на 28.01.1878 г. 

От времето на Средновековието и Възраждането са няколко паметника на културата 

в Разград, великолепни със своята архитектура: джамия „Ибрахим паша” (1616), храмът 

„Св. Николай Чудотворец” – първата куполна базилика, построена в този край (1860), 

Часовниковата кула (1864) – един от символите на Разград. 

След Освобождението Разград е окръжен град от 1881 до 1901 г. След това става 

околийски център, което забавя силно просперитета му. 
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В края на 80-те и началото на 90-те години на миналия век икономическата криза и 

радикалните изменения в структурата на недвижимата собственост, свързани с 

реституцията и приватизацията, променят значително градската структура. Бързо се 

развиват частните услуги и търговията, които заемат партерните етажи на главните улици. 

Терените на големите промишлени предприятия се раздробяват на малки части. Големите 

пространства остават неусвоени. 

Културна инфраструктура 

Културното наследство на община Разград включва десетки недвижими 

археологически, архитектурни, художествени и исторически паметници на културата. 

Краткото им представяне по вид, съгласно списък на паметниците на НИНКН и Писмо на 

НИНКН включва: 

 Археологически паметници: 

 Римска крепост „Абритус”; 

 Калета – местност „Кованлък”; 

 Селища – тракийско, римско, халдейско (желязна епоха 1200 – 450 г. 

пр.е.); 

 Селищни могили – 5 броя селищни могили; 

 Жилищни сгради, некрополи: 

- Тракийски некропол – 3,5 км ЮИ; 

- Античен – Доброшка махала, м. Мазарата, м. Съртекенли; 

- Надгробни могили – повече от 33 броя. 

 Архитектурни паметници: 

 Жилищни сгради – над 45 броя; 

 Религиозни сгради – църква „Св. Николай Чудотворец”, църква в старото 

гробище, джамия „Мактул Ибрахим паша”, джамия „Ахмед Бей”, джамия 

„Ибрям паша”; 

 Обществени сгради – „Куюмджи хан”, училище „Васил Левски” с 

часовникова кула, „Мавзолеят на загиналите руски воини в 

Освободителната война 1877 – 1878 г.”, гимназия „Н. Вапцаров”/ ”Екзарх 

Йосиф І”, Часовниковата кула; 

 Обекти на градския дизайн – чешми. 
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 Художествени паметници: 

 Музейни сгради: 

- Етнографски музей; 

- Къща-музей на просветителите „Станка и Никола Икономови”; 

- Къща-музей „Анание Явашов”; 

- Исторически музей; 

- Художествена галерия „Илия Петров”; 

- Клуб на културните дейци; 

- Бивш клуб НТС; 

- Приемна сграда на ОБНС; 

- Дом на учителя; 

- Музикален дом „Железни струни”; 

- Сграда на бившия Пионерски дом; 

- Военен клуб; 

- Бивш дом на българо-съветската дружба; 

- Клуб на пенсионера; 

- Архитектурни комплекси – „Вароша”. 

 Културни институти и техни сгради с особено присъствие в духовния живот на 

града и в неговото урбанистично развитие: 

 Сградата на „Общинския културен център” (2003 г.); 

 Библиотека „Проф. Боян Пенев”; 

 Драматичен театър „Антон Страшимиров”; 

 Професионален капански ансамбъл; 

 Разградска филхармония „Проф. Димитър Ненов”. 

 Значими културни събития и изяви в общината, които пазят, издирват и 

популяризират нематериалното художествено и културно наследство ежегодно: 

 Фестивал на народните традиции и художествените занаяти. Панаир на 

киселото мляко; 

 Музикални дни „Димитър Ненов”; 

 Национален конкурс за млади пианисти; 

 Национален конкурс за детски танци ”Децата на България танцуват”; 
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 Национален литературен конкурс „Поетични хоризонти на българката; 

 Международен пленер по живопис; 

 Международна изложба на сатиричната рисунка; 

 Традиционен есенен панаир с културни празници; 

 Ден на град Разград - 28 януари. 

 В града, освен културните институти, работят и сдружения с идеална цел и 

поделения на творчески съюзи на архитектите, художниците, писателите, 

научните работници, както и Дружеството на дейците на културата и други. 

Съществени предпоставки за многообразието на културните прояви са 

активните творчески контакти със съседните страни на Балканите, доброто 

образование на населението и силните дългогодишни културни традиции. 

 Проекти, реализирани в областта на културата и туризма: 

 Проект „Развитие и промоция на туристически продукт на основата на 

културно-историческото наследство в област Разград” – проект в 

областта на културата, финансиран по Програма „ФАР”. Общата 

стойност на проекта е 341 273 евро. Проектът има за цел подобряване 

на инфраструктурата на паметници на наследството – археологическия 

резерват „Абритус”, „Историко-археологически резерват „Сборяново”, 

джамията „Ибрахим паша”. Партньор по проекта е община Исперих. 

Създаден е „Туристически информационен център”, намиращ се в 

общински имот в центъра на града; 

 По проект „Красива България” са подобрени условията за отдих на 

открито в зоната „Пчелина”. Финансови средства по Програма „ФАР – 

ИСС” допринасят за подобряване достъпът до зоната чрез основен 

ремонт на пътя. 

2.5. Държавно управление, неправителствен сектор, обществен ред и 

сигурност 

Държавното управление е системата от институции, осъществяващи дейността на 

държавата. То обхваща средствата за осъществяване на държавната политика, както и 

механизмите, по които се определя тя. Държавното управление функционира чрез три 

формално обособени клона – законодателна, изпълнителна и съдебна власт. 
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Законодателната власт на местна почва се осъществява от общински съвет, който е 

колективен изборен орган с 4-годишен мандат. Общински съвет Разград се състои от 33-ма 

общински съветници, представители на следните партии и коалиции: ПП „Герб” – 34,94%, 

ПП „ДПС” – 24,17%, ПП „БСП” – 20,61%, Коалиция „СК” – 7,36% (мандат 2011-2015 г.). 

Изпълнителната власт се осъществява от общинска администрация начело с кмет, който се 

избира пряко за срок от 4 години. Настоящият кмет на град Разград – Денчо Бояджиев е 

начело на администрацията трети мандат. Дейността на кмета се подпомага от 3-ма зам.-

кмета, секретар и следните административни звена: 

 Дирекция „Правно нормативно обслужване”; 

 Дирекция „Култура, спорт, туризъм”; 

 Дирекция „Финансови дейности и МДТ”; 

 Дирекция „Програми и околна среда”; 

 Дирекция „ТСУ, общинска собственост и контрол по строителството”; 

 Дирекция „Хуманитарни дейности”; 

 Звено вътрешен одит; 

 Звено обслужване на общински съвет; 

 Информационно обслужване; 

 Деловодство и архив. 

Съдебната власт се осъществява от Окръжен съд Разград, който обхваща районните 

съдилища Разград, Исперих и Кубрат. Окръжният съд разглежда като първа инстанция 

граждански, административни и наказателни дела, определени със закон, като въззивна 

инстанция дела, образувани по жалби и протести срещу съдебни актове на районните 

съдилища, както и други дела, възложени със закон. 

Неправителствен сектор 

Неправителственият сектор на територията на град Разград е представен от следните 

по-активни организации: 

 

 Регионална търговско-промишлена палата и земеделска камара; 

 Сдружение "Жанета"; 

 Федерация на жените; 

 Женска независима ромска организация; 
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 Регионален експертно консултантски и информационен център 

"Читалища"; 

 Читалище "Развитие"; 

 КНСБ Разград; 

 Сдружение "Консултантски клуб за гражданско образование"; 

 Сдружение "Север"; 

 Дружество на дейците на културата; 

 Център за ученическо техническо и научно творчество; 

 Регионален съюз на инвалидите; 

 Регионален съюз на слепите; 

Обществен ред и сигурност 

За периода от 01.01.2008 г. до 10.04.2012 г. състоянието на криминалната 

престъпност се характеризира в количествено отношение както следва: 

 2008 г. – 1210 регистрирани престъпления; 

 2009 г. – 1195 регистрирани престъпления; 

 2010 г. – 1119 регистрирани престъпления; 

 2011 г. – 991 регистрирани престъпления; 

 До 04.2012 – 228 регистрирани престъпления. 

От посочените данни е видно, че абсолютният прираст на общия брой регистрирани 

престъпления съпоставен с 2010 г. и 2011 г. е отрицателен – 128 престъпления. Темпа на 

прираста се равнява съответно на – 10,36% намаление на общия брой регистрирани 

престъпления. 

Голяма част от регистрираните престъпления са против собствеността, като 

престъпленията към личността заемат незначителен дял. 

През 2011 г. преобладават престъпленията извършени в централната част на град 

Разград и ж.к. „Орел”. Наблюдава се намаление на престъпността в градските райони и 

устойчивост в селските райони. 

Структурата на регистрираната престъпност е сравнително устойчива. 

През 2011 г. най-разпространени са престъпленията против собствеността. Заведени 

са общо 517 ЗМ за кражби на имущество, от тях 149 прекратени, а от останалите за работа 
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422 бр. ЗМ са разкрити 186 или 44,07%. За сравнение през 2010 г. от общо 643 бр. такива 

престъпления са разкрити 57,38%. 

Структурата на престъпленията през 2011 г. е както следва: 

 убийства – 3 броя; 

 тежка телесна повреда – 6 броя; 

 изнасилвания – 1 брой; 

 блудства – 3 броя; 

 грабежи – 7 броя; 

 палежи – 7 броя; 

 незаконно оръжие – 1 брой. 

Като обобщение на анализа на социално-икономическата обстановка в района, може 

да се констатира, че основните фактори, влияещи върху престъпността на територията на 

град Разград са: 

 безработицата и ниския стандарт на живот (особено сред ромската общност), за 

големи групи, за които престъпността се е превърнала в начин на живот; 

 девалвирането на ценностната система на индивида и нихилистичното 

отношение към обществените норми и ред; 

 стремеж към осигуряване на охолен живот без труд и допълнителни усилия, а 

чрез лесен, но престъпен начин; 

 нежелание за работа и осмисляне на свободното време с общественополезни 

неща, прекомерна задоволеност с материални средства; 

 лоши жилищни условия, проблеми в семейството и приятелската среда по 

местоживеене; 

 липса на правилно възпитателно въздействие от обществото, семейството и 

средата; 

 недостатъчна социална профилактика в учебните заведения, необхващане и 

ранно отпадане на деца, подлежащи на задължително образование; 

 налагане на негативни явления и влияния чрез средствата за масова 

информация; 

 незаинтересованост на обществото за противодействие. 
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ІІІ. ОКОЛНА СРЕДА 

3.1. Климат 

Районът на община Разград попада в умерено континенталната европейска 

климатична област, характеризираща се със студена зима (абсолютна минимална 

температура -26.8°С) и сухо, топло лято (абсолютна максимална температура +39.5°С). 

Крайдунавската тераса е открита за североизточните ветрове и е без средиземноморско 

влияние. Това е причина за горещите лета и студените зими. Есента и пролетта са 

краткотрайни. Въпреки студената зима, поради малката надморска височина пролетта 

настъпва рано, но е по-студена от есента. 

3.1.1. Влажност на въздуха 

Средно годишно относителната влажност на въздуха над гр. Разград е 75%, като тя е 

най-висока през зимните месеци и най-ниска през летните месеци - м. юли - август (фиг. 1), 

но остава сравнително висока за летния сезон, поради близостта на река Бели лом. 

 

Фигура 1 Средномесечна и годишна относителна влажност, % 

Високата относителна влажност спомага за задържане на фино диспергираните 

прахови частички в приземния слой на атмосферния въздух. 

3.1.2. Валежи 

Валежите имат подчертано очистващо действие за атмосферния въздух. Валежите в 

района са разпределени неравномерно през годината. Най-големи количества падат през 

летните месеци, най-малки през есента и зимата. Най-валежен е м. юли, а с най-малко 

валежи са месеците февруари и септември, като средногодишната сума на валежите е 49,5 

мм/м2. По данни от ХМС – Разград средните годишни валежи са около 565 mm. Есенните и 

зимните валежи са най-малки – 115 mm, а летните най-големи, около 180 mm. Най-валежни 
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са май-юни със стойности 70-75 mm, а най-сух е м. март (фиг. 2). Зимните валежи са около 

20% от годишните валежи, а летните около 31% от тези валежи. Валежите през есента, 

зимата и началото на пролетта имат обложен характер и са все по-продължителни, докато 

тези през лятото – от м. май до м. септември са краткотрайни и често имат проливен 

характер. Високата сума на валежите има голяма роля в процесите на замърсяване и 

самоочистване на атмосферата. Това, обаче, намалява разсейването и довежда до 

значително по-високо натоварване на почвите и повърхностните води. 

Снежна покривка - като климатичен фактор тя има голямо значение - голяма 

отражателна способност и малка топлопроводност. Тя предпазва почвата и растенията от 

измръзване, източник е на влага. Първите снеговалежи започват обикновено към 1 

декември, а последните са през март. Средната продължителност на снежната покривка е 

средно 90 дни. Средната височина на снежната покривка през месец януари, когато е най-

дебела, е 29,3 см. 

Сумата на валежите е най-ниска през зимата и есента, съответно 111 и 116 l/m
2
, а 

през лятото и пролетта – най-висока, съответно 187 и 150 l/m
2
. 

 

Фигура 2 Средномесечни количества на валежите 

3.1.3. Облачност 

Таблица № 8 Средномесечна облачност в дни 

Месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

Обща обл., 

брой дни 
6.9 6.5 6.3 5.5 5.2 4.7 3.6 3 3.3 4.7 6.6 6.9 5.3 
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Фигура 3 Средномесечна облачност в дни 

 
Таблица № 9 Средномесечна мъгливост в дни 

Месец I II III IV V VI VI I VIII IX X XI XII Год. 

Брой на 

дните с 

мъгли 

2.8 1.8 1.1 0.8 0.3 0.3 0.1 0.5 0.9 2.4 2.6 3.2 16.8 

 

3.1.4. Температура 

Районът на града и община Разград попада в умерено континенталната европейска 

климатична област, характеризираща се със студена зима (абсолютна минимална 

температура – 26,8 С
0
) и сухо, топло лято (абсолютна максимална температура +39,5 С

0
). 

Крайдунавската тераса е открита за североизточните ветрове и няма средиземноморско 

влияние. Това определя горещото лято и студената зима в района. Есента и пролетта са 

краткотрайни. Резкият контраст между летните и зимните условия характеризира климата 

на града и община Разград като подчертано континентален. 

 

 

Фигура 4 Минимална темтрература по месеци 
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Фигура 5 Максимална темтрература по месеци 

3.1.5. Вятър 

Основен фактор за разпространението на замърсителите във въздуха е вятъра. На 

фигури 6 и 7 са представени съответно сред ногодишните и честота и скорост на вятъра, 

построени по данни от метеорологична станция Разград (Климатичен справочник на 

България). 

 

Фигура 6 Средногодишна честота на вятъра 
 

Както се вижда от горната фигура, най чести са ветровете от югозапад и югоизток, 

със средни скорости съответно 2.7 и 2.3 m/s. 

 

Фигура 7 Средногодишна скорост на вятъра по посоки 
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3.2. Въздух 

Качеството на атмосферния въздух (КАВ) в България се следи от общо 42 

мониторингови станции, в това число автоматични и с ръчен пробонабор. Данните от 

измерванията на показателите на КАВ се изпращат в ЕЕА (European Environment 

Agency/European air quality database). 

Качеството на атмосферния въздух е функция от въздействието на климатичните 

фактори, вида и количествата на емитираните вредни вещества от разнообразни източници. 

Нивата на замърсителите в приземния слой са динамични величини, зависещи от 

физико-химичните им свойства и атмосферната циркулация (потенциира разсейването, 

отлагането или задържането на високи концентрации в определен район). Атмосферната 

циркулация е в пряка връзка с географските и климатичните характеристики: релеф, 

скорост и посока на въздушните течения, продължителност и плътност на облачната 

покривка, количество на валежите, температура, мъгли и пр. 

Наблюдението върху качеството на атмосферния въздух (КАВ) и неговия контрол се 

осъществява от Националната система за екологичен мониторинг (НАСЕМ). Тя се 

обслужва от Изпълнителната агенция по околна среда към Министерството на околната 

среда и водите и съответно от нейните подразделения – Регионалните лаборатории. 

На територията на Община Разград няма постоянно действащи пунктове за контрол 

на атмосферния въздух. През 2009г. е организиран пункт, разположен на площадка пред 

„Дружба”АД, гр. Разград и обслужван от автоматична мобилна имисионна лаборатория 

(МАС) на Регионална лаборатория - Русе. За годината през определени периоди, с различна 

продължителност, са направени измервания на параметрите на атмосферния въздух за 

оценка на КАВ. Проследени са концентрациите на отделните замърсители и динамиката на 

техните изменения. Измервани са и шест метеорологични параметъра: атмосферно 

налягане, посока и скорост на вятъра, температура и влажност на въздуха, роза на ветровете 

и слънчево греене. 

Данните от протоколите за измерване на  концентрациите в атмосферния приземен 

слой при „Дружба”АД на серни и азотни оксиди (азотен диоксид и азотен оксид), озон, 

серовъглерод, фини прахови частици и въглероден оксид показват еднократно превишение 

на допустимата норма за сероводород с 0.0001 mg/m3 за периода 20 27 март 2009, за 

периода 0815 май 2009, има превишане на максимална стойност за еднократно измерване - 
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0.0221 mg/m3, при норма 0.005 mg/m3. През периода  20 октомври02 ноември 2009 е 

имерена максимална стойност за еднократно измерване - 0.005  mg/m3, при норма 0.005 

mg/m3, както и превишаване на максимално допустимата норма за еднокртано измерване 

на азотен оксид и азотен диоксид, която е 200 g/m3, полуичените резултати са 296 

g/m3азотен оксид и 255.4 g/m3 за азотендиоксид. 

Нормите за ФПЧ10, серен диоксид, азотен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид 

в атмосферния въздух са определени в приложение 1 към Наредба № 12 от 15.07.2010 г. за 

норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден 

оксид и озон в атмосферния въздух (обн., ДВ, бр. 58 от 30.07.2010 г.). Съгласно цитирания 

нормативен документ средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве за 

ФПЧ10 е определена на 50 g/м3 , която не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти 

през годината. 

Нормата на серовъглерода е определена в Наредба № 14 от 23.09.1997 г. за норми за 

пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на 

населените места (обн., ДВ, бр. 88 от 3.10.1997 г., в сила от 1.01.2004 г.). 

Резултатите от измерванията показват, че по отношение на ФПЧ10 концентрациите 

му са в рамките на 60% от СДН. 

Превишение на СЧН за серовъглерод е имало на 13.05.2009 г. в 23.30 часа при запад-

северозападен вятър (288.6°) със скорост под 1 m/s и температура на околния въздух 

15.9°С. 

Превишения има за азотен оксид и азотен диоксид на: 

- 31.10.2009 г, в 11:00 при югоизточен вятър (130.7°) със скорост 1 m/s и температура 

на околния въздух 8.2°С; 

- 02.11.2009 г. през целия ден. 

За останалите замърсители не са регистрирани концентрации над съответните 

средно часови или средно-дневни норми. 

Анализът на данните от протоколите и таблицата извежда следните предпоставки: 

Азотни оксиди - по време на всички периоди се забелязва, че най-високите дневни 

концентрации на азотни оксиди са измерени през часовете от 08:00 до 12:00 и от 18:00 до 

22:00, което се обяснява с горивните инсталации в града, и основно с периодичност и 

интензивност на трафика на МПС в тези части на деня. 
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Фини прахови частици - по време на всички периоди часовите концентрациите на 

фини прахови частици са около средно-денонощен долен праг (ДОП) от 0.30mg/m3 за 

дневните часове, което се свързва с наличие на промишлени обекти около площадката, на 

която са проведени измерванията, и автомобилния трафик през деня, поради „унос” на прах 

от гумите на МПС от непочистени пътни платна. 

Източници на емисии в общината. Данни за честотата на замърсяване от 

източниците. 

Различават се два основни вида антропогенни източници на атмосферно 

замърсяване: стационарни и мобилни (често представяни като линейни). Стационарните 

източници от своя страна са организирани и площни. 

Точкови източници 

Точкови са всички източници на вредни емисиии, които имат определени параметри 

(точни координати, височина, напречно сечение, скорост на газовия поток, дебит и 

температура на газа, масов поток на вредни вещества). Това са димоходите (комини) на 

горивни инсталации, изпускателните устройства на производствени вентилации и 

аспирации и др. 

Площни източници 

Поради определено ниското застрояване, характера на терена, вида на 

отоплителните уреди като площни източници, разглеждаме и комините на битовото 

отопление на населението и отоплението в административните сгради на територията. 

Линейни източници 

Транспортният поток от леки и товарни автомобили, автобуси, автотракторна и 

строителна техника, както и железопътния транспорт допринасят в голяма степен за 

влошаване на качеството на атмосферния въздух. Отделяните от двигателите вредни 

вещества в състава на изгорелите газове (азотни оксиди, въглероден оксид, серни оксиди, 

сажди, леки органични съединения) както и фини прахови частици са в основата на 

замърсяването на приземния атмосферен слой в градската част на територията. 

Неорганизираниизточници 

На територията на общината съществуват редица неорганизирани източници на 

атмосферно замърсяване. Това са дихателите на горивни резервоари в предприятията и 
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обектите за съхраняване и търговия с горива, леярни цехове, открити площи за насипни 

материали, депа за отпадъци, кариери за добив на инертни материали и пр. 

Източниците на замърсяване на въздуха условно могат да се гупират според 

основните сектори от човешката дейност: 

 промишлени дейности – малки или крупни източници на организирани и 

неорганизирани вредни емисии; 

 автомобилен трафик; 

 комунално-битов сектор – използване на твърди и течни горива за отопление 

през зимния сезон; 

 строителни и ремонтни дейности – в различни райони (изразено в града основно) 

от този вид дейности допълнително се повишават нивата на суспиндиран прах и 

вредни газове от изгярене на горивата; 

 други – селско стопанство, съоръжения за съхраняване на отпадъци (депа, 

хвостохранилища). 

Град Разград е основно индустриализиран и в него са съсредоточени повечето 

производствени дейности. Обособени са три промишлени зони – западна, разположена 

северозападно на централната градска част, източна и гарова (северна) промишлени зони. 

Трите промишлени зони създават възможности за замърсяване на атмосферния въздух с 

организирани и неорганизирани източници на емисии на вредни вещества в зависимост от 

метеорологичните условия. В града има изградена топлоелектрическа централа. През 

отоплителния сезон част от населението използва локални котли и печки на твърдо гориво. 

Основните климатични и метеорологични фактори, които създават условия за 

концентриране на ФПЧ10 и намаляват самопречистващата способност на атмосферата са 

следните: 

 ниски средноденонощни и средногодишни скорости на вятъра (под 1,5 м/сек.) 

или тихо време; 

 значителен брой на дните с мъгла; 

 малък брой на дните с вятър над 6 м/сек.; 

 образуване на приземни температурни инверсии; 

 недостатъчно количество на слънчева радиация; 

 малък брой на дните с валежи над 1 л/м2; 



Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град 

Разград за осигуряване на устойчива, обновена и качествена градска среда” по Договор BG161PO001/1.4-07/2010/010, който се 

осъществява 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 Община 

Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 

съюз и Управляващия орган. 

ДЗЗД „Консорциум Абритус III Консулт” 

69 | 251 

 отношение на сумата на валежите през студеното полугодие към тази през 

топлото по-малко от 1,0; 

 определени местни топографски особености на терена; 

 вертикално смесване на въздушни маси. 

3.2.1. Емисии от промишлени дейност 

На фиг. 8 е представена динамиката на годишните количества на основните 

замърсители за десет годишен период. 

Наблюдава се тенденция за намаляване на емисиите от въглероден оксид, 

формирани от производствени процеси. В последните четири години има слаба редукция и 

при неметановите летливи органични съединения (НМЛОС). Останалите вредни емисии, 

независимо от вариациите по години, остават почти с непроменени стойности до края на 

наблюдавания период. 

Ясно е подчертана тенденцията към редукция на серните оксиди (фиг. 9), формирани 

при производство на електро- и топлоенергия, което се обяснява с минимизиране на 

количествата на използваните твърди горива и преминаване на природен газ в този сектор. 
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Фигура 9 Годишни количества на серни оксиди при производство на електро- и топлоенергия 

 

 
Фигура 10 Годишни количества на азотни оксиди при производство на електро- и топлоенергия 

От фиг. 10 се вижда, че емисите на азотни оксиди от производство на електро- и 

топлоенергия независимо от вариациите по години, остават почти с непроменена стойност 

до края на наблюдавания период. 

3.2.2. Автомобилен трафик 

Влиянието на автотранспорта върху КАВ в Разград има първостепенно значение, тъй 

като той е най-динамично развиващият се източник на емисии в атмосферния въздух както 

в световен, така и в регионален мащаб. Този извод е от особено значение за големите 
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населени места и силно урбанизираните територии, тъй като там се съчетаван множество 

неблагоприятни фактори: 

 нарастване с високи темпове на броя МПС на 1000 жители; 

 непрекъснато нарастване на средната мощност на леките и товарните 

автомобили; 

 увеличаване на относителния дял на автомобилния транспорт пред останалите 

видове транспорт; 

 висок относителен дял на автомобилите “втора употреба” с не функциониращи 

катализаторни устройства; 

 висока средна възраст на МПС в експлоатация; 

 значително изоставане на пътната инфраструктура в сравнение с бързо 

увеличаващия се брой на МПС. 

За големите български градове е характерна лошо развита улична мрежа 

(проектирана за много по-ниска плътност на автомобилните потоци) с ниска пропускателна 

способност, която води до неблагоприятен от екологична гледна точка режим на движение: 

многократни принудителни спирания с последващи резки ускорения. 

Автомобилният транспорт замърсява атмосферния въздух с широка гама от химични 

съединения: азотни и въглеродни оксиди, прахови аерозоли, сажди (прахови емисии), серни 

оксиди, полициклични ароматни въглеводороди (РАН). В процеса на горене в двигателите 

на моторните превозни средства (МПС) се формират също и устойчиви органични 

замърсители, като полихлорирани диоксини и фурани (DIOX), полихлорирани бифенили 

(PCB‟s). 

Емисиите на вредни вещества в атмосферата от пътен транспорт, през последните 

години намаляват. Емисии на вредни вещества в атмосферата от друг транспорт намаляват 

с изключение на неметанови летливи органични съединения и метан. 

3.2.3. Комунално-битови източници 

Битовите източници на замърсяване са главно отоплителните съоръжения/системи с 

ниска ефективност на горене. 

Количествата и вида на замърсителите, емитирани в резултат на изгарянето на 

горива в бита зависи от количествата и вида на горивата, както и от вида на отоплителната 

инсталация. Потреблението от своя страна силно зависи от индивидуалното усесщане за 



Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град 

Разград за осигуряване на устойчива, обновена и качествена градска среда” по Договор BG161PO001/1.4-07/2010/010, който се 

осъществява 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 Община 

Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 

съюз и Управляващия орган. 

ДЗЗД „Консорциум Абритус III Консулт” 

72 | 251 

топлинен комфорт, от една страна и топлинните загуби (през стени, прозорци, покриви) от 

друга. 

На фиг. 11 е представено разпределението на видовете енергийни източници за 

отопление в домакинствата по години, в хил. тонове нефтен еквивалент. От фигурата се 

вижда, че през 2006 и 2007 г. относителния дял на топлинната енергия е най-значителен 

спрямо останалите топлинни източници. Анализът на графичните данни води до извода, че 

дървата и дериватите им са основен топлинен източник в сектор битовото отопление. 

 

 
Фигура 11 Разпределение на видовете енергийни източници за отопление в домакинствата по 

години, в хил. тонове нефтен еквивалент 

 

Емисии на серни окиси, азотни окиси, неметанови летливи органични съединения, 

метан, въглеродни окиди, двуазотен окис и амоняк в атмосферата от селското стопансто 

показват трайна тенденци към намаляване. Същото важи и при обработката и складирането 

на твърди отпадъци с изключение на неметанови летливи органични съединения (НМЛОС) 

и въглероден оксид, при които се наблюдава слабо увеличение. 

Емисиите на общ суспендиран прах са в зависимост от праховото съдържание на 

депонираните отпадъци и тяхната влажност. Емисионният фактор при прахови материали е 

от порядъка на 3,32 кг/т (Сборник методик по разчету выбросов в атмосферу загразняющих 

веществ различньiми производствами, Ленинград, 1986). 
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От данните за скоростите на вятъра в годишно измерение се вижда, че интерес 

представляват скоростите до 5 м/с, тъй като те се регистрират в около 90 % от случаите 

годишно. При това положение мощността на емисиите на прахови частици с размери под 

10 m би могла да достигне до 0.008 g/м2s. 

Емисията на общ суспендиран прах и ФПЧ10 от 90 дка сметищата и замърсените 

терени е 19.9 т/г за депонирани 6000 т/г отпадъци с емисионен фактор 3.32 кг/т и емися на 

прах 19,9 т/г. 

 

 

Изводи: 

 Основни източници на азотни оксиди са транспорта (пътен и друг) и ТЕЦ. През 

годината те емитират съответно 43 % и 30 % от общото количество, емитирано в 

страната от антропогенна дейност и природа; 

 Делът на бита е 12 % от общото количество NMVOC, а на пътния транспорт – 10 

%; 

 Селското стопанство емитира 62 % от общото количество амоняк. Друг основен 

източник е третирането и депонирането на отпадъци (28 %); 

 Пътният транспорт и бита са най-големите източници на въглероден оксид, 

емитирайки съответно 39 % и 25 %. Основна причина за нарастналото 

количество на емисиите от природата са възникващите горски пожари; 

 Битовото отопление е основен източник на ФПЧ10, емитирайки 64 % от общото 

количество. 
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Таблица № 10 Промишлени източници на емисии, вид и годишни количества на замърсяващи вещества 

 

Обект 
Предмет на 

дейност 

Източници на емисии 

(инсталации, съоръжения 

и пр.) 

Контролирани 

показатели 
Показатели в 

Забележка По 

инстал

ации 

Общо 

за 

операт

ора 

2007 2008 2009 2010 2011 

гр. Разград 

Производство, 

разпределение и 

реализация на 

топлинна енергия 

1.Водогрейни котли 3 броя-

гориво природен газ 

2.Бутален когенератор 

SO2 

NO 

CO 

SO2 

NOх 

CO 

0 

12,44 

1,8 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

въведен 

в 

експлоа

тация 

0 

25,64 

- 

- 

- 

Периодичност  

за СПИ 1 път/2 

год. 

„Амилум-

България” ЕАД, гр. 

Разград 

Производство на 

глюкозо – 

фруктозни сиропи 

1.ПКЦ-3 броя котли: гориво 

природен газ 

-ПКГН 12 

-ПКГН12 

- “Standattkessel” 

2.Технологични източници: 

- съдове за накисване на 

царевица 

- сушилня за глутен 

 

- сушилня “Мерибонд” 

 

- Сушилня за фураж 

- пневмотранспорт към  

сушилня “Мерибонд 

- транспорт към силози 

Н636А/Б 

- транспорт на фураж към 

чукова мелница 

- чукова мелница 

SO2 

NO 

CO 

 

SO2 

 

SO2, 

NO 

CO 

прах 

прах 

SO2 

NOх 

CO 

 

прах 

 

прах 

 

прах 

 

прах 

SO2 

NOх 

CO 

прах 

0,34 

41,5 

12,9 

24,5 

3,87 

43,73 

19,44 

21,24 

8,6 

50,78 

31,76 

15,57 

3,96 

57,53 

21,44 

22,70 

1,03 

46,01 

13,78 

15,07 

Периодичност 

за СПИ 

1 път/год 
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„Дружба” АД 

гр. Разград 

Производство на 

бутала и бутални 

болтове, бутални 

пръстени и 

алуминиеви 

отливки 

1.Машина БДМ  в 

цех”Леене на бутални 

пръстени” 

2.Обезпрашителна 

инсталация  в цех “Леене на 

бутални пръстени” 

3.Машина за механична 

обработка на бутални 

пръстени в цех”Механична 

обработка на бутални 

пръстени” 

4.Вана за дехромиране на 

подвесни съоръжения 

5.Шлайфмашина в 

цех”Механична обработка 

на бутални пръстени” 

6.Вана за анодиране 

6.Горивни съоръжения-с 

обща топлинна мощност 1,5 

MW-гориво природен газ 

прах 

 

прах 

 

прах 

 

HCL 

 

прах 

 

SO2 

 

SO 

NOх 

CO 

прах 

HCL 

SO2 

NOх 

CO 

- 

- 

- 

- 

- 

70,8 

0,11 

0 

0,013 

0,006 

5,13 

0,004 

0 

0,2 

0 

- 

- 

- 

- 

- 

8,0 

0,003 

0 

0,2 

0,2 

Периодичност 

за СПИ 

1 път/год. 

„Биовет” АД, клон 

гр. Разград 

Производство на 

фармацефтични 

продукти 

1.Цех”Екстракция”-

Сушилня “Глат 1” 

2.ПКЦ 

 

3. Сушилня „Глат 2” 

4.ЛА към биконечен 

смесител 

5.ОП3-Общообменна 

вентилация 

6.ЛА към вакуум помпи 

 

7.Сушилня “Глат 3” 

8.Сушилня”ИСА” 

9.ЛА към сушилня „Иса-

севр‟ 

10. ЛА към сушилня „Иса-

юг‟ 

 

Прах 

 

SO2 

NO 

CO 

Прах 

Прах 

 

Общ 

органи

чен 

въг-

лерод 

Общ 

органи

чен 

въг-

лерод 

SO2 

NOх 

CO 

THC 

Прах 

- 

- 

- 

29,1 

0,26 

0 

18,8 

10,1 

30,40,0,

26 

0 

18,3 

0,27 

43,22 

8,4 

6,1 

0,55 

1,68 

46,45 

7,87 

6,9 

0,47 

2,01 

6,28 

0,47 

Период за СПИ 

1 път/год. 
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11.Технологичен комин към 

сушилня “Иса-севр” 

 

12. Технологичен комин 

към сушилня “Иса-юг” 

 

13. Технологичен комин 

към сушилня “НИРО” 

 

14. Технологичен комин 

към сушилня “Анхидро” 

прах 

прах 

прах 

 

прах, 

Общ 

органи

чен 

въг-

лерод 

прах, 

Общ 

органи

чен 

въг-

лерод 

 

прах, 

 

Общ 

органи

чен 

въглеро

д 

Прах 

“Балканфарма 

Разград”АД 

Производство на 

фармацефтични 

продукти 

ПКЦ-природен газ 

SO2 

NOх 

CO 

SO2 

NOх 

CO 

0 

2,71 

0,13 

- 

- 

- 

0 

3,31 

0 

- 

- 

- 

0 

3,2 

0,3 

Периодичност 

за СПИ-

1път/2год. 

„Пътно 

строителство” АД, 

гр. Разград 

Производство на 

асфалтови смеси 

1.Асфалтосмесителни 

инсталации-гориво 

природен газ 

2.Мелница за каменно 

брашно 

прах 

 

прах 

SO2 

NOх 

CO 

Прах 

THC 

- 

- 

- 

- 

- 

0,19 

0,27 

1,57 

0,35 

- 

15,5 

- 

- 

0,5 

4,1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Периодичност 

за СПИ-

1път/2год. 

„Строймонтаж” 

ЕАД 

гр. Разград 

Производство на 

асфалтови смеси 

Асфалтосмесителни 

инсталации-гориво 

природен газ 

нова/стара 

прах 

СО 

Прах 

CO 

 

- 

- 

 

0,19 

0,73 

- 

- 

0,13 

0,5 

- 

- 

Периодичност 

за СПИ-

1път/2год. 
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3.3. Геоложка основа 

Територията на града и община Разград са разположени в Мизийската платформа. 

Скалните формации, разкриващи се на повърхността и разкрити от прокараните в района 

сондажи, са мезозойски, покрити от кватернери и частично неогенски отложения. В 

тектонско отношение разглежданият район попада в северния склон на най-голямата 

позитивна структура в Мизийската платформа – северобългарското сводово издигане. По 

него са установени локално гъвкави структури от по-нисък порядък. Генералният наклон на 

пластовете е в посока север-северозапад. Не са установени съществени разломни 

нарушения. 

3.4. Почви 

В агроекологично отношение територията на общината попада в източната 

подобласт на границата на Русенско-Силистренския агроекологичен район на черноземите 

и Поповско-Разградския агроекологичен район на сивокафявите горски почви. 

Община Разград е разположена на площ 598 378 da. Земеделските територии заемат 

424 388 da и представляват 71 % от общата площ. В общината преобладават сивите горски 

почви и черноземът. 

Геоложкият строеж на града и околностите му, формиран с отложенията на барема, 

апта и кватернера, дава отражение и върху характеристиките на почвите на района. 

Почвената покривка е доста разнообразна, представена от сиви горски почви, излужени 

черноземи, карбонатни, типични и деградирани черноземи и тъмносиви горски почви. 

На фигура 12 е показана карта на видовете почви в района на град Разград. Според 

почвеното райониране на България, градът се намира в зоната на черноземите и сивите 

горски почви. Произходът им е в пряка зависимост както от геоложкия строеж, така и от 

континенталния климат и смесената дъбова и друга широколистна и тревна растителност. 

Освен тези зонални почви в района са представени и интразоналните алувиални почви. В 

самия град се срещат разновидности на тези почви, които най-често са ерозирани, плитки и 

каменисти. Преобладават деградираните лесивирани и обикновените черноземи. 
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Фигура 12 Карта на почвите в района на град 

Разград 

Легенда: 

1 – Карбонатни черноземи 

2 – Типични черноземи 

3 – Излужени черноземи 

6 – Тъмносиви горски 

7 – Сиви (лесивирани) горски 

20 – Алувиални и алувиално-ливадни 

24 – Ерозирани карбонатни и типични 

черноземи 

25 – Ерозирани излужени черноземи 

26 – Ерозирани сиви горски 

 

3.4.1. Черноземи 

Карбонатните черноземи се характеризират със следните особености: средно 

мощен хумусно-акумулативен хоризонт (50-60 сm), с рохкав строеж и троховидно-зърнеста 

структура, леко до средно песъкливо-глинести почви, но в района на Лудогорието и 

Добруджа са от средно до тежко песъкливо-глинести. 

Отличават се с благоприятни общи физични свойства, ниска обемна плътност и 

добра порьозност. Те имат и благоприятни физико-механични свойства – слабо пластични, 

слабо набъбват при навлажняване, не се спичат и напукват при изсъхване и не образуват 

дебела и твърда кора. Отличават се с рохкав строеж, добър въздушен и топлинен режим, 

ниско съпротивление при обработка, не образуват буци или ако образуват при намокряне 

лесно се разпадат на троховидни и дребно буцести агрегати. Количеството на хумуса в 

почвения профил не е особено високо - 2-3.5 %. Имат слаба водозадържаща способност и 

неблагоприятен воден режим. Почвената реакция е алкална, а карбонатите (15-25 %) се 

намират още на повърхността. 

Типичните черноземи са значително по-малко разпространени от карбонатните 

черноземи. В Добруджа се срещат на малко площи. Условията на почвообразуване не се 

отличават съществено от тези на карбонатните черноземи. Известни различия има само в 

характера на почвообразуващата скала. В Североизточна България те са образувани върху 

средно до тежко песъчливо-глинест льос или върху изветрели мергели. Най-широко 

разпространение имат средно мощните типични черноземи. Типичните черноземи имат по-
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добре изразен хумусно-елувиален хоризонт, с мощност 50-60 сm. При тях не се наблюдават 

карбонати от повърхността, а те са измити в средната и долната част на хумусно-

акумулативния хоризонт (на дълбочина 30-60 сm). Карбонатните мицели се появяват на 

дълбочина 90-100 сm. Типичните черноземи върху мергели имат по-мощен хумусно-

акумулативния хоризонт – 60-70 сm. Карбонатите им се намират на дълбочина 40-60 сm, 

карбонатните мицели на 60-70 сm, а карбонатните конкреции на 90-100 сm. Типичните 

черноземи се отличават с много добри общи физични и физико-механични свойства. Те 

имат ниска обемна плътност и добра порьозност, слаба пластичност, слабо набъбват при 

навлажняване, не се спичат и напукват при изсъхване и не образуват дебела и твърда кора. 

Отличават се с рохкав строеж, добър въздушен и топлинен режим, ниско съпротивление 

при обработка, не образуват буци или ако образуват при навлажняване лесно се разпадат. 

Излужените черноземи имат голяма мощност на пълен почвен профил (ABC), 

метаморфен В хоризонт с дебелина около 10 cm, по-светъл от А хоризонт. Механичният 

състав по целия профил е почти еднороден - те са тежко песъкливо-глинести. Само С 

хоризонт има едро троховидна структура. 

Излужените черноземи са добре обезпечени с хумус – средно 3,5 %, а от там - и с 

общ азот (0.10-0.25%). Реакцията на излужените черноземи в повърхностните хоризонти е 

слабо кисела до неутрална, а в дълбочина - слабо алкална до алкална. Общите запаси на 

фосфора са в границите 0.10-0.20 %, като усвоимите (подвижните) форми са в по-голямо 

количество и по-достъпни за растенията. 

Тези черноземи също са образувани върху глинясъл льос и са добре обезпечени с 

усвоим и общ калий, имат по-висок сорбционен капацитет и добро насищане с обменни 

бази. 

Водните свойства са добри, но при дъждовно време бързо се уплътняват, а на 

повърхността им се образува корица. При обработка се къртят на буци, които под 

атмосферните въздействия бързо се разпадат (Пенков М., 1983; Донов В., 1993). Това са 

едни от най-плодородните наши почви. 

Деградираните лесивирани черноземи са формирани върху льос с тежко 

песъкливо глинест механичен състав, което дава отражение както върху механичния състав 

на почвите, така и върху физичните им свойства. Те са по-тежки от излужените черноземи 

и до известна степен се приближават към сивите горски почви. 
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Лесивираните черноземи са слабо текстурно диференцирани по профила си с добре 

изградена дребно троховидна, дребнобуцеста структура в хумусно-елувиалния хоризонт, 

разсветлен и по-уплътнен в долните 40-50 cm. Илувиално метаморфният хоризонт е по-

плътен и с по-тежък механичен състав. 

Реакцията им е слабокисела до алкална. Насищането им с бази е по-ниско от 

останалите черноземи, по-слабо са обезпечени с общи и усвоими форми на основните 

хранителни елементи. Те се характеризират с особено неблагоприятен фосфатен режим, 

както поради по-ниското си естествено съдържание на фосфор, така и поради по-ниското 

съдържание на усвоимите му форми. Водозадържащата им способност е по-добра, 

водопропускливостта - по-слаба (Пенков, М, 1983). 

Тези черноземи са разпространени най-много в самия Разград и близките му 

околности в Лудогорското плато. 

Глеевидните черноземи (ливадни черноземи) заемат по-високите части на 

надзаливната тераса на р. Бели Лом и са формирани върху алувиални и делувиални наноси 

от речните разливания или от съседните черноземи. Тези почви имат дълбок мощен 

хумусен хоризонт, напетнен с глееви петна или сивкав оттенък на повърхността на 

агрегатите. Съдържанието на хумус е високо, поради което и азотното съдържание също е в 

сравнително добри количества – 0.15-0.30 %. Количеството на фосфора и калия също са 

сравнително високи поради повишеното им съдържание в почвообразуващите материали, 

но подвижният и усвоим за растенията фосфор е малко. Това се дължи на повишеното 

съдържание на карбонати и слабо алкалната реакция, поради което фосфорът се намира във 

високо основни, слабо разтворими калциеви фосфати (Пенков М, 1983). 

3.4.2. Сиви горски почви 

Сивите горски почви заемат териториите с по-голяма надморска височина, главно на 

териториите на горските масиви около Разград. Релефът е хълмист и слабо пресечен. 

По механичен състав тези почви са леко до тежки песъкливо-глинести, формирани 

съответно върху червенокафяви глинести отложения и върху льосовидни песъчливи глини. 

При горски условия на повърхността на сивите горски почви се образува маломощна 

мъртва горска постилка. Под нея се намира тъмносив хумусно-акумулативен (15-25 cm) 

хоризонт, хумусно-елувиален (не много ясно изразен) хоризонт (35-45 cm) с постепенен 

преход, глинесто илувиален (50-80 cm), а след това следва рязък преход към 
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почвообразуващите материали. Тези почви са по-бедни на хумус от черноземите, който в 

дълбочина силно намалява (от 4-5 % до 1.5-2.5 %). В същото време сивите горски почви са 

слабо запасени с азот, който в хумусноелувиалния хоризонт може да достигне до 0.2 %, но 

в дълбочина рязко намалява. 

Тези почви също са слабо запасени с усвоим фосфор, но съдържанието на калия е 

високо. Степента на наситеност на тези почви с бази е достатъчно голяма - 85-90 %, имат 

добра, троховидно зърнеста структура в хумусния хоризонт, особено в горски условия, но в 

обработваемите площи тя е доста разрушена (Донов В., 1993; Пенков М., 1983). 

3.4.3. Алувиални почви 

Град Разград е разположен в долината на р. Бели Лом, която дълбоко се врязва в нея 

и формира тясна ивица алувиално-ливадни почви. В градската част те почти са загубили 

качествата си и са добили новата си типизация като антропогенни почви поради голямата 

строителна дейност и битово влияние. Във връзка с произхода си (реката носи и отлага 

карбонатно черноземни и льосови материали), те са тъмни и имат тъмен и наситен с бази 

хумусноакумулативен хоризонт, тежко песъкливо глинести с неутрална дo алкална реакция 

и хумусно съдържание 1.5 - 6 % в зависимост от използваемостта си. Срещат се както като 

обработваеми земи в лъката на р. Бели Лом и притоците й, така и под тополови, върбови и 

ясенови насаждения (Донов В., 1993). 

3.4.4. Сивокафявите горски почви 

По своите особености са близки до досега описаните. Притежават мощен профил, 

маломощен (25-30 см) хумусен хоризонт, тежко песъкливоглинест (40-55% физична глина) 

механичен състав със средна текстурна диференциация (текстурен коефициент 1.1-1.9), 

сравнително слаба запасеност с органично вещество (1.7-2.4% хумус) в повърхностния 

хоризонт и от много силно кисела до слабо кисела реакция (рН в Н2О 4.5-6.1). Тези почви 

са чувствително засегнати от ерозионни процеси. 

3.4.5. Ерозирали почви – причини 

Ерозията на почвата е физично явление, свързано с отделяне и пренасяне на почвени 

частици чрез вятър, дъждовни и поливни води, при протичане на поредица от естествени 

и/или антропогенни процеси. 
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Ерозията на почвата е един от най-сериозните глобални проблеми на природната 

среда и се проявява в различни форми: (1) водна – площна (струйчеста и междуструйчеста); 

ровинна; ерозия при снеготопене; брегова ерозия в реки и езера; (2) ветрова; (3) 

иригационна; (4) следствие на дислокация и транслокация: при почвообработки; при 

подравняване на терена; при утъпкване и разравяне; (5) абразия; (6) свлачищни и наносни 

потоци; (7) вътрешна ерозия, предизвикана от подземни потоци. 

Според официалните статистически данни на ИАОС: 

 около 70 % от обработваемите земеделски земи в Северна и Южна България са 

подложени на водна ерозия, а 29 % - на ветрова ерозия; 

 около 50 % от напояваните земи са застрашени от ерозия; 

 оценката на действителния риск от водна ерозия показва риск от ерозия на 

повече от 5 тона/ха/годишно за 24 % от обработваемите земи и 65 % от 

овощните градини и лозята. Средногодишната интензивност на ерозията варира 

в зависимост от земеползването, но може да надхвърли 12 тона/ха/годишно за 

овощни градини и лозя; 

 Средногодишната загуба от почвената ерозия е около 32 000 000 тона, 2/3 от 

които са загубите от обработваемите земи. 

Ветрова ерозия 

Ветровата почвена ерозия се изразява в отнасяне на почвените частици от силни 

въздушни течения. В района на Разград тя се проявява в слаба степен, поради незначителни 

движения на въздуха. Това е така наречената ежедневна ветрова ерозия, която в 

засушливите райони се наблюдава постоянно. Прашните бури, които са най-страшното и 

опасно проявление на ветровата ерозия нанасят огромна вреда на земеделските земи. Те 

често се проявяват на територията на Община Разград. 

Водна ерозия 

Водната почвена ерозия възниква под влияние на течащите по земната повърхност 

води. Водата като ерозионен фактор се изразява главно в отделяне и транспортиране на 

почвените частици, с което тя подпомага силата на тежестта при денудацията. 

Факторите, които контролират проявяването и интензитета на водната ерозия на 

почвата, са дъждовете, почвите, топографските особености на терена, видът на 

растителността и начинът на стопанско ползване на земята – климат, релеф, растителност. 
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3.5. Води 

3.5.1. Повърхностни води 

На територията на общината и в близост до нея има сравнително малко природни 

повърхностни потоци. Речната мрежа основно се състои от р. Бели Лом и многобройните и, 

но маловодни притоци. Река Бели Лом е в Черноморската водосборна област, в подобласт с 

директен отток към р. Дунав. Терасата й е естествен колектор на грунтови води и 

предоставя възможност за изграждане на малки водохранилища за промишлено 

водоснабдяване. Началото й е над с. Островче, тече на изток, пълни язовир "Бели Лом" и се 

влива в р. Русенски Лом преди с. Иваново. Река Русенски Лом е с дължина 13 km., десен 

приток на р. Дунав и се влива в нея преди гр. Русе. Речната тераса е заливна, заблатена, 

мочурлива. На някои места са образувани къси каньоновидни участъци. По склоновете в 

тази част от поречието на р. Бели Лом се разкриват почти хоризонтални долнокредни 

баремски варовици от мезозойската ера на Мизийската плоча. Скалите са силно окарстени 

и в тях има образувани много пещери, понори, дупки, пукнатини и скални ниши. 

Дължината на реката от извора е 70.38 km., със среден наклон 4.4 %. За водоснабдяване на 

с. Гецово, с. Дряновец и др. и частично на Разград в терасата на реката под Разград са 

изградени 19 броя шахтови кладенци. Водите са с питейни качества и не създават здравен 

риск за населението. На територията на общината има изградени пет язовира: язовир 

"Пчелин І" и язовир "Пчелин ІІ", намиращи се в землището на гр. Разград в местността 

"Пчелина", язовир "Осенец" – в землището на с. Осенец, язовир "Липник" – в землището на 

с. Липник и язовир "Балкански" – в землището на с. Балкански. Язовирите заемат площ 

1005 декара. Двата водоема: язовир "Липник" и язовир "Балкански" са отдадени на 

концесия. 

Най-близкият пункт за контрол на качеството на повърхностните води към НАСЕМ 

се намира при с. Басарбово на р. Русенски Лом. Съгласно „Доклад за състоянието на 

околната среда през 2010 г.” на РИОСВ-Русе, водите на река Русенски Лом в споменатия 

пункт в значителна степен отговарят на II категория повърхностни води, с изключение на 

периодични превишения по показателите неразтворени вещества и общ фосфор. 

Емисионният контрол на точковите източници на замърсяване показва, че то е с локален 

характер, с краткотраен период на въздействие. 



Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град 

Разград за осигуряване на устойчива, обновена и качествена градска среда” по Договор BG161PO001/1.4-07/2010/010, който се 

осъществява 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 Община 

Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 

съюз и Управляващия орган. 

ДЗЗД „Консорциум Абритус III Консулт” 

87 | 251 

3.5.2. Подземни води 

Територията на община Разград според хидрогеоложката карта на България е 

разположена в обсега на източната част на Северобългарския артезиански басейн. За тази 

голяма хидрогеоложка структура е характерно наличието на етажно разположени 

водоносни хоризонти, разделени помежду си от водоупори. Напорните води с по-плитко 

залягане (дълбочина 20–150 м) имат локален характер, непостоянен дебит, влияещ се от 

повърхностния отток, и висока минерализация. Ползването им е целесъобразно преди 

всичко за стопански цели. Гарантирането на експлоатационните им качества предполага 

сериозен ресурс във връзка с проблеми около поддръжката им. 

Съгласно тримесечни бюлетини за състоянието на околната среда в периода 2008-

2011, публикувани на сайта на ИАОС: http://eea.government.bg/bg/output/bulletins.html за 

констатирани замърсявания на подземните води над определените стандарти за качество са 

констатирани следните превишения: 

 пункт Ердуван Чакъров – питейно-битово водоснабдяване – през 2011 г. има 

минимално превишение на концентрацията на нитрати; 

 пункт гр. Разград - порови води в кватернер през 2009 г. - 1,97 пъти прешаване 

допустимата концентрация на желязо и 4 пъти над норма концентрацията на 

хром, 2010 г. - 8,18 пъти прешаване допустимата концентрация на манган и 1,02 

пъти над норма концентрацията на калций, през 2011 г. - 8,18 пъти прешаване 

допустимата концентрация на манган и 7,42 и 6,78 пъти над норма 

концентрацията на желязо. 

 пункт ШК с. Топчии - разкрива карстови води в Русенска формация - през 2008 

г. - 1,98 пъти прешаване допустимата концентрация на фосфати, през 2009 г. е 

била 1,548 пъти над нормата, през 2010 г. е била 1.36, 2.2, 1.94 и 2.06 пъти над 

норма, а през 2011 г. превишенията на нивата на фосфати са били 7.2, 9.03, 11.04 

и 14.06. 

Наблюдава се трайна тенденция към увеличаване на замърсяването на подземните 

води с желязо, хром, манган, калций, нитрати и фосфати в района на гр. Разград, което 

създава опасност от проникване на тези замърсители в питейните води и чрез разтенията по 

хранителната верига. 

http://eea.government.bg/bg/output/bulletins.html
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3.5.3. Водоснабдяване 

Водоснабдяването на града е осъществено през периода 1929†1985 г., като 

довеждащите водопроводи и вътрешната водопроводна мрежа (ВВМ) са изпълнени от 

етернитови, стоманени и поцинковани тръби. ВВМ на гр. Разград е изградена напълно. С 

цел намаляване на загубите на вода и оптимизиране на налягането във водопроводната 

мрежа в гр. Разград са обособени 25 зони. През последните години се осъществяват 

частични реконструкции на водопроводи с полиетиленови тръби, които подменят 

съществуващите главно със средства на водоснабдителното дружество. Подаваната вода за 

гр. Разград е около 5 000 000 куб.м. годишно. 

3.5.3.1. Водоизточници, довеждащи водопроводи, съоръжения 

Град Разград се водоснабдява от 5 водоснабдителни системи (ВС), както следва: 

 ВС „Дунав” – 6 бр. кладенци тип „Раней”; 5 бр. помпени станции с черпателни 

водоеми; 4 бр. облекчителни водоеми; напорен водоем с обем 40 000 м3; обща 

дължина на трасето от водоизточниците до гр. Разград – 65 569 м., от които 4 

825 м. са изпълнени от стоманени тръби до ф1000, 2 7886 м. – стоманени тръби 

над ф1000, 4 020 м. – ТНМ тръби ф900 и 28 838 м. – ТНМ тръби ф1200. 

Подаваната вода е около 1 500 000 куб.м. годишно. 

 ВС ”Гецово” - 10 бр. шахтови кладенци и дълбок сондаж; помпена станция с 

черпателен водоем; 3 бр. напорни водоеми; обща дължина на трасето от 

водоизточниците до гр. Разград – 14 921 м., от които 7 941 м. са изпълнени от 

етернитови тръби ф200†350, 5 480 м. – етернитови тръби ф400†546, 1 500 м. – 

стоманени тръби ф325. Подаваната вода е около 2 000 000 куб.м. годишно. 

 ВС ”Юрий Гагарин” - 5 бр. шахтови кладенци, каптаж и дълбок сондаж; 

помпена станция с черпателен водоем; напорен водоем с обем 1000 м3; обща 

дължина на трасето от водоизточниците до гр. Разград – 11 693 м., от които 10 

913 м. са изпълнени от етернитови тръби ф100†300, 780 м. – стоманени тръби 

ф219. Подаваната вода е около 700 000 куб.м. годишно. 

 ВС „Черковна” - 2 бр. шахтови кладенци, дренаж и дълбок сондаж; помпена 

станция с черпателен водоем; напорен водоем с обем 2000 м3; обща дължина на 

трасето от водоизточниците до гр. Разград – 14 359 м., от които 11 984 м. са 
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изпълнени от етернитови тръби ф200†300, 2 375 м. – стоманени тръби ф259†325. 

Подаваната вода е около 500 000 куб.м. годишно. 

 ВС „Водна централа” - 2 бр. шахтови кладенци, дренажна галерия и тръбен 

кладенец; помпена станция с черпателен водоем; напорен водоем с обем 480 м3; 

обща дължина на трасето от водоизточниците до гр. Разград – 4 630 м., 

изпълнени от стоманени тръби ф89†273. Подаваната вода е около 300 000 куб.м. 

годишно. 

3.5.3.2. Вътрешна водопроводна мрежа 

Общата дължина на ВВМ на гр. Разград е 104 515 м., от които главни клонове – 19 

664 м. и разпределителна водопроводна мрежа – 84 851 м. Главните клонове са изпълнени 

както следва: от стоманени тръби ф325†720 – 19 664 м.; етернитови тръби ф250†350 – 8 656 

м. Разпределителната мрежа е изпълнена както следва: от стоманени тръби ф89†273 – 

320 352 м.; етернитови тръби ф60†200 – 46 950 м.; поцинковани тръби ¾”†2” – 1 260 м.; 

полиетиленови тръби ф25†160 – 4 289 м.Загубите на вода във ВВМ са 72 %. Извършените 

реконструкции на водопроводи със собствени средства са едва 5% от общата дължина на 

разпределителна водопроводна мрежа. С цел намаляване загубите на вода и подобряване на 

качеството й е необходима рехабилитация на всички етернитови и поцинковани 

водопроводи и на голяма част от стоманените. 

За осигуряване на пестеливо и рационално използване на водните запаси, особено на 

малките водоизточници, както и за снижаване на себестойността, а оттам и на цената на 

водата, е необходимо разработване на експертно равнище на програма, насочена към: 

 максимално използване на възможностите на местните водоизточници; 

 намаляване на загубите от течове и аварии чрез реконструкция на 

съществуващата водопроводна мрежа; 

 усъвършенстване на системите за контрол и регулиране на рационалното 

използване на водоснабдителната система. 

3.5.4. Отпадъчни води 

Изграждането на канализационната мрежа (КМ) на гр. Разград е започнало през 1955 

г., като основната част е изградена до 1990 г. Доизграждането на КМ продължава, главно 

със средства на Общината, като към настоящия момент са изградени 93 % от нея. 
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Канализационните колектори (I, II, III, IV и довеждащ колектор) са изпълнени както 

следва: 2 442 м. от бетонови тръби ф650†825, 2 878 м. - от бетонови тръби ф1000†1500, 

1 218 м. - от напорни муфени тръби ф900†1200, 5 308 м. – монолитни стоманобетонови 

канали 90/60†240/170. Участък с дължина около 250 м. от колектор I е с обратен наклон, 

което води до затлачване и запушване на колектора и до подприщване на включващите се в 

него канализационни клонове. Има изградени един дюкер и 15 бр. преливници, като не е 

изпълнен отливния канал на преливник 2 на колектор III (дължина около 470 м.). 

Довеждащият колектор е монолитен стоманобетонов 160/110 и е с дължина 947 м. 

Канализационната мрежа е изпълнена както следва: 36 921 м. от бетонови тръби 

ф200†800, 193 м. - от напорни муфени тръби ф1000, 399 м. – монолитни стоманобетонови 

канали 90/70†120/80, 6 072 м. - от полиетиленови тръби ф300†600. За окончателно 

доизграждане на КМ на гр. Разград е необходимо строителство на нови 4 820 м. 

канализации. Участъци с обща дължина около 2 530 м. от вече изградената КМ се нуждаят 

от реконструкция, поради недостатъчен диаметър, обратен наклон, пропадане или 

инфилтрация. 

В гр. Разград функционират: градска пречиствателна станция за отпадни води 

(ГПСОВ); три пречиствателни станции за промишлени отпадни води (ПСПОВ) - на 

“Амилум България” АД, “Пилко-БС” ЕООД и “Биовет” АД, като последната е в процес на 

доизграждане; пет локални пречиствателни станции (ЛПСОВ) - на “Сердика” ЕООД, 

“Мескомс” АД, “Дружба” АД, “Персей Ойл” АД и “Химик” АД. Водите на “Химик” АД са 

заустени в колектора на “Балканфарма” АД, а останалите - в градската канализационна 

мрежа. 

ГПСОВ е въведена в експлоатация през 1979 г. и е в процес на разширение и 

реконструкция по проект „Доизграждане, реконструкция на съществуващата 

канализационна и водопроводна мрежи и ПСОВ гр. Разград” на стойност 35 031 308,05 

лева. Чрез канализационна система, която е смесена, в нея се заустват битови, 

производствени и дъждовни води. Канализационната мрежа е изградена на 90%, със степен 

на използваемост 85%. Основните резултати, които ще бъдат постигнати след реализиране 

на проекта са: 

 реконструкция и модернизация на съществуващата ПСОВ – Разград с цел 

достигане на емисионните ограничения за заустване на отпадъчни води във 
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водоприемник „чувствителна зона” и постигане на изискванията на 

разрешителното за заустване на отпадъчните води във воден обект; 

 увеличаване на дела на населението, обхванато от канализация, до 98%, както и 

увеличаване способността на съществуващата канализация да поеме водните 

количества и товари през проектния хоризонт; 

 намаляване на загубите на вода чрез намаляване на инфилтрацията към 

канализационната система; 

 осигуряване на необходимите количества качествена питейна вода при 

поносими икономически параметри. 

След град Разград речният участък на река Бели Лом е замърсен от промишлени и 

битови отпадъчни води. Реката е основен водоприемник за пречистените отпадъчни води от 

бита и производството в гр. Разград, като е категоризирана ІІ категория. Някои от 

основните промишлени предприятия имат локални пречиствателни съоръжения за 

отпадъчни води, а други заустват без пречистване в градската канализация. Особено 

чувствително е това замърсяване по време на лятното маловодие, когато естественият 

отточен режим на реката е нарушен и тя се превръща в колектор за отвеждане на отпадъчни 

води. В река Бели Лом се заустват след пречистване и водите от ГПСОВ на гр. Разград, 

която е с механично и биологично стъпала за пречистване. Отпадъчните води от град 

Разград са в обем на около 62 226 хил. m3/годишно. 

Етапи (стъпала) в ПСОВ по пътя на водата: 

 довеждащ колектор; 

 механично стъпало; 

 груба решетка; 

 фина решетка; 

 2 бр. пясъкозадържатели; 

 първичен хоризонтални утаител – 8 коридора; 

 биологично стъпало: 

 3 бр. трикоридорни биобасейна с мембранна аерационна система; 

 2 бр. вторични радиални утаители; 

 смесител и контактен резервоар; 

 отвеждащ колектор. 
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Технологична схема на ПСОВ по пътя на утайките: 

 ПС за първична утайка; 

 метантанкове, които работят като открити изгниватели – 2бр.; 

 изсушителни полета; 

 лагуни. 

Първичната утайка постъпва в лагуни. Излишната активна утайка постъпва в 

открити изгниватели за уплътняване и от там се изпраща на изсушителни полета. Има 

изградени 2 бр. открити изгниватели, които не са въведени в експлоатация и не са 

включени в технологичната схема. 

3.5.5. Източници на замърсяване 

Източниците на замърсяване на територията на общината могат да се разделят в 2 

категории – точкови и дифузни източници на замърсяване. 

Точкови източници на замърсяване 

Към първата група принадлежат тези обекти, заустващи отпадъчни води директно в 

повърхностни водни обекти. Съгласно Доклад за състоянието на околната среда за 2010 г., 

публикуван на сайта на РИОСВ – Русе, всички предприятия, емитиращи отпадъчни води, 

имат изградени локални пречиствателни съоръжения. 

В отпадъчните води, който се заустват в река Бели Лом след пречистване в ГПСОВ 

на „Водоснабдяване Дунав” ЕООД - Разград с основна дейност ГПСОВ към 

канализационна система на гр. Разград състояща се от механично и биологично стъпало, е 

установено превишаване на концентрациите през 2009 г. на общ азот, общ фосфор и БПК5 

в единични проби, през 2010 г. превишени концентрации на общ азот, общ фосфор, ХПК и 

БПК5. През следващата 2011 г. се наблюдава превишаване на концентрацията на общ 

фосфор в две проби и на ХПК и БПК единични случай, което показва, че през 2011 г. е 

подобрено нивото на пречистване на отпадъчните води. 

В отпадъчните води, които се заустват в река Бели Лом, след пречистване в ПСОВ 

на „Амилум България” ЕАД с основна дейност производство на царевично нишесте, 

състояща се от механично и биологично стъпало е установено превишаване на 

концентрациите през 2009 г. и 2010 г. на хлорни йони, през 2011 г. превишаване на хлорни 

йони, еднократно превишение на концентрациите на сулфатни йони, ХПК и БПК5 

необходимо е да се намли нивото на хлорните йони в отпадъчната вода. 
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В отпадъчните води, които се заустват в река Сухо дере към с. Киченица, след 

пречистване в ПСОВ на „Пилко” ЕООД с основна дейност производство и преработка на 

птиче месо, състояща се от механично и биологично стъпало, е установено превишаване на 

концентрациите през 2009, 2010 и 2011 г. на неразтворени вещества, БПК5, ХПК, общ азот, 

общ фосфор и екстрахируеми вещества, необходимо е подобряване на процесите по 

пречистване на отпадъчните води, въпреки че през 2010 г. е приключено изграждането на 

изцяло нова ЛПСОВ. 

Отпадъчните води, които "Биовет" АД - гр. Разград изпуска, са разделени на два 

потока: 

 1-ви поток (производствени) - в градска канализация на гр. Разград, като преди 

това водите се третират в ЛПСОВ, за която е извършена реконструкция на 

пречиствателните съоръжения и съоръженията за третиране на утайки, е 

установено превишаване на БПК5, ХПК и амониев азот за една от пробите през 

2009 г., през 2010 г. енократно превишаване на концентрациите на неразтворени 

вещества и ХПК, за 2011 г. липсват данни и не може да се сравнят резултати от 

2011 г. и да се определи дали е постигнат необходимия ефект след 

реконструкцията на ЛПСОВ; 

 2-ри поток (дъждовни и охлаждащи) се заустват в р. Бели Лом (втора категория); 

няма предвидено третиране за потока условно чисти води, направените проби не 

са установили превишени концентрации на замърсители в отпадъчните води. 

За отпадъчните води, които "Пътно строителство" АД - гр. Разград, занимаващо се с 

производство на бетонови изделия, зауства в р. Сухо дере - втора категория не са открити 

данни за пречиствателни съоръжения и данни за измерени концентрации на замърсители. 

За отпадъчните води, които "Строител" ЕАД - гр. Разград и "Водстрой" АД - гр. 

Разград, занимаващи се с производство на бетонови изделия, заустват в р. Сухо дере - втора 

категория не са открити данни за пречиствателни съоръжения и данни за измерени 

концентрации на замърсители. 

За отпадъчните води, които „Път консулт” ООД – Разград, притежаващо 

развлекателен комплекс, зауства в р. Пчелинска, приток на р. Бели Лом, притежаващо 

ПСОВ с механично и биологично стъпало, липсват данни от измервания на концентрациите 

на замърсителите. 
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Дифузни източници на зъмърсяване 

Такива източници са населените места, без изградена канализационна система – на 

практика такива са всички населени места на територията на общината, с изключение на 

общинския център – град Разград. 

Друг дифузен източник е интензивното земеделие - характерно е за района, поради 

добрите климатични и почвени условия. 

3.5.6. Причини за замърсяването от източниците на територията на 

общината 

В резултат на провеждания контролен и оперативен мониторинг на качеството на 

повърхностно течащите води, провеждан в периода 2008 – 2011 г., е констатирано 

замърсяване на р. Бели Лом по показател фосфати. 

Съгласно доклади за състоянието на околната среда, публикувани на сайта на 

РИОСВ – Русе, в периода 2008 – 2010 г. всички обекти, точкови източници на замърсяване 

на територията на общината, са с изградени пречиствателни съоръжения. 

Причината за възникналните замрсявания се дължи на неправилна експлоатция на 

съоръженията, вследствие на което не се постига пълно пречистване на отпадъчните води. 

Това е характерно и е констатирано за всички млекопреработвателни предприятия на 

територията на общината. 

Трайното превишение на нормите от страна на „Пилко” ЕООД (птицекланица) през 

трите години се дължи на остаряла и амортизирана ЛПСОВ. В края на 2011 г., дружеството 

приключи изграждането на изцяло нова пречиствателна станция за отпадъчни води, което 

ще доведе до постигане на нормите за заустване от дружеството. 

Непостигането на нормите за заустване от ГПСОВ – Разград се дължи частично на 

приемането и третирането на значителните обеми води от „БИОВЕТ” АД, които до 2010 г. 

са постъпвали в ГПСОВ без предварително третиране. Реконструкцията на локаланата 

пречиствателна станция на „БИОВЕТ” АД приключи през 2010 г., като се вижда и трайно 

понижаване на замърсителите в пречистената вода от ГПСОВ – Разград. 

Община Разград е спечелила финансиране по оперативна програма „Регионално 

развитие” за проект „Доизграждане, реконструкция на съществуващата канализационна и 

водопроводна мрежи и ПСОВ гр. Разград”, като с реализирането му ще се достигнат 

нормите по показатели азот и фосфор и ще се оптимизират пречиствателните процеси. 
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3.6. Шум 

Регионалните здравни инспекции (РЗИ) изготвят ежегодни шумови характеристики 

на населените места. Чрез тези характеристики се извършва комплексна оценка на 

шумовото натоварване на всички областни градове в страната, включително и на някои 

други по-големи населени места. По същество шумовата характеристика на населеното 

място представлява ежегоден доклад, който РЗИ предоставят на МЗ и общините. Тези 

доклади по-нататък се използват за вземане на решения от контролните органи и 

общинските власти за предприемане на мерки за намаляване на шума. 

Съгласно регламентираната “Система за контрол, ограничаване и намаляване на 

комуналния шум в населените места” в град Разград са обособени 15 пункта за измерване 

на шумовите характеристики, разпределени в четири групи: 

 7 броя пунктове, разположени на улици с интензивно движение; 

 4 броя пунктове, разположени в жилищни територии и територии с неутежнен 

акустичен режим; 

 2 пункта в зони за обществен и индивидуален отдих; 

 2 пункта в зони за лечебни заведения и санаториуми. 

Основен източник на шум в град Разград се явява транспорта съгласно Доклад 

на РЗИ – Разград относно шумовото натоварване от транспортния шум за град Разград. 

В територии, подложени на въздействието на интензивен автомобилен трафик, 

средните дневни нива превишават граничните стойности с няколко dB, което не 

представлява опасност за населението. 

В жилищни зони и територии с неутежнен акустичен режим средни дневни нива 

превишават граничните стойности с няколко dB, което не представлява опасност за 

населението. Само в пункт ЦДГ № 7, ул. „Гаврил Кръстевич” 28 няма превишение на 

граничните стойности. 

В зони за обществен и индивидуален отдих средните дневни нива превишават 

граничните стойности с няколко dB, което не представлява опасност за населението. 

В зони за лечебни заведения и санаториуми средните дневни нива превишават 

граничните стойности с няколко dB, което не представлява опасност за населението. 

С изключение на пункт № 8, във всички останали пунктове са установените средни 

нива на шум над граничните стойности. 
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Средни нива над диапазона 68-72 dB през 2010 г. са регистрирани само в един пункт 

- № 5, разположен до хотел „Централ”. Минималната стойност в този пункт е 60 dB, а 

максималната – 69.4 dB. В този пункт е измерена най-висока средна стойност на шум през 

последните три години. Пунктът е разположен на пътна артерия с висока интензивност на 

автомобилния трафик. 

Средни шумови нива в диапазона 63-67 dB през 2010 г. са измерени в 8 пункта (53% 

от всички пунктове в града). Местоположението на пунктовете е както следва: 

 5 броя от пунктовете са разположени в територии, подложени на въздействието 

на интензивен автомобилен трафик; 

 3 пункта са разположени в територии, подлежащи на усилена шумозащита. 

Средните стойности на измерванията превишават граничните стойности с 5†18 dB. 

Средни шумови нива в диапазона 58-62 dB са констатирани от РЗИ в 4 пункта, които 

са разположени в територии, подлежащи на усилена шумозащита (пунктове № 9, 12 и 14), 

като само един пункт е подложен на въздействието на интензивен автомобилен трафик. 

Граничните стойности се превишават с 2†15 dB. 

Средни шумови нива под 58 dB са отчетени в 2 пункта, разположени на територии, 

подлежащи на усилена шумозащита. 

През 2010 г. по-ниски средни шумови нива са регистрирани в 8 пункта (спрямо 

предходни години). В пунктове №. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12 и 13 средната стойност на шумовото 

ниво е намаляла с 1†2 dB. 

На фиг. 13 е представено сравнение между средните стойности на шумово ниво по 

пунктове през последните три години. 

 
Фигура 13 Средни стойности на шумово ниво по пунктове и гранични стойности според Наредба 6 
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Шумовите характеристики на гр. Разград показват: 

 трайна тенденция за увеличаване на шумовото замърсяване в градските 

територии и зони до нива в диапазона 63-67 dB (А), приет за невисок 

транспортен градски шум, но все пак носещ здравен риск; 

 проникващ шум във всички контролирани обекти (детски ясли и градини, 

училища и болнични заведения) на нива над пределно допустимите. 

Описаната акустична обстановка се дължи на: 

 увеличаващия се брой МПС; 

 грешки, допускани в градоустройственото планиране, включително неефективна 

транспортно-комуникационна система; 

 продължаващо застрояване на терени, разположени около шумни улици и 

булеварди; 

 липса на шумозащитни екрани; 

 разполагане на жилищни и обществени сгради до локални и транспортни 

източници на шум; 

 нарушени хигиенно-защитни зони; 

 експлоатация на шумни транспортни средства и локални съоръжения – 

източници на шум; 

 неотчитане на шумовите характеристики на трасетата в организацията на 

движението в централната зона. 
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Фигура 14 Разположение на пунктовете за шум на територията на община Разград 
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3.6.1. Източници на шума 

3.6.1.1. Източницина шум от транспорт 

Основните източници на шум в град Разград са транспортните средства. 

Интензивният автомобилен трафик е основния фактор, който влияе върху акустичната 

среда на града. 

Автотранспортният шум е в пряка зависимост от интензивността на движението, 

скоростта и структурата на транспортния поток, пропускателната способност на 

пътните артерии, възрастта на автомобилния парк, вида и качеството на пътната 

настилка, ситуационното и нивелетно разположение на пътя и характера на терена 

встрани от него. 

Основният шумов фон се създава от автомобилите – леки и товарни, и тези на 

масовия градски транспорт. През последните години в резултат на масовия внос на 

автомобили предимно “втора употреба” автомобилният парк е основно подменен. 

Въпреки че повечето от автомобилите са втора употреба, нивото на излъчвания от тях 

шум е значително по-ниско от използваните преди това, но същевременно техният брой 

се увеличава интензивно. Най-високи нива на шума, макар и импулсни, се предизвикват 

от средствата на масовия градски транспорт, особено от много остарелите автобуси, от 

товарните камиони и др. такива. 

3.6.1.2. Източници на шум от битов характер 

На второ място са локалните източници на шум и шум от битов характер – 

строителни и ремонтни дейности, товаро-разтоварни работи, събиране на сметта, игри 

на деца (училища, детски градини, детски площадки), разговори, викове, и др. 

Следващият по значение фактор, който влияе върху акустичната среда на града, е 

шумът, излъчван от заведенията за обществено хранене, увеселителните заведения, 

различните сервизи и авторемонтните работилници, разположени в непосредствена 

близост до жилищните сгради. 

3.6.1.3. Индустриален шум 

Шумът от производствените дейности е на трето место. В голямата си част 

предприятията са обособени в промишлените зони и/или са извън границите на 

населеното място и шумът от тях не оказва влияние върху населението. 
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3.6.1.4. Население, подложено на въздействие на шум 

Националният доклад за състонието на околната среда за 2009 г., публикуван на 

страницата на ИАОС към МОСВ, отчита че като цяло нивото на шума в населените 

места константно запазва високите си надгранични стойности. Проследяваните дневни 

шумови нива в градовете показват, че за периода 2000 – 2009 г. преобладаващи са 

диапазоните 68–72 dB(A) и 63–67 dB(A) при норма 55-60 dB(A). Неблагоприятното 

задържане на високите стойности на шумовите нива в големите градове на страната, 

където плътността на населението е висока, означава утвърдена тежка акустична 

обстановка, свързана с възникване на здравен риск. 

Обстановката в град Разград не се различава от констатираната за страната. 

Преобладаващи са диапазоните 63-67 dB при норма 55-60 dB. В 14 от общо 15 пункта на 

територията на областния град са регистрирани средни шумови нива над граничните 

стойности, определени с Наредба № 6. 

В областния център живее 66.3% от населението на община Разград. 

3.6.1.5. Предприети мерки 

Предприетите мерки от страна на общинска администрация съвместно с 

компетентните органи са както следва: 

1. Поставени са знаци за ограничаване на скоростта на движение по улиците с 

интензивен транспортен трафик (бул. „Априлско въстание”, ул. „Свети 

Климент”, бул. „Бели Лом” и др.). 

2. Околовръстният път, по който следва да минават всички тежкотоварни 

автомобили, се поддържа в добро състояние от ОПУ – Разград. 

3. Извършва се постоянен контрол за спазване на регламентираните изисквания с 

Наредба № 1 за обществения ред в населените места на община Разград. 

4. Извършва се постоянен контрол по спазване на изискванията на Наредба № 12 

за организация на движението по общинските пътища и улици на територията 

на община Разград. 

5. Ежегодно се отделят средства за поддържане на зелените площи на 

територията на град Разград. 

6. През 2009 г. община Разград подписа Договор BG161PO001/1.4-02/2008/004 за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 

”Регионално развитие” 2007 - 2013 г. на обща стойност 8 018 708,27 лв. С 
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подписването на договора стартира изпълнението на проект “Подобряване на 

физическата среда на жилищни квартали извън центъра на град Разград в 

подкрепа на устойчивото и интегрирано градско развитие”. Проектът се 

финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от Държавния 

бюджет на Република България. По проекта са благоустроени и паркоустроени 

жилищните квартали „Васил Левски”, „Абритус”, „Лудогорие”, „Майстор 

Манол”, „Млади семейства - 1 и 2”, както и кварталите № 54-157 и № 179 в гр. 

Разград. Изпълнени са следните строителни работи: реконструкция на 

съществуващи и изграждане на нови паркинги; подобряване и оптимизиране 

на алейната мрежа в рамките на кварталите; паркоустрояване на зелените 

площи в рамките на кварталите, включващо реконструкция на 

съществуващите и изграждане на нови зелени площи и други. На фиг. 15 е 

представено разположението на кварталите, в които са предприети мерките, 

включващи и ограничаване на шумовото въздействие върху населението. 

Общо обхванатото население в тези квартали е 6 500 души. 

 
Фигура 15 Райони, за които са предприеmи мерки за намаляване на шумово въздействие 

3.7. Радиационна обстановка и влияние на неонизиращи лъчи 

Данните за радиационната обстановка в община Разград са извлечени от 

Национален доклад за състоянието и опазването на околната средда през 2009 г., приет 

на заседание на Министерски съвет на 11.05.2011 г. На територията на община Разград 
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няма разположен пункт от Националната автоматизирана система за непрекъснат 

контрол на радиационния гама-фонд. Най-близко разположеният пункт е в с. Самуил, 

което се намира на около 15 км. по въздух от град Разград. 

3.7.1. Радиационен гама фон 

За периода 2007-2009 г. за пункт Самуил не са наблюдавани стойности, различни 

от характерните за пункта. В пункта за този период са измерени средногодишни 

стойности < 80 nGy/h. 

Изследвания на атмосферната радиоакивност от стационарни станции с 

автоматично пробонабиране не се извършват в района на община Разград. През 2009 г. в 

района не са извършвани и пробонабирания с преносимо пробовземно устройство. 

Общата картина за страната през 2009 г. е, че не са регистрирани повишения на 

специфичната активност на естествени и техногенни радионуклиди в атмосферния 

въздух. 

3.7.2. Радиационно състояние на необработваемите почви 

От извършения фонов мониторинг и оценка на специфичната активност на 

естествените и техногенни радионуклиди в почви, неповлияни от стопанска дейност 

през 2009 г. в района на община Разград не са констатирани надфонови стойности. 

Характерните специфични активности на естествените радионуклиди за 

повърхностния почвен слой (0 † 20 cm) за община Разград. 

Данните за специфичната активност и динамика на техногенния 137Cs, отложен 

вследствие аварията в Чернобил, за района на община Разград са между 0-50 Bq/kg. В 

общината не се наблюдават петнисти замърсявания на почвите (виж фиг. 16). 

 

 
 

Фигура 16 Данни за техногенния 137Cs за района на Разград 

3.7.3. Източници на замърсяване 

На територията на община Разград няма изградени и експлоатирани ядрени 

съоръжения. Отстоянието на община Разград (по въздух) е: 
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 от АЕЦ Козлодуй – над 290 км.; 

 от ПХРАО Нови хан – над 250 км. 

Съгласно публичен регистър на Агенция за ядрено регулиране лицата, 

извършващи дейности с източници на йонизиращи лъчения на територията на община 

Разград, са: болници, лаборатории, лекарски кабинети – използващи йонизиращи 

лъчения за медицински цели, както и „Амилум България” АД - за осъществяване на 

контролни функции. 

3.8. Отпадъци 

Поддържането на чистотата в населените места се осъществява по две основни 

схеми: населени места с пълно или частично организирана от общината дейност. 

Сметосъбирането, извозването и депонирането на отпадъци в гр. Разград и селата 

Гецово, Пороище и Стражец се извършва от общинско предприятие. В останалите 

населени места сметта се изхвърля на регламентирани сметища от самите собственици. 

Твърдите битови отпадъци във всички населени места се обезвреждат чрез депониране 

на сметоразтоварищни площадки. Всички те са разположени върху неплодородни и 

необработваеми общински земи (оврази и мери). Отреждането им е станало преди 1989 

г. и впоследствие те са утвърдени от кмета на общината въз основа на протокол на 

комисия от 22.07.1992 г. Площадките за битови отпадъци са отразени в плановете за 

земеразделяне на землищата по Закона за стопанисване и ползване на земеделски земи. 

В рамките на общината броят на отредените сметищни площадки е 24, а в някои 

населени места поради слабия контрол от страна на кметствата са се създали 

допълнителни нерегламентирани сметища. Периодично се провеждат мероприятия за 

пробутване на натрупаните отпадъци по сметищата и в отделни случаи на запръстяване. 

До всички сметоразтоварища има изградени пътища. Сметищата не са оградени и 

липсват табели, което е довело до значително разширение над определената площ. 

Наличното депо за отпадъци притежава комплексно разрешително № 248-

НО/2008 г., което предполага, че няма превишаване на ПДК на замърсителите. 

Дейността по сметосъбиране се извършва от „А.С.А. БЪЛГАРИЯ” ЕООД. 

Събраните битови отпадъци от населените места се извозват и обезвреждат на 

Регионално депо за неопасни отпадъци гр. Разград. През 2005 г. след сключен договор 

между Община Разград и „Екопак България” в гр. Разград се въведе система за разделно 

събиране на битовите отпадъци. 
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Поддържането на зелените площи в гр. Разград се извършва от "ПАРКСТРОЙ" 

гр. Разград. Предприятието извършва дейности по изграждане, поддържане и 

почистване на обществени озеленени площи - паркове, градини, площадни 

пространства, междублокови пространства, квартални градини и улично озеленяване. 

С проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за сектор 

Управление на отпадъците на регион Разград” община Разград е възложила на „БТ-

Инженеринг” ЕООД определяне на нормите на натрупване на неопасните отпадъци в 

региона за 2009 година. В рамките на този проект са установени следните норми на 

натрупване, като нормите включват и количествата от бизнес източниците: 

 Нормите на натрупване за областния център – гр. Разград са 370 кг/ж/г, а за 

селата 270 кг/ж/г. 

 Съотношението на образуваните отпадъци от бизнеса спрямо общото 

количество неопасни отпадъци за град Разград е 0.14, а за селата – 0.055. 

 Сезнното разпределение на неопасните отпадъци варира в рамките на 10 %, 

като по-големи количества се генерират през лятото за сметка на 

генериранитъе през зимния период (таблица 11). 

Таблица № 11 Сезонно разпределение на неопасните отпадъци в региона 

3.8.1. Битови отпадъци 

Битовите отпадъци са отпадъците, които се получават в резултат на жизнената 

дейност на хората по домовете, в административните, социалните и обществените 

сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от търговски обекти и съпътстващи 

производството занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления, когато нямат 

характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да 

попречи на третирането им съвместно с битовите. 

Изграждането на съоръжения за обезвреждане на отпадъци (депа) е приоритет на 

програмата за прилагане на Директива 1999/31/ЕС за депониране на отпадъци и 

Националната програма за управление на дейностите по отпадъците 2009-2013 г. 

Съгласно програмните документи се предвижда изграждането на система от 

съоръжения (55 регионални депа), която да осигури екологосъобразното обезвреждане 

Сезон Типично разпределение 

Зима 20 % 

Пролет 25 % 

Лято 30 % 

Есен 25 % 
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на цялото количество битови отпадъци генерирани в страната. Основното изискване за 

осигуряване финансиране на изграждането на съоръжение е то да бъде използвано на 

регионален принцип съгласно обхвата, определен в цитираните по-горе програмни 

документи. 

На територията на община Разград е изградено и пуснато в експлоатация през 

2009 година Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, 

Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян, Решение за ползване № СТ-05-851 от 

27.07.2009 г. издадено от Дирекция за национален строителен контрол гр. София. 

 

 
Фигура 17 Морфологичен състав на отпадъците за 2011 г. 

За периода на функциониране на депото от територията на община Разград са 

постъпили представените на фиг. 17 количества битови отпадъци. Количеството на 

генерираните битови отпадъци през 2009 г. са 30598.77 тона а през 2010 г. са 28 085 

тона.  

Видно от представените 

данни за количествата на БО, 

постъпващи от територията на 

община Разград в резултат на 

организирано сметосъбиране, е 

че потокът БО е сравнително 
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Метали Инертни Опасни

Фигура 18 Количества на ТБО за 2011 по месеци 
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равномерен. Изключение правят само зимните месеци. 

През 2010 г. е възложено охарактеризиране на смесените битови отпадъци, 

постъпващи в Регионалното депо. Постъпващите отпадъци са класифицирани с код 

200301 – Смесени битови отпадъци. Характеризират се със силен мирис, смесен между 

торфен и гнилостен, смесен цвят и твърдо агрегатно състояние. 

3.8.2. Строителни отпадъци 

Управлението на строителните отпадъци на територията на община Разград се 

извършва посредством дейности по депониране на Регионалното депо. По проект, 

финансиран по оперативна програма „Околна среда”, са разработени инвестиционни 

проекти за изграждане на „интегрирана система от съоръжения за третиране на 

неопасни отпадъци от регион Разград”. Количествата строителни отпадъци, постъпили в 

депото за 2010 г., са 270.86 тона. 

3.8.3. Производствени отпадъци 

Прогнозира се и нарастване на количествата отпадъци, образувани в резултат на 

прилагането на изискванията за опазване на околната среда, свързани с ограничаване 

емисиите на вредни вещества във водите и атмосферния въздух. 

В резултат на дейността на общо 57 фирми се генерират, събират и 

транспортират отпадъци, класифицирани по вид според Наредба № 3 от 01.04.2004 г. за 

класификация на отпадъците със съответните кодове, като някои от тях подлежат на 

временно съхранение. Освен тези дейности, в ЕВРО-БАЛКАН-РЕЦИКЛ се 

рециклират или възстановяват органични вещества, които не са използвани като 

разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологично 

превръщане. Освен това на площадката на „Евро Балкан Рецикл” ЕООД, разположена в 

Западна промишлена зона на град Разград, е пусната в експлоатация през 2008 г. и 

инсталация за рециклиране на отпадъци от хартиени и пластмасови опаковки. 

Инсталацията се експлоатира на база разрешение за дейности с отпадъци № 10-ДО-237-

03/16.03.2009 г и е с капацитет 50 тона/годишно хартиени и картонени опаковки и 100 

тона/годишно пластмасови опаковки; МОТОР ОЙЛ извършват физико-химично 

третиране, неупоменато в друга операция по обезвреждане (например изпарение, 

сушене, калциниране, микровълнова обработка и други, при което се получават 

съединения или смеси, които се обезвреждат по която и да е от операциите D1 - D12; 

ШИК-ШИК.ТЕКС рециклират или възстановяват органични вещества, които не са 



 

Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град 

Разград за осигуряване на устойчива, обновена и качествена градска среда” по Договор BG161PO001/1.4-07/2010/010, който се 

осъществява 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 Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 

становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

ДЗЗД „Консорциум Абритус III Консулт” 

107 | 251 

използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на 

биологично превръщане; БИОВЕТ депонират (наземно или подземно). 

На територията на община Разград няма изградени и експлоатирани инсталации 

за термично или биологично третиране на отпадъци. 

Според направената справка от публичния регистър на ИАОС на територията на 

община Разград функционират 57 броя фирми с издадените разрешителни документи за 

третиране на производствени и опасни отпадъци. 

На територията на община Разград производствените отпадъци, неподлежащи на 

оползотворяване, се третират чрез депониране в Регионално депо - Разград. 

3.8.4. Съществуващи практики за третиране и транспортиране на 

отпадъците 

Събиране и транспортиране на отпадъци 

Община Разград се състои от 22 населени места. Всички те са обхванати от 

система за организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци. 

Система за събиране и транспортиране на битови отпадъци 

На територията на общината е въведена комбинация от следните системи: 

 Система за точково улично събиране с контейнери тип „Бобър” на колела - 

това е най-разпространената система в страната. Прилага се най-вече за гъсто 

застроени населени места; 

 Система индивидуални контейнери (пластмасови кофи с обем 0.24 л) - 

системата е с добро приложение за малки населени места (предимно къщи), 

които се характеризират с по-нисък коефициент на застрояване. Системата се 

прилага само в село Просторно. 

Системи за разделно събиране на отпадъци 

За изпълнение на задълженията си съгласно чл. 16а и чл 16б от Закона за 

управление на отпадъците, кметът на община Разград е сключил договор с „ЕКОПАК 

България” АД с цел осигуряване на разделно събиране на отпадъците от опаковки на 

територията на град Разград. В края на 2006 г. „ЕКОПАК България” АД разполага 165 

контейнера за разделно събиране на опаковки на територията на града, като по този 

начин се обхваща население от 38 776 души. Системата се реализира чрез цветни 

контейнери със специализирани отвори за различните видове опаковки. Контейнерите 
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са с обем 1.1 куб.м., като един комплект контейнери обслужват 750 жители. Един 

комплект контейнери се състои от три цвята контейнери: син – за хартия и картон; жълт 

– за метал и пластмаса и зелен – за стъкло. Прилаганата система за разделно събиране е 

най-разпространената в Европа и е доказала своята ефективност. 

 
Фигура 19 Карта с разположението на групите контейнери за разделно събиране на отпадъци от 

опаковки на територията на град Разград 

 

Инсталация за компостиране 

В инсталацията за компостиране се предвижда да се третират зелени отпадъци и 

отпадъци от пазарите за плодове и зеленчуци, разделно събрани. 

В рамките на площадката се предвижда обособяване на няколко производствени 

и спомагателни участъка: 

 приемна зона; 

 складови помещения за съхранение на непреработената биоразградима маса; 

 производствен участък – подготовка за компостиране – отделяне на 

примесни материали и шредиране; 

 производствен участък – компостиране; 

 складова зона – временно съхранение на компоста до доузряване; 

 площадка за временно съхранение на готовия компост; 

 навес за механизацията. 
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Мобилна инсталация за третиране на строителни отпадъци 

В инсталацията ще постъпват строителните (инертни) отпадъци от региона с цел 

намаляване на обема им и осигуряване на възможност за повторното им използване. 

Депо за опасни отпадъци 

Депото за опасни отпадъци със собственик „Биовет” АД към момента се използва 

за склад за временно съхранение на опасни отпадъци. То е частично рекултивирано (1/2 

от площа). Предстои окончателната му рекултивация. 

Пестициди с изтекъл срок на годност 

След 1998 г. с промяната на държавната политика в областта на селското 

стопанство бяха ликвидирани Трудово-кооперативните земеделски стопанства, което 

доведе до изоставяне на агрохимични препарати за растителна защита в неохраняеми 

складове. Наличието на опасни отпадъци, които не са третирани по екологосъобразен 

начин, създава рискове от замърсяване компонентите на околната среда – почви, води, 

атмосферен въздух, както и създаване на предпоставки за увреждане на човешкото 

здраве. 

На територията на община Разград са разположени четири склада за съхранение 

на негодни за употреба пестициди. Складовете са регистрирани в ИАОС към МОСВ: 

 Централен общински склад (ID 39) – съхраняват се 16 486 кг. пестициди с 

изтекъл срок на годност; 

 Общински склад с. Балкански (ID 172) – съхраняват се 13 000 кг. пестициди; 

 Общиснки склад с. Дряновец (ID 174) – съхраняват се 1 563 кг. пестициди; 

 Общински склад с. Просторно (ID 171) – съхраняват се 4 500 кг. пестициди. 

За територията на България все още няма решение за екологосъобразното 

обезвреждане на опасни отпадъци. Клетката за опасни отпадъци в Регионално депо Русе 

е запълнена, като не е възможно приемането на това депо на отпадъците и от 

територията на община Разград. Регионално депо – Разград не разполага с клетка за 

опасни отпадъци. 
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Фигура 20 Карта на складовете за съхранение на пестици с изтекъл срок на годност на територията 

на община Разград 

Нерегламентирани сметища на територията на общината 

Община Разград има утвърдени планове за закриване на нерегламентираните 

(вкл. селски) сметища на територията на общината. Поетапно в годините (2008-2011) са 

закрити и рекултивирани регистрираните нерегламентирани сметища. 

 

Община Разград има изготвена и действаща “Актуализирана програма за 

управление на отпадъците на територията на Община Разград” с План за действие за 

периода 2011 – 2016 год. Програмата е разработена в изпълнение на чл. 79 от Закона за 

опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 29, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на 

отпадъците (ЗУО). Ходът на изпълнение на Програмата за управление на отпадъците 

ежегодно се контролира от общинския съвет чрез внасяне на отчети и предложения за 

актуализация. 
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Реализацията на „Интегрирана система от съоръжения за третиране на неопасни 

отпадъци от регион Разград” се инициира от община Разград с партньори общините 

Исперих, Завет, Цар Калоян, Кубрат, Лозница и Самуил. 

Основните дейности, включени в реализация на интегрираната система са: 

 изграждане на инсталации за предварително третиране на отпадъците от 

регион Разград; 

 разширение на съществуващото Регионално депо – I етап с цел увеличаване 

срока му на експлоатация и осигуряване екологосъобразно третиране на 

отпадъците от региона. 

 

Предвижда се капацитетът на интегрираната система да е 40 000 т/год, от които: 

 Инсталация за компостиране с капацитет на вход: 3000 т/год зелени отпадъци 

и био-отпадъци (разделно събрани). 

 Инсталация за сепариране с капацитет 40 000 т/г (неопасни отпадъци). 

Продуктът, който ще се  прозиведе, е 9 208 – 9 500 т/год рециклируеми 

отпадъци и 3 600 т/год RDF. 

 Депо за неопасни отпадъци с продукт 28 000 т/г (остатък от сепариране). 

Фигура 21 Блок схема на Интегрираната система 
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ІV. ГРАДСКО РАЗВИТИЕ 

4.1. Селищна мрежа, устройство и изграденост на градската среда 

Селищна мрежа 

Селищната мрежа е пространствена форма на организация на обществения 

живот. Тя има за елементи различните населени места в съответния район, взаимно 

свързани помежду си посредством изградени транспортно-комуникационни връзки. 

Селищната мрежа е отделен, специфичен обект за анализ в сравнение с отделното 

населено място. 

Въпросите, свързани с развитието на селищната мрежа, са много и разнообразни. 

Основните проблеми, които можем да идентифицираме, са: функциите на населените 

места, характеристика на населените места и тяхната йерархия, динамика на развитието 

им и не на последно място специфичните особености на вътрешноградските структури. 

По дефиниция градът е населено място в структурата на икономиката, на което 

доминират неселскостопански дейности. Възприето е функционалните значения на 

града да се делят на градообразуващи и градообслужващи. За икономиката на 

регионално равнище е приемливо и делението на собствени и на районообразуващи 

функции. 

Както всяка класификация от такъв вид и тази е условна. Разнородността на 

голямото разнообразие от функции на градовете си взаимодействат и взаимно се 

проникват, в резултат на което е необходимо да се разграничат водещите функции, 

които имат решаващо значение за развитието на града. 

Определянето на ролята и мястото на града в района е основна задача на 

регионалната икономика. Тази задача има две взаимосвързани страни – от една страна, 

да се определят функциите, които градът изпълнява спрямо заобикалящата го 

територия, от друга страна, да се определи оптималния териториален обхват на зоната 

на влияние на града. 

Изследвайки общоприетите дефиниции, град Разград изпълнява именно тези 

функции в регионалната икономика, както на ниво област и община, така и за по-

малките общини, попадащи в административно-териториалния обхват на Разград. 

Разград е център на агломерационен ареал в съответствие с възприетата в 

Република България административно-териториална уредба. 

Селищна структура 
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Община Разград е център на едноименната област и се състои от 22 населени 

места – град Разград и 21 села. Град Разград попада в категорията „средни градове”. 

Градът е важен икономически център на страната с утвърдени промишлени 

традиции и потенциал за ново развитие. Гъстотата на населението в община Разград е 

по-висока от средните равнища за страната, за Северен централен регион и областта. 

Населението на община Разград по последни актуални данни е 50 457 души, а на град 

Разград 33 416 души. Условно могат да се определят две зони на насищане на 

населените места – градска и аграрна. Градската зона обхваща град Разград с население 

66% от общото. Аграрната зона обхваща останалите 21 населени места с население 34% 

от общото. 

Обществено-административните и промишлени функции са концентрирани 

основно в град Разград. Административният център град Разград предлага пълен набор 

от добре развити услуги на селищно, общинско и областно ниво (здравеопазване, 

образование, култура). 

Устройство и изграденост на градската среда 

Негативните демографски тенденции, характерни за цялата страна, намират 

проявление и в град Разград. Населението постепенно намалява. Това е показател за 

общ спад в урбанистичното развитие, което заслужава внимателен анализ и 

допълнително подпомагане за преодоляване на негативните тенденции, чрез 

инструментите на целенасочена държавна политика. 

Разград е разположен сравнително близо до селските населени места, което 

позволява по-добра достъпност на населението до обществени услуги от първа 

необходимост. През последните години връзката между града и селото, изразяваща се в 

трудови и културно-битови пътувания, постепенно замира. Налице е тревожна 

тенденция от западане на градските функции и организиращата роля на града за 

околните села, което се дължи на тежките икономически условия и засилващите се 

миграционни процеси. 

Въпреки това, водещото място на град Разград е фактор, който би могъл да бъде 

използван в бъдеще. Близостта му до населените места е определяща за бита и поминъка 

на голяма част от населението. Важната роля на град Разград като обществено-

административен и икономически център на региона създава възможности за 
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подобряване на връзката „град-село” и за утвърждаване на неговата позиция като 

опорен център на селищната мрежа, обслужващ околните села. 

Допълнителен фактор, влияещ върху активната комуникация между Разград и 

околните населени места, е състоянието на мрежите на техническата инфраструктура и 

благоустройството. Към настоящия момент тяхното състояние е неудовлетворително и 

затруднява функционирането на града. Амортизирана е физическата среда и сградния 

фонд. Това поражда необходимост от интервенции в тази област. 

Производствените територии в град Разград заемат огромни площи, но са 

неблагоустроени и са застроени с остарели и непривлекателни сгради, които трудно 

могат да бъдат модернизирани. Вследствие на това на преден план излиза проблема с 

преструктурирането и обновяването на производствените територии в градовете, в т.ч. и 

освобождаването на части от тях за други пренебрегвани градски нужди - озеленяване и 

обществено обслужване, към което следва да се насочи политиката на градско развитие. 

Анализът на състоянието на обществените сгради за култура, образование, 

здравеопазване показа необходимост от провеждане на мероприятия за реконструкция и 

ремонт. Реална възможност за разрешаването на проблема е продаването на част от 

обектите, особено тези, които са недостроени или създаването на смесени дружества. 

Необходимо е по-доброто поддържане на културно-историческото наследство и 

паметниците на културата. 

Плановете на град Разград и централната му част имат частични изменения, 

които не решават изцяло проблемите на градската среда, което предполага 

провеждането на целенасочени действия в тази насока. 

4.2. Жилищен сектор 

Жилищен профил на град Разград 

Анализът на жилищната система на град Разград има за цел разкриване на 

проблемите и потенциала на развитието й, които са от значение за създаването на 

реалистична устройствена концепция. 

Жилищните квартали в град Разград са: ж.к. „Варош”, ж.к. „Освобождение”, ж.к. 

„Запад”, ж.к. „Житница”, ж.к. „Орел”, ж.к. „Лудогорие”, ж.к. „В. Левски”, ж.к. 

”Абритус”, ж.к. „Възраждане”, ж.к. ”Млади семейства”, ж.к. „Добровски”, ж.к. 

„Оборище”, Централна градска част. Всички жилищни комплекси са недостатъчно 

благоустроени с ниска енергийна ефективност при задоволяване на енергийното 
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потребление в областта и все още отсъствие на конкретни действия за повишаването й. 

Силно е амортизирана водопроводната мрежа, което води до големи загуби на вода. 

Много са проблемите и ограниченията в най-голямата „панелна спалня” в града – 

жилищен комплекс ”Орел”, обхващащ територия от 529 096 кв.м. Състоянието на 

техническата инфраструктура е незадоволително по отношение на пешеходна 

достъпност, включително и на хора с увреждания. Не е достатъчно осветлението в 

междублоковите пространства и по алеите. Като цяло зелените площи са неподдържани 

и в лошо състояние. Кварталът разполага с достатъчно свободни терени за изграждане 

на места за отдих, детски и спортни площадки, но на този етап те са изключително 

малко на брой и са амортизирани, с начупени съоръжения - в някои случаи дори опасни 

за здравето и живота на играещите деца. Друг проблем е осигуряването на нормален и 

безопасен достъп до ж.к. „Орел”. Улиците, които свързват комплекса и централната 

градска част, са тесни, тротоарите са амортизирани, а някъде няма изградени такива. 

Тъй като в ж.к. „Орел” живеят и хора с увреждания, техният достъп е изключително 

затруднен, необходимо е изграждането на рампи и парапети. Последните ще бъдат в 

помощ и на останалите пешеходци, особено през зимния сезон, тъй като е голяма 

денивелацията между комплекса и централната градска част. 

Жилищен квартал „Варош” е разположен северно от река Бели Лом. Квартальт 

е застроен изключително с относително стари нискоетажни жилищни сгради в 

индивидуални имоти и малко на брой средноетажно кооперативно застрояване. В този 

район на града е запазена в относително автентичен вид част от най-старата градска 

структура върху площ от 123 044 кв.м. Тук има единични и групови недвижими 

паметници на културното наследство. Общината полага изключителни усилия по 

поддръжката на тези сгради и на сто и петдесетгодишния православен храм с цел 

запазване на историческата памет на града и създаване на предпоставки за развитие на 

туризма. Районът е добре благоустроен и озеленен. Техническата инфраструктура е 

изградена, включително и газификация. Улиците и тротоарите, независимо от техните 

габарити, са в добро състояние. В южна посока кварталът граничи с площад 

„Възраждане”, който е силен градообразуващ фактор, носител на исторически и нови 

паметници, и на обществени сгради. 

Жилищен комплекс „Освобождение” е разположен в северозападната част на 

града върху територия от 207 498 кв.м. Този комплекс е бил предмет на устройствени 
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разработки преди 1990 г. за изграждане на жилищни блокове по индустриален способ 

/едроплощен кофраж/, оформящи цялата му рамка. Отчуждителни мероприятия са 

проведени изключително по периферията на комплекса и са реализирани жилищни 

блокове по ул. ”Левски”, ул. ”Дунав” и частично по ул. ”Странджа” със запомнящ се 

архитектурен вид, с етажност - шест до осем етажа. Планът на квартала е актуализиран 

и изграждането му е продължило по едропанелен способ /ЕПЖБ/ по ул. ”Княз Борис” и 

частично по ул. ”Добруджа”. Намалена е първоначално предвидената височина на 

жилищни блокове по ул. ”Странджа” и ул. „Добруджа”. Във вътрешната част на 

комплекса съществуват нискоетажни жилищни сгради в индивидуални имоти, които са 

останали като елемент на плана на комплекса. В тази зона жилищният фонд е 

изключително остарял с единични случаи на ново индивидуално строителство. 

Кварталът има изградена инфраструктура – включително газификация. В транспортно 

отношение има връзки към всички околни главни улици, но вътрешните квартални 

улици са тесни – с настилки и тротоари в лошо състояние. В югозападния ъгъл на 

квартала има незастроен общински терен с площ от около 7 дка за обществени нужди. 

Жилищен комплекс „Запад” е разположен в югозападната част на града върху 

територия от 183 700 кв.м. Жилищният фонд е предимно остарял, има единични случаи 

на ново индивидуално строителство. Комплексът има изградена инфраструктура по 

отношение на вода, канал, електрификация, телефонизация и газификация. В 

транспортно отношение има връзки към главната улична мрежа, но вътрешните 

квартални улици са тесни с частично непроведена улична регулация, с настилки и 

тротоари в лошо състояние. Предвид характера на застрояването – в индивидуални 

имоти - детски площадки и места за отдих почти липсват. 

Жилищен комплекс „Житница” е разположен южно от бул.”Априлско 

въстание” на площ от 145 222 кв.м. Този комплекс заема централно място в структурата 

на града и предвид разположението му на скат със силно изразена денивелация е бил 

предмет на устройствени разработки и техните актуализации. Техническата 

инфраструктура, макар и трудно изпълнима поради характера на терена, в голяма степен 

е изградена. Извършено е значително озеленяване, но уличната мрежа е частично 

реализирана и не е в добро състояние. В комплекса има предимно остаряло ниско 

етажно жилищно застрояване, съществуват и два едропанелни жилищни блока с осем 

секции и десетина кооперации на четири-пет етажа. Тук се намира характерната сграда 
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на хотел „Разград”, строена преди повече от тридесет години и представляваща основна 

точка от градообразуващата ос „север – юг”. В момента тази сграда не функционира и е 

загубила своето значение в градската структура. Много усилия са полагани за 

благоустрояване от различен характер на части от този жилищен комплекс, но предвид 

стихийната и епизодична намеса, както и пресечения терен, резултатите са нетрайни. 

Детските площадки и места за отдих са частично изградени. 

Квартал ”Възраждане” /”Дунав”/ е разположен в централната зона на града на 

територия с площ от 106 946 кв.м. В квартала има ниско и средноетажни жилищни 

сгради с преобладаващо индивидуално застрояване. Реализирани са много жилищно-

строителни кооперации, като представителното застрояване е изключително по ул. 

”В.Левски”, а в момента се реализира и по ул. ”Дунав”. Районът е гъсто застроен, с 

добри транспортни връзки към околните главни улици, но с тесни вътрешни квартални 

улици – с лошо състояние на настилки и тротоари. Изградена е техническата 

инфраструктура, в т.ч. газификация. В последните години интерес от квартала 

предизвикват имотите, граничещи с ул. ”Дунав”, поради което същите са обект на 

строителна инвазия. В квартала има реализирани гаражни клетки, но вътрешно-

кварталните пространства не са благоустроени. Липсват зелени площи за обществено 

ползване, а така също и детски и спортни площадки. 

Немалко са проблемите и на Централната градска част (ЦГЧ). Последният 

проект за ЗРП на централна градска част е одобрен със Заповед № 1136 от 1997г. 

Разработката обхваща централното градско пространство и някои от прилежащите му 

квартали, заключени между улиците: бул. „България”, река „Бели Лом” и ул. „Симеон”. 

Към настоящия момент се налага разширяване на разработваната територия в 

границите, които са посочени и ревизия на вече приетия ЗРП. Централната градска част 

(ЦГЧ) /широк център/ включва 447 дка. Тя обхваща Централно градско ядро - 142 дка. и 

териториите, заключени между ул. „ Странджа” и ул. „Дунав” с продължение до 

кръстовището с бул. „Априлско въстание” и бул. „ България”, в т.ч. и територията на 

площад „Ларго”. Застроена е със сгради с предимно административно и обществено 

обслужване, обхващащи 65% от територията и жилищни сгради - 35%. В Централното 

градско ядро (ЦГЯ) са съсредоточени сгради за административно и обществено 

обслужване, в т.ч Общинска и Областна управа, сграда на РД полиция, Съдебна палата, 

НАП, НОИ, Здравна каса, Търговски дом, Градска поликлиника, Поща, БТК, 



 

Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град 

Разград за осигуряване на устойчива, обновена и качествена градска среда” по Договор BG161PO001/1.4-07/2010/010, който се 

осъществява 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 Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 

становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

ДЗЗД „Консорциум Абритус III Консулт” 

118 | 251 

Регионална библиотека и Регионален архив, Общински културен център, Регионална 

художествена галерия, банкови институции, хотел „Разград”, хотел ”Централ”, 

Централен кооперативен пазар, недовършена сграда на МВР. Обособени са пешеходни 

и паркови територии. Основен проблем на ЦГЧ и ЦГЯ е липсата на сериозни 

интервенции през последните 20 години по отношение на съществуващата инженерна 

инфраструктура /подземна и надземна/, не е изградена достъпна архитектурна среда за 

хората с увреждания, тротоарите са полуразрушени или липсват такива, необходимо е 

социализиране на териториите за обществено ползване. Мрежата на техническата 

инфраструктура не удовлетворява достатъчно и адекватно градските нужди и това 

затруднява функционалното развитие. Амортизирани са градската физическа среда и 

сградния фонд в ЦГЧ. 

Задоволеността с нето зелени площи на жител на град Разград е 22.82 кв.м., което 

е над средния за страната норматив от 16 кв.м. на жител за градове от втори 

функционален тип, какъвто е Разград. За последните 17 години показателят 

„задоволеност със зелени площи” е нараснал с 13,02 кв.м. на жител. Общата площ на 

парковите територии в Разград е 1 768 дка, от които алеите и площадките заемат 482 

дка, което е 27 % от общата площ и вегетативната им площ покрива 1 286 дка, което 

представлява 73 %. Парковите обекти с общоградско значение са разположени по 

основните градоустройствени оси изток-запад и север-юг. Чрез озеленени ивици покрай 

главните улици се осъществява връзката между най-значимите зелени площи на града: 

Младежкия парк, градината пред хотел "Абритус", Градската градина, Градския парк, 

парк Кладенец, Ларгото. От анализа може да се заключи, че разпределението на 

паркоустроените обекти не е равномерно по територията на града. Паркоустроените 

територии преобладаващо са разположени в централната зона (между кръстовището на 

бул. "Странджа" и ул. "Дунав", ул. "Паркова", р. Бели Лом, хотел "Абритус", бул. 

„България”, бул. "Априлско въстание", бул. "Странджа" до ул. "Дунав") и в първа зона 

(северно от центъра). Втора зона (източно от центъра) и ж.к. "Орел" са със зелени 

площи, които са с по-ниско качество на изграждане и поддържане. В най-

неблагоприятно положение е четвърта зона (западно от центъра), с недостатъчен брой 

паркови територии, които в преобладаващата си част са в незадоволително състояние. 

По проект “Подобряване на физическата среда на жилищни квартали извън центъра на 

град Разград в подкрепа на устойчивото и интегрирано градско развитие” по ОП 
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„Регионално развитие” през 2012 г. са благоустроени и паркоустроени жилищните 

квартали „Васил Левски”, „Абритус”, „Лудогорие”, „Майстор Манол”, „Млади 

семейства - 1 и 2”, както и кварталите № 54-157 и № 179 в гр. Разград. Извършена е 

реконструкция на съществуващи и изграждане на нови паркинги; подобряване и 

оптимизиране на алейната мрежа в рамките на кварталите; паркоустрояване на зелените 

площи в рамките на кварталите, включващо реконструкция на съществуващите и 

изграждане на нови зелени площи и други. При доизграждане и опазване на зелената 

система е необходимо да се изпълнят дейности за поддържане на елементите на 

зелената система на територията на град Разград, включваща алеи, градини, улично 

озеленяване и улични площадни пространства. 

Количествени характеристики на жилищния фонд в град Разград 

Жилищният фонд към 31.12.2009 г. наброява 17 609 жилища, от които 3 734 

необитаеми, разположени в 4 756 сгради. 

Структурата на жилищния фонд по година на строеж показва, че най-стария 

сегмент от фонда е построен преди 1919 г. (над 90 години) и представлява 1,0% от 

общия жилищен фонд. По-съвременните жилища с възраст под 30 години съставляват 

30,9% от общия брой към 2009 г. или 5 440. Най-интензивно строителство е извършено 

през периода 1971 – 81 г., когато са изградени 42,3% от жилищата или общо 7 455. 

Таблица № 12 Брой жилища към 31.09.2009 г. по периоди на построяване на сградите в Разград 

Година/и Брой жилища 
Относителен дял - 

% 
Брой сгради 

Относителен 

дял -% 

Общо 17 609 100% 4 756 100% 

Преди 1919 г. 180 1.0 173 3,6 

1919 – 1945 г. 523 3.0 491 10.3 

1946 – 1960 г. 917 5.2 710 14.9 

1961 – 1970 г. 3 094 17.6 1 068 22.5 

1971 – 1980 г. 7 455 42.3 1 317 27.7 

1981 – 1990 г. 4 222 24.0 766 16.1 

1991 – 2000 г. 946 5.4 193 4.1 

След 2001 г. 272 1.5 38 0.8 

Качествени характеристики на жилищния фонд – конструкция, етажност, 

брой стаи, амортизация, благоустроеност, площни характеристики и др. 

Съгласно статистическите критерии до 2000 г., структурата на жилищния фонд 

по конструкция се определя в четири категории, а от 2001 г. националната статистика 

идентифицира 3 основни типа жилища: стоманобетонни, тухлени и други. 
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Таблица № 13 Жилища към 31.12.2009 г. по конструкция в град Разград 

Тип конструкция Брой Относителен дял % 

Жилища - общо 17 609 100.0 

Стоманобетонни 10 440 59.3 

Тухлени 6 637 37.7 

Други 537 3.0 

Физическото състояние на жилищния фонд е недобро. Това се дължи на 

сравнително ниското качество на строителството и недобрата поддръжка през годините. 

За да се осигури добър жилищен стандарт и продължителност на живота на жилищния 

фонд през следващите 20-30 години, е необходимо осигуряването на реконструкция и 

саниране на жилищните сгради за постигане на необходимото качество, което да 

предоставя удобство, икономичност и уют. Най-голям проблем представляват сградите, 

строени по едропанелна технология - проблем, общовалиден за страната. 

В построените в града 6 001 панелни жилища в 130 сгради с полезна площ 371 

732 (по данни към 01.03.2001 г.) живеят 14 413 човека или 42.9% от населението на 

града през 2011 г. Те са разположени основно в комплексите „Орел” (най-голямата 

„панелна спалня” в града), „Лудогорие”, „Васил Левски”, „Възраждане” и южно от 

улица „Св. Климент” – югоизточно от квартал „Варош”. Построени са от ДК Разград 

основно по строителна система Бн – ІV – VІІІ – 69 – Гл. (и модификации) Бi – ІV – VІІІ 

– 77 – Гл. в периода 1975 – 1995 г. Най-проблемен е ж.к. „Орел”. Състоянието на 

техническата инфраструктура е незадоволително по отношение на пешеходна 

достъпност, включително и на хора с увреждания. Не е достатъчно осветлението в 

междублоковите пространства и по алеите. Като цяло зелените площи са неподдържани 

и в лошо състояние. По-голямата част от жителите на ж.к. „Орел” са млади хора с малки 

деца. Кварталът разполага с достатъчно свободни терени за изграждане на места за 

отдих, детски и спортни площадки, но такива на този етап има много малко. Проблемът 

с благоустройството на квартал „Орел” е приоритет в Общинския план за развитие за 

периода 2007 – 2013 г. Изготвени са: Частично актуализиран застроителен план на 

комплекса и комплект от работни проекти за благоустрояване на ж.к. „Орел” и 

подходите към него. 
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Благоустроеността на жилищата (като изключим водопровод и 

електроснабдяване) не отговаря на съвременните норми: канализация имат 92,3% от 

жилищата, но колекторната система е недоизградена. Освен това, статистиката отчита в 

групата „жилища с канализация” и онези жилища, които са със септична яма. Жилищата 

с централна канализация съставляват далеч по-нисък процент. Водопреносните и 

канализационните мрежи са амортизирани. Неприемливо е съществуващото ниво на 

благоустроеност на фона на плановете за развитие на град Разград като един от 

областните центрове на страната. 

Таблица № 14 Жилища към 31.12.2009 г. по благоустроеност в град Разград 

Благоустройствени показатели Брой Относителен дял - % 

Жилища - общо 17 609 100.0 

Електричество, водопровод, канализация, централно 

отопление 
3 226 18.3 

Електричество, водопровод, канализация, местно 

отопление 
571 3.2 

Електричество, водопровод и канал 12 460 70.8 

Електричество и водопровод 145 0.8 

Електричество 859 4.9 

Водопровод и канал 12 0.1 

Водопровод 2 - 

Без благоустрояване 334 1.9 

Делът на жилищата с централно отопление е – 18,3% (за градовете в страната е 

20.3%), но има много изключени абонати поради невъзможност да плащат цените за 

отопление. Бъдещето е в газоснабдяването на жилищните и обществени сгради. 

В сгради до 3 етажа (малоетажни) са разположени общо 33,1% от жилищата в 

града, в средноетажни сгради (4-5 етажа) са разположени общо 17,7% и във 

високоетажните (над 5 етажа) – 49,2%. 

Таблица № 15 Жилища по етажност на сградата в град Разград към 31.12.2009 г. 

Етажност Брой Относителен дял - % 

Жилища - общо 17 609 100.0 

Едноетажни 2 983 16.9 

Двуетажни 2 050 11.6 

Триетажни 802 4.6 

Четириетажни 1 150 6.5 

Пететажни 1 966 11.2 

Шестетажни 723 4.1 

Седеметажни 1 065 6.0 

Осеметажни 5 673 32.2 

Девететажни 299 1.7 

Десет + етажа 908 5.2 
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В град Разград най-голям относителен дял имат двустайните и тристайните 

жилища – съответно 45,1% и 28,4%. Тази структура кореспондира със структурата на 

домакинствата. Жилищната мобилност е ниска. 

Таблица № 16 Жилища в град Разград към 31.12.2009 г. според броя на стаите 

Жилища Брой Относителен дял - % 

Общо 17 609 100.0 

Едностайни 1 788 10.2 

Двустайни 7 950 45.1 

Тристайни 4 999 28.4 

Четиристайни 2 205 12.5 

Петстайни 477 2.7 

Шест + стаи 190 1.1 

Основните констатации и изводи от този раздел са: 

 В близките години Разград ще разчита основно на съществуващия фонд; 

 Предвижда се изграждането и на нови жилища; 

 Панелните комплекси трябва да бъдат преструктурирани и обновени; 

 Ресурсът привличан в жилищния сектор е крайно недостатъчен: бъдещият 

общ устройствен план трябва да изисква активна и адекватна общинска 

жилищна политика; 

 Изявени са териториални диспропорции и рискова неравномерност в 

усвояването на градската територия (включително околоградския район); 

 Необходим е нов подход в инвестиционните инициативи, включващ и нова 

среда за обитаване в крайградския район; 

 Газификация за целия жилищен фонд. 

4.3 Техническа инфраструктура, включително комуникационно-

транспортна мрежа 

Транспортна инфраструктура 

Дължината на пътната мрежа, преминаваща през територията на общината, е: 

 Републиканска пътна мрежа: 

 Първокласен път 1-2 /Е-70/ - 27,3 км; 

 Второкласен път ІІ 49 - 18,7 км; 

 Третокласни пътища – 74,5 км. 

 Общинска пътна мрежа – 88,2 км. 
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Местоположението на община Разград и град Разград позволява лесен достъп до 

най-близките пристанища и летища, които осигуряват товаропътническо, въздушно и 

морско карго обслужване. Доизграждането на автомагистрала „Хемус”, южно от града, 

ще подобри транспортната достъпност, която за Разград все още е стратегически 

проблем. 

Съществено място в транспортното обслужване на населението от града и 

региона заемат фирмите за междуселищен и специализиран превоз. Сред тях се 

откроява „Автобустранс” ЕООД. 

Осигурени са автобусни линии до всички общини от областта, съседните 

областни градове и някои от по-големите градове в страната. 

Обществен превоз на пътници по градските автобусни линии се осъществява от 

няколко превозвача. Водещ дял в транспортното обслужване на града има автобусния 

транспорт. 

Увеличената степен на моторизация и намалената пропускателна способност на 

уличната мрежа в централната част на града налагат изграждане на вътрешни обходни 

трасета и нови улични връзки. Не достигат и площите за открито паркиране. 

Уличната мрежа е с достатъчно покритие, но е амортизирана. 

Действащият комуникационно-транспортен план (КТП) на гр. Разград е одобрен 

през 1989 г., с две допълнителни актуализации от 1992 г. При изработването на КТП, 

изчисленията са базирани на население 70 000 жители (двойно повече от сегашното). 

Организацията на движението в урбанизираната територия се регулира при 

действието на Наредба № 12 за организацията на движението по общинските пътища и 

улици на територията на община Разград, приета с решение № 784, по протокол № 44 от 

21.12.2006 г. на Общински съвет Разград и последно изменена на 26.07.2011 г. 

Основните проблеми, които трябва да бъдат решени, за да се осигури удобна и 

бърза автомобилна и пешеходна достъпност до всички елементи на градската структура 

са: 

 Преопределяне на първостепенната и второстепенната улична мрежа, на 

базата на точен анализ на нормативните изисквания и на установените нужди; 

 Определяне на точните места на кръстовищата и възлите от първостепенната 

улична мрежа, включително доизграждането на външен обходен ринг чрез премостване 

на р. Бели Лом, което ще позволи безпрепятствен достъп до всички важни елементи на 
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общественото обслужване и да осигури спокойно и ненарушавано от автомобилен поток 

пешеходно движение в определените пешеходни зони; 

 Ясно дефиниране на пешеходните пространства (общи и 

вътрешноквартални), като се обърне особено внимание на осигуряването на нормален и 

безопасен пешеходен достъп до ж.к. „Орел”. Улиците, които свързват комплекса и 

централната градска част, са тесни, тротоарите са амортизирани, а някъде няма 

изградени такива. Тъй като в ж.к. „Орел” живеят и хора с увреждания, техният достъп е 

изключително затруднен. Необходимо е изграждането на рампи и парапети, както и 

други съоръжения, които ще бъдат в помощ и на останалите пешеходци, особено през 

зимния сезон, тъй като е много голяма (над 40 м) денивелацията между комплекса и 

централната градска част; 

 Определяне на местата за краткотрайно и дълготрайно паркиране и гариране. 

Необходимо е при определянето на тези места да се подходи аналитично, както в 

аспекта на сегашните необходимости, така и в средносрочен и дългосрочен план. 

 Наредба № 12 да се обвърже с изготвяне на план за организация на 

движението за цялата територия на града, с който ще се определят местата на 

пешеходните пътеки, местата на пътните знаци, светлинни сигнали и пътна маркировка, 

местата на регулираните със светофари кръстовища и др.; 

 Да се определят местата с най-интензивно движение на моторни превозни 

средства, където се наблюдава по-високо шумово въздействие и се дефинират 

конкретни мерки за ограничаването му чрез монтиране на шумоизолиращи прегради, 

определяне на вида и поддържане на качеството на пътната настилка, ситуационното и 

нивелетно разположение на пътя и характера на терена и озеленяването с едроразмерна 

растителност, встрани от него. 

 Да се анализира концепцията за градска мобилност, застъпена в Зелената 

книга „Към нова култура за градска мобилност” на Европейската комисия и „Стратегия 

за развитие на транспортната система на Република България до 2020 г.” и съответно да 

се предложат варианти за алтернативен, екологосъобразен транспорт или комбиниран 

транспорт, заедно с осигуряването на необходимите за това трасета (напр. велоалеи), 

които да бъдат съобразени с препоръчителните минимални ширини, непрекъснатост на 

трасето и удачен вид на пътната настилка, осигуряването на охраняеми велосипедни 

паркинги или паркинги с опция за отдаване на велосипеди под наем и др. 
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Железопътен транспорт 

Железопътното обслужване се осъществява от Български държавни железници. 

През община Разград преминава първата железопътна линия в България Русе – Варна. 

Тя се намира на 5 километра от централната част на града и в непосредствена близост до 

индустриалната зона на града. ЖП линията дава възможност за удобен достъп до 

пазарите в цялата страна и чужбина. 

Водоснабдяване и канализация 

Основен доставчик на услугата е „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД. Основно 

водоснабдяването се извършва от водоснабдителна система „Дунав” и по-малка част от 

местни водоизточници. В града няма режим на водоснабдяване. При средногодишно 

потребление от 6 600 хил.куб. метра капацитетът за водоподаване от действащите 

водоизточници е около 20 000 хил. куб. метра. Големият резерв се дължи на отпадането 

на голям брой потребители от други общини, предвидени за захранване от система 

„Дунав”. 

Уличната водопроводна мрежа на града е с дължина 167 км. Тя е с преобладаващ 

диаметър ф 60 и ф 80, като достига до ф 900, а преобладаващият материал е етернит. 

Изграждането й започва през 1931 г. В последните години мрежата се разширява със 

стоманени и полиетиенови тръби с висока плътност. Поради износеност на мрежата 

загубите са около 60% от общото количество вода. Необходима е рехабилитация на 

съществуващата водопроводна мрежа с цел намаляване на загубите от течове и аварии и 

усъвършенстване на системата за контрол и регулиране. На територията на община 

Разград е изградена канализационна мрежа само в град Разград. Изграждането на 

канализационна мрежа в града започва през 1934 г. Общата й дължина е 64,7 км. 

Преобладаващият материал е бетонови тръби, като диаметрите варират от ф 200 до ф 1 

200 см. Съществуват райони с индивидуална застройка, които не са присъединени към 

мрежата (около 10% недоизградена канализационна система в град Разград). Работи се 

по доизграждането на канализационните мрежи. 

Енергетика 

Основен доставчик на услугата в населените места на общината е „E.ON 

България” ЕАД, клон Разград. Услугата включва доставка на електроенергия за бита, 

промишлеността, обществено-административния и търговски сектор, както и уличното 

осветление. Електроснабдени и осветени са всички населени места. Изготвен е проект и 
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е реконструирано уличното осветление. (УО), като са монтирани енергоспестяващи 

осветителни тела. В резултат на това е реализирана икономия на електроенергия за УО в 

размер на 1 174 500 kW/h годишно и са спестени емисии в размер на 2 134 т/год. СО2 

еквивалент. Обслужването на уличното осветление се извършва от общината, като за 

целта е създадено звено към нея. 

Електроенергийната система в града и общината е добре развита и оразмерена да 

поеме по-голямо натоварване. Техническото състояние на използваните съоръжения е 

добро и отговаря на нормативните изисквания. Основни сред тях са: 

 Подстанция 110/20 kW „Разград” с инсталирана трансформаторна мощ 80 

MW; 

 Подстанция „Абритус” с инсталирана трансформаторна мощност 50 MW; 

 Подстанция 110/6 kW, собственост на „Амилум – България” АД, Разград; 

 Подстанция 110/6 kW, собственост на „Диамант” АД, Разград; 

 Подстанция 110/6 kW, собственост на „Балканфарма” АД, Разград; 

 Тягова подстанция на БДЖ; 

 Възлова подстанция „Лудогорие” 100 kW. 

Потребителите на електроенергия се захранват чрез 80 бр. ведомствени и 264 бр. 

трафопоста собственост на „Електроразпределение”, клон Разград. Отделни райони на 

населените места се нуждаят от подмяна на мрежата за ниско напрежение с по-голямо 

сечение и изграждане на допълнителни трансформаторни постове за подобряване 

качеството на електроснабдяване на крайните потребители. 

За населените места на общината се изготви проект и през 2002 г. са подменени 

старите амортизирани осветителни тела с енергоспестяващи. Оптимизирана е системата 

за управление на уличното осветление чрез монтиране на часовници със заложен 

календар в кметствата на общината и частично в град Разград. 

Топлоснабдяване 

Топлоснабдяването на град Разград се осъществява от „Топлофикация-Разград” 

ЕАД чрез отоплителна централа (ОЦ). В Западна промишлена зона с мощност 48,5 MW. 

Отоплителната централа работи с гориво „природен газ”. Осъвременени са 90% 

от абонатните станции. Присъединените мощности са 40 MW. Остава неизползван 

резерв от 25 MW. ОЦ разполага с парни котли с обща мощност 14 MW и има 

възможност за целогодишно подаване на промишлена пара. 
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„Топлофикация-Разград” ЕАД град Разград е търговско дружество с предмет на 

дейност по съдебна регистрация „Производство на топлинна енергия, пренос на 

топлинна енергия и други дейности и услуги, обслужващи основните дейности, за която 

дейност дружеството е получило необходимите лицензии”. 

Газификация 

Природният газ в промишлеността и бита няма алтернатива и позволява да се 

постигне икономически ефекти, да се подобрят санитарно-хигиенните условия на 

работа и значително да се подобри състоянието на околната среда. Газифицирани са 

структуроопределящи предприятия в промишлените зони. 

Основен доставчик на услугата е създаденото през 1997 г. „Газоснабдяване – 

Разград” АД. Услугата включва инвестиции, проектиране, изграждане, експлоатация, 

ремонт на газоразпределителните мрежи и доставка на природен газ за промишления, 

обществено-административния, търговския и битовия сектор. През 2007 г. дружеството 

е преобразувано в ЕАД след изкупуване на акционерното участие на другите акционери. 

С Решение на ДКЕВР „Газоснабдяване – Разград” ЕАД се влива като поделение на 

„Дунавгаз” ЕАД с център град Русе. Изградени са основните газопреносни и 

разпределителни мрежи в град Разград с дължина 60 км. Към полугодието на 2008 г. са 

газифицирани 141 броя обекти от обществено-административния и търговския сектор, 

11 обекта от промишления сектор и 1 300 сгради от битовия сектор. Програмата за 

газифициране на обществени и битови обекти продължава. 

Съобщителна инфраструктура 

Телекомуникациите на територията на град Разград се осъществяват от следните 

основни доставчици: „ВИВАКОМ” ЕАД, гр. София, „Регионално управление 

далекосъобщения” гр. Русе, „Технологичен район далекосъобщения” гр. Разград. Към 

настоящият момент територията на града се покрива от клетъчните мрежи на трима 

лицензирани мобилни оператори „МТел”, „Глобул” и „Вивател”. Качеството на 

обслужване и на трите оператора може да се характеризира като задоволително. Градът 

попада изцяло в обхвата на националната телевизия и на голям брой сателитни 

излъчватели. На територията на града функционират три кабелни телевизионни 

оператори. Опериращите шест интернет доставчици предоставят относително бърз и 

надежден достъп на граждани и фирми от град Разград до глобалната мрежа. Градът е 
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изцяло телефонизиран и е включен към националната съобщителна мрежа за 

автоматично набиране. 

Здравна инфраструктура 

В структурата на здравната мрежа се включват болничната и доболничната 

помощ. 

Съставът на болничната помощ включва: 

 МБАЛ „Св. Иван Рилски” АД. В рамките на болницата са обособени три 

блока: Диагностично-консултативен блок; Стационарен блок с 18 

самостоятелни отделения; Административно-стопански блок. Болницата 

разполага с 400 легла. В нея работят около 124 лекари, 301 души – полувисш 

медицински персонал и 281 души – друг персонал. Болницата изпълнява над 

общински функции – осигурява обслужването на населението в цялата 

област. 

Доболничната помощ е представена от: 

 „Диагностично-консултативен център І – Разград” ЕООД. Осъществява 

доболнична помощ. Притежава 17 кабинета за първична медицинска помощ 

и 24 кабинета за специализирана медицинска помощ. В центъра работят 17 

лекари, 8 медицински сестри и 11 души административен персонал. 

Центърът е оборудван със съвременни технологии за лабораторна и образна 

диагностика. 

 „Център за спешна медицинска помощ – Разград”. Има разкрити филиали в 

общините Исперих, Кубрат, Цар Калоян и Лозница. В него работят 27 

лекари, 69 души полувисш медицински персонал и 66 души друг персонал. 

Центърът притежава 26 линейки и модерна медицинска апаратура; 

 „Дом за медико-социални грижи за деца”. Домът е център за рехабилитация 

на психическото и физическото здраве на деца от ранна детска възраст с 

повишен медицински и социален риск. Заведението разполага с 100 легла. 

Има разкрит дневен център за рехабилитация на деца до 7 годишна възраст; 

 Медицински центрове: „Здраве – Разград” ООД – с 8 кабинета; „Д-р 

Велкови” ООД; Очен комплекс „Св. Петка”. 

Спортна инфраструктура 
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Град Разград разполага с добра спортна техническа база, позволяваща развитието 

на 20 вида спорт. Наличните спортни обекти включват: 1 стадион, 4 затревени игрища, 5 

зали за колективни игри, 2 зали за индивидуални спортове, 8 тенис корта, 3 басейна 

(един закрит), 1 хиподрум, комплекс за стрелба с лък, открита лекоатлетическа писта, 

спортно-медицински център, оборудван и разполагащ с квалифициран персонал. С 

бързи темпове се развиват спортовете: футбол, бокс, тенис на маса, тенис на корт, 

бадмингтон, волейбол, спортно ориентиране, културизъм, карате, конен спорт, вдигане 

на тежести и рали крос. Все по-голям интерес сред подрастващите предизвикват 

спортовете: петанка, скейтборд, бул и рафа. 

Благодарение на добрата материална база и опита на клубните спортни 

ръководства в Разград ежегодно се организират републикански турнири и състезания по 

колоездене, футбол, волейбол, борба, баскетбол, стрелба с лък и ориентиране. Всяка 

година градът е етапен домакин на Международната колоездачна обиколка на България. 

Провежда се и турнир по борба с международно участие и турнири по шах. 

 

 

 

 

 

 

Таблица № 17 Структура на спортната дейност на територията на град Разград 

Наименование на спортната дейност Брой 

Спортни клубове 19 

Организации развиващи масов спорт 3 

Ежегодно провеждане на републикански състезания 10 

Ежегодно провеждане на общински масови прояви 15 

Ежегодно провеждане на туристически прояви 12 

Ежегодно провеждане на международни прояви 4 

Един от най-големите спортни успехи е спечелването на националната 

шампионската футболна титла във Висшата лига за сезон 2011/2012 г. от местния 

професионален футболен клуб – „Лудогорец”. Впечатляващият успех на местния 

футболен клуб показва напредъка в развитието на спортните дейности на територията 

на града. 
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4.4. Влияние върху градското развитие на големи инфраструктурни 

проекти с регионално и национално значение 

Най-големият инфраструктурен проект към настоящия момент в процес на 

изпълнение е „Доизграждане, реконструкция на съществуващата канализационна и 

водопроводна мрежа и ПСОВ град Разград” на стойност 35 031 308,05 лева. Проектът е 

в процес на изпълнение. Изпълнението му ще доведе до доизграждане и реконструкция 

на канализационната мрежа, както и подобряване на качествата на градската среда. 

4.5. Проекти на община Разград – изпълнени, в процес на реализация, 

подготвени и чакащи одобрение. 

Реализираните проекти от Община Разград оказват благоприятно въздействие 

върху развитието на града. Активното участие на общинската администрация допринася 

за усвояването на Европейски средства, които са инвестирани в инфраструктурата 

(пътната, водна, културна, образователна и т.н.). Освен в областта на инфраструктурата 

са реализирани проекти и мерки в социалната дейност. 

Въпреки реализираните инициативи, които допринасят за подобряване на 

социално-икономическия живот в Разград, все още съществуват потребности от 

възстановяване, модернизиране и създаване на нова инфраструктура, а социалните 

политики трудно могат да обхванат всички нуждаещи се лица. Изпълнението на всички 

планирани дейности в тази насока се нуждае от допълнително финансиране. Тежките 

икономически условия, които обхванаха цялата страна, силно ограничиха 

възможностите за използване на национални и местни средства за реализиране на 

инвестиционни намерения и планове. Поради тези причини основният източник за 

финансиране се очертават програмите на ЕС и други международни организации. 

Таблица № 18 Проекти на община Разград 

№ Реализирани проекти 
Обща стойност 

на проекта 

1. 

„Подобряване на физическата среда на жилищни квартали 

извън центъра на град Разград в подкрепа на устойчивото и 

интегрирано градско развитие” 

5 117 595,79 лева 

2. 

„Ремонт, обновяване и оборудване на социални заведения за 

деца и младежи с увреждания в град Разград и с. Просторно, 

община Разград в подкрепа на интегрираното устойчиво 

местно развитие” 

793 296,49 лева 

3. 
„Предоставяне на комплексно обгрижване в семейна среда, за 

постигане на по-добро качество на живот и независимост на 

179 705,05 лева 
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лица с увреждания и самотноживеещи хора” 

4. 
„Община Разград – ефективна, ефикасна и прозрачна 

общинска администрация в услуга на потребителите” 

706 290,60 лева 

5. 
„Преодоляване на социалното изключване чрез разкриване на 

дневен център за пълнолетни лица” 

206 590,94 лева 

6. 
„Осигуряване на заетост на хора в неравностойно положение, 

чрез изграждане на социално предприятие” 

167 211,30 лева 

7. „Подкрепа за достоен живот” 267 649,98 лева 

8. 
„Достъпна среда и адаптиране на концертна зала на 

Разградска филхармония” 

22 671 лева 

9. „Дом за възрастни с деменция, гр. Разград” 525 869,58 лева 

10. 

„Рехабилитация на общински път raz 1113/III – 4902/”Побит 

камък – Дянково – Разград в подкрепа на развитието на 

икономическия и туристически потенциал на градския ареал” 

2 401 231 лева 

11. 

„Реконструкция и обновяване на художествена галерия 

„Проф. Илия Петров” и къща-музей „Анани Явашов” в град 

Разград в подкрепа на интегрираното и устойчиво градско 

развитие” 

2 800 000 лева 

12. 

„Реконструкция и ремонт на сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий” с. Ясеновец, община Разград, предоставящо 

интегрирано образование на ученици от ромски произход” 

385 851,09 лева 

13. 

„Предоставяне на комплекс от услуги в семейна среда на хора 

с различни видове увреждания и самотноживеещи хора – 

дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник”. 

82 005,74 лева 

14. 

„Публично-частните партньорства – подход за интегрирано 

развитие на екотуристически дестинации на териториите на 

общини Разград и Попово” 

73 177,38 лева 

15. 
„Изграждане на регионален /ROSIO/ център за привличане на 

инвестиции в Лудогорието” 

44 869,67 лева 

16. 

„Разград, биещо сърце!” по програма „Лого Ийст” – 

партньорски проект на общините Асен (Холандия), Познан 

(Полша) и Разград (България) 

172 017,86 лева 

17. 
„Надграждащ форум” в рамките на Програма „Форум” – ІV 

фаза, 7 кръг на Шарс 

133 800,00 лева 

18. „Бейзболът утре” 2 937,27 лева 

19. Горски път в местността „Пчелина” - с. Островче 310 274,00 лева 

20. 

„Обогатяване на туристическия продукт на Лудогорието, чрез 

развитие на зона за туризъм, спорт и отдих „Пчелина – 

Разград” 

566 971,64 лева 

21. 
„Развитие и промоция на туристически продукт на основата на 

културно-историческото наследство в област Разград” 

667 471,97 лева 

22. 

„Етническо взаимодействие” в рамките на Програма за 

етническа интеграция и решаване на конфликти на Фондация 

„Партньори – България” 

180 000,00 лева 

23. Програма „Обществен форум” - Разград 246 249,40 лева 

24. 
„Благоустрояване на жилищен район в парцели 4, 5 и 6 в ж. к. 

„Орел” 

107 550, 00 лева 
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25. 
Реконструкция на кухненски блок на Домашен социален 

патронаж, Разград 

314 945,16 лева 

26. 
Енергийноефективно саниране на ОУ„Н. Й. Вапцаров”, гр. 

Разград и ОУ „Отец Паисий”, с. Дянково 

118 904,40 лева 

27. 

Ремонт и обновяване на сградата на ЦДГ №12 „Зорница”, гр. 

Разград за подобряване на социалната инфраструктура, 

повишаване на енергийната ефективност и осигуряване на 

достъпна среда в рамките на проект „Красива България” 

200 000,00 лева  

28. 
Ремонт на спортна площадка в ОУ „Васил Левски” и ПМГ 

„Акад. Н. Обрешков”, гр. Разград 

139 240,00 лева 

29. 
„Закриване на нерегламентирани сметищни площадки в 

населените места на Община Разград” 

170 742,00 лева  

30. 
„Преобразуване в бизнес зона на освободена военна база в гр. 

Разград” 

3 982 915,42 лева 

№ Проекти в процес на реализация 
Обща стойност 

на проекта 

1. 

Проект BG051PO001-5.2.11-0001-C0001 „И аз имам 

семейство”, финансиран от Европейския социален фонд на 

Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2007-2013г., Схема за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  

BG051PO001-5.2.11 „Приеми ме” 

14 989 455,30 лева 

2. 

„Повишаване на енергийната ефективност на образователната 

инфраструктура в община Разград, съпътстваща устойчиво 

развитие” 

4 678 198,78 лева 

3. „Абритус – мистика и реалност” 6 219 051,28 лева 

4. „Разград – градът е сцена” 522 126 лева 

5. 
„Изграждане и функциониране на областен информационен 

център в град Разград” 

384 503,94 лева 

6. 

„Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и 

развитие на град Разград за осигуряване на устойчива, 

обновена и качествена градска среда” 

499 890 лева 

7. 

„Изграждане на подходяща и ефективна социална 

инфраструктура за деца и младежи с увреждания в град 

Разград” 

1 780 497,20 лева 

8. 
„Доизграждане, реконструкция на съществуващата 

канализационна и водопроводна мрежи и ПСОВ гр. Разград” 

35 031 308,05 лева 

9. „Подкрепа за достоен живот” 267 649,98 лева 

10. 
“SOLIDARCITY (Ролята и ангажираността на местните власти 

за повишаване нивото на заетост)” 

2 978 925 лева 

11. 

„Превенция на социалното изключване и намаляване на 

бедността сред децата от 0 до 3 години и от 3 до 7 г. в община 

Разград” 

1 200 000,00 лева 

№ Подадени проекти, изчакващи одобрение и финансиране 
Обща стойност 

на проекта 

1. 

„Създаване на звено за социални услуги към Домашен 

социален патронаж гр. Разград - алтернатива за достоен 

живот” 

249 999,77 лева 
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2. 
„Исперих - Разград - Попово: път на древни култури и 

традиции” 

484 415,04 лева 

 

4.6. Осигуреност на територията с действащи устройствени 

планове/схеми 

Налице са следните одобрени и действащи планове за територията на град 

Разград: 

 град Разград - заповед № 1013/31.12.1971 г. /РП/; заповед №1012/31.12.1971 

г. /ЗП/; 

 ОГП гр. Разград - решение № 2/28.07.1981 г. на КТСУ; 

 Кадастрална карта и кадастрален регистър на гр. Разград – заповед № РД 18-

37 / 10.03.2008 г.; 

 кв. „Варош” - заповед № 336/1982 г. /ЗРП/; заповед № 839/1993 г.; 

 кв. „Запад” - заповед № 342/17.04.1987 г. /ЗРП/; 

 кв. „Дунав” - заповед № 1696/06.12.1988 г. /ЗРП/; 

 ж.к. „Освобождение” - заповед № 160/02.02.1983 г.; заповед № 

1188/30.11.1995 г. /ЗРП/; заповед № 1011/2002 г.; 

 ж.к. „Житница” - заповед № 1246/01.09.1989 г. /ЗРП/; заповед № 

58/31.01.1997 г. /ЗРП/; 

 ж.к. „Орел” - заповед № 3691/1990 г.; решение № 587/27.03.2006 г. /ПР/; 

 ЦГЧ - заповед № 1136/31.10.1997 г. /ЗРП/; решение № 188/31.07.2012 г. 

/ПРЗ/; 

 района източно от ул. „Хаджи Димитър”, северно от ул. „Хъшове” - 

квартали: 320; 321; 322; 42; 41; 43; 45 - заповед № 57/31.0t.1997 г. /ЗРП/; 

 района между ул. „Хаджи Димитър”; ул. „Гавраил Кръстевич”; ул. 

„Добруджа” - квартали: 320; 319; 318; 317; 316; 315 - заповед 993/23.09.1997 

г.; заповед 3321/16.12.2010 г.; заповед № 2918/11.11.2011 г.; заповед № 

30/2004 г. /ПЗ на Градския парк/; 

 района северно над стадиона - кв. 322 - заповед № 1336/26.09.2002 г. /ПРЗ/; 

заповед № 937/16.05.2006 г. /ПРЗ/; 
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 района между улици „Чавдар Войвода”; „Бърни Бърнев”; „Любен 

Каравелов”; „Св. Климент”, квартали - 480; 481; 482; 483; 484; 485; 486; 487; 

488; 489; 402 - решение № 86/2004 г. /улична регулация/; 

 кв. 334 - заповед № 645/23.02.2005 г. /ПРЗ/; 

 бизнес зона „Перистър” - решение № 71/27.07.2010 г. /ПРЗ/; 

 Гарова промишлена зона - заповед № 664/18.05.1989 г. /ЗРП/; решение № 

420/2002 г. 

От цялостния преглед на осигуреността на територията с действащи 

устройствени планове/схеми могат да се направят следните изводи: 

 Осигуреността с кадастрални и регулационни планове е на сравнително 

добро ниво; 

 Осигуреността със застроителни планове също е задоволителна, но предвид 

времето през което са проектирани и одобрявани се предполага, че те не 

могат да изпълняват пълноценно предназначението си и твърде често се 

налагат частични промени, което от своя страна обезсмисля плановете като 

обща концепция за развитие. На незадоволително ниво в действащите 

планове са предвижданията за обществени паркинги, пешеходни и 

велосипедни алеи, трансформаторни постове и др.; 

 Належащо е изработването на Общ устройствен план на гр. Разград, който да 

определи: общата структура на територията - предмет на плана; 

устройствени зони за всяка от териториите; кои територии са публична 

държавна собственост и публична общинска собственост и режимът на 

тяхното устройство; изискванията към естетико-композиционното 

изграждане на територията; изискванията за устройство на достъпна за 

цялото население среда, включително за хората с увреждания. Действащият 

Общ градоустройствен план, изработен преди повече от 40 години, не само 

че не може да даде обща концепция за развитието на града, но по-скоро може 

да поставя устройствени пречки пред модерното му развитие. 

4.7. Роля и въздействие на развитието на града в рамките на 

общината, както и в контекста на съответния район от ниво 2 като цяло 

В настоящите съвременни условия регионалните връзки на града придобиват 

нови измерения, които се обуславят от принципите на самоуправление на общините, 
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липса на централизирано планиране и нови пазарно ориентирани икономически 

условия. Същевременно град Разград остава един от най-големите търговско-

консумативни центрове в тази част на страната, което неминуемо ще има отражение 

върху неговата функционално-пространствена структура. 

Локалните връзки в границата на общината ще се развиват на основата на 

единната техническа инфраструктура. При недостиг на общински терени в 

регулационните граници на града, някой обекти на комуналното стопанство могат да се 

изнесат или да се локализират нови в други части на общината и крайградската зона. 

Все още по-ниската цена на терените извън града ще стимулират този процес.  

Членството на България в ЕС дава възможност да се използват средства от 

Европейските фондове за развитието на градската среда. Благоустрояването на града 

трябва да се базира на варианти на социално-икономическо развитие, които отчитат 

предизвикателствата на членството на България в ЕС и възможностите, които се 

предоставят вследствие на него. Възможностите за ползване на Европейските фондове и 

тяхното обвързване с конкретни проекти, имащи отношение към развитието на града, 

ще бъдат важен елемент в бъдещ период. 

Концепцията за развитие на града следва правилно да отчете възможностите за 

развитие, разкривани от Дунавската стратегия на ЕС и да аргументира съответните 

устройствени операции, които ще се финансират чрез инструмента ИПГВР, за да 

подпомогнат ускореното развитие на града и цялостното подобряване на качеството на 

градската среда. 

Община Разград е една от най-големите в региона. Територията й обхваща 598,4 

км
2
 и е най-голямата община в Разградската област. Южната й граница е с общините 

Попово и Лозница, на изток територията й граничи с община Цар Калоян, на север - с 

общините Ветово, Кубрат и Завет, на запад - с общините Самуил и Исперих. Община 

Разград има благоприятно гранично положение, което създава предпоставки за нейното 

развитие. Реализирането на това предимство би било възможно посредством 

интегриране на община Разград със съседните области и общини, което би поставило 

стабилни основи за ползотворно съвместно сътрудничество. 

Община Разград обхваща 22 населени места град Разград и 21 села. Главно място 

в нейната структура заема град Разград, който изпълнява функциите на икономически, 

транспортен и обслужващ център. Тази роля на града, както в миналото, така и към 
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настоящия момент е формирала значителна територия, в която неговото влияние и 

връзки с населените места са доста силни. Една от основните причини за силното 

влияние на град Разград е транспортно-комуникационната система в тази част на 

страната, която улеснява достъпа до града и комуникацията с населението. 

Местоположението на града предлага удобен достъп до най-голямото 

черноморско пристанище Варна и най-голямото речно пристанище Русе, черноморските 

пристанища и курорти, пазарите на Румъния и Украйна. Градът е транспортен възел, 

представен от автобусен и ЖП транспорт. 

Разград е важен център на икономиката с утвърдени промишлени позиции, които 

очертава перспективни възможности за бъдещо развитие. Това определя ролята на града 

като опорен център от високо равнище в границите на Северния централен регион за 

планиране и балансьор на град Русе в урбанистичната структура на района. 

Град Разград е областен и общински център, което очертава редица предимства 

за неговото развитие. Концентрацията на важни социално-икономически функции 

определят по-бързо и качествено обслужване на бизнеса и по-добър достъп до 

информационно и проектно обслужване за възможностите които предлага европейското 

финансиране. 

Обобщени, връзките със съседните общини се изразяват в: 

 Икономически – обмен на суровини, материал; 

 Транспортно-комуникационни – потоци от стоки и хора; 

 Социален сервиз – обекти с надобщински мащаб: културно-историческо 

наследство, култура, спорт и здравеопазване; 

 Ежедневни трудови пътувания – по повод заетост в „центъра”. 

Направленията за подобряване на връзките със съседни общини са: 

 Подобряване на техническата инфраструктура; 

 Подобряване на транспорта на между общинско ниво; 

 Обмен на иновационни практики в сферата на общинските услуги, 

маркетинга и „общинско предприемачество”; 

 Съвместни стопански/бизнес проекти; 

 Съвместни регионални туристически продукти; 

 Съвместни екологични проекти. 
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V. ОБЩЕСТВЕНИ НАГЛАСИ: ПРОУЧВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО 

МНЕНИЕ ОТНОСНО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ НАГЛАСИ ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА 

ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ КЪМ ИПГВР ГРАД РАЗГРАД 

Една от основните цели на изработването на ИПГВР е да се постигне гражданско 

включване и информирано съгласие, повишаване на нивото на разбиране и генериране 

на подкрепа за инициативите и програмите за развитие на града. 

В тази връзка бяха проведени: 

 представително социологическо проучване, което обхваща 1041 

пълнолетни граждани и 100 представители на местния бизнес и 

неправителствения сектор, живеещи, работещи и осъществяващи дейността 

си в град Разград; 

 експертен форум с участието на 21 експерта в областта на строителството, 

геодезията, екологията, архитектурата, транспорта, ВиК, 

електроснабдяването, социалните дейности, правото; 

 4 фокус-групи: граждани (17 човека), неправителствени организации (15 

човека), бизнес (15 човека) и общински съветници и служители(17 човека). 

 публично обсъждане с участието на 65 души, представители на всички 

заинтересовани страни. 

Основната цел на проведените мероприятия е да се допълнят резултатите от 

целевия и проблемен анализ за идентифициране на зоните на въздействие за постигане 

на трайното подобряване на икономическото, материалното, социалното и екологичното 

състояние на града, като се включат всички заинтересовани страни в тяхното 

определяне. 

В резултат на направеното социологическо проучване и проведените експертен 

форум, фокус-групи и публично обсъждане могат да се обобщят следните изводи: 

1. Социологическото проучване отговаря на изискванията за надеждност и 

валидност – предоставен е равен шанс на всички граждани да изкажат своето мнение 

като обхваща всички райони в град Разград и покрива всички социални групи. 

2. 66% от анкетираните целеви групи са на мнение, че градът е привлекателно 

място за живеене, но има нужда от още много допълнителна работа за реализиране на 

цялостната визия за развитие и удовлетворяване на нуждите на местната общност. 
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3. Близо 1/3 от изследваните представители на заинтересованите лица посочват, 

че е налице частичен напредък в подобряване на градската среда и изграждане на зелени 

площи, паркови места, спортни и детски площадки в повечето жилищни квартали и 

Централната градска част. Едва около 8% от тях са на мнение, че е налице напредък в 

подобряване качеството и развитието на социалните услуги. Това се свързва най-вече с 

лошото медицинско обслужване и липсата на добри специалисти. 

4. Като цяло респондентите смятат, че градът притежава голям потенциал и 

различни възможности за развитие, които могат да бъдат използвани за подобряване 

качеството на живот на населението като цяло. Оценката на интервюираните 

представители на гражданите, бизнеса и неправителствения сектор е, че те се използват 

частично и са насочени в определени области като спорт, сферата на услугите и 

фармацията. Недостатъчно се използват ресурсите на града, свързани с богатото 

културно-историческо наследство, промишлеността и селското стопанство. 

5. 78% от изследваните жители на Разград спонтанно посочват като техен 

основен проблем наличието на безработица. Наред с безработицата, други по-

съществени проблеми пред общината се очертават и лошото медицинско обслужване 

(37,4% от респондентите), лошата улична инфраструктура - улици, тротоарни настилки, 

алеи и др., особено в крайните квартали (35,3% от респондентите), както и ограничените 

финансови средства и липсата на достатъчно инвестиции за развитие (34,1% от 

респондентите). 

6. Проблемите, свързани с квартала, който жителите населяват, като цяло се 

свеждат до следното: 

 неподдържани междублокови пространства; 

 лошо състояние на улиците и тротоарите; 

 липса на достатъчно уредени детски площадки, места за отдих и 

развлечения; 

 липса на места за паркиране. 

7. Градът е сравнително компактен и неговите обслужващи територии се 

намират на сравнително близко разстояние. Въпреки наличието на две линии на 

градския транспорт, ½ от анкетираните се предвижват с личен автомобил, а 30,4% от 

тях се предвижват пеша. Качеството на градската мобилност се определя от 

респондентите като несигурна, а обществения транспорт - за замърсяващ (62%). 73,9% 
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от респондентите смятат, че градът има нужда от велоалея и с готовност биха я 

ползвали. 

8. По отношение на състоянието на околната среда, с високи оценки като цяло 

изпъкват грижата за отпадъците, едва 4 % от респондентите отчитат проблеми в този 

сектор. Всеобщо е мнението, че през последните години в някои жилищни квартали и 

Централната градска част са ремонтирани и изградени детски площадки, спортни 

пространства и съоръжения, озеленяване. 

9. Основните приоритети на развитие на града, според участниците в 

социологическото проучване трябва да бъдат: 

 подобряване качеството на предлаганите социални и здравни услуги; 

 стимулиране и развитие на местния бизнес чрез подобряване на бизнес 

средата и 

 привличане на инвестиции за развитие на туризма, селското и горското 

стопанство. 

10. По време на дискусиите в експертния форум, фокус-групите и публичното 

обсъждане заинтересованите лице представиха свои конкретни предложения за визия за 

развитие на град Разград, които да бъдат предоставени на Общински съвет за обсъждане 

и вземане на решение. 

11. Целевите групи единодушно определиха следните зони за въздействие: 

 Зона със социален характер – жилищната зона в южния край на града, 

включваща квартал „Орел”, части от кв. „Оборище” и кв. „Житница”и 

бившата база на ОД ”Жандармерия”, заключени между бул. ”Априлско 

въстание”, ул. ”Добровска”, ул. ”Ивайло”, ул. ”Ал. Стамболийски”, 

регулационна граница на града от юг, южен обход, ул. ”Ивайло”, „Южен 

булевард” и ул. ”Проф. Димитър Ненов”. 

 Зона с потенциал за икономическо развитие – бизнес зона „Перистър” и 

други производствени терени, заключени между р. Бели Лом, на юг и запад 

регулационните граници на града, границата на базата на бившето военно 

поделение, кв. ”Добровски” и ул. ”Перистър”. 

 Зона на публични функции с висока обществена значимост – включва 

градския парк и спортните терени северозападно от парка, старата част на кв. 



 

Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град 

Разград за осигуряване на устойчива, обновена и качествена градска среда” по Договор BG161PO001/1.4-07/2010/010, който се 

осъществява 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 Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 

становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

ДЗЗД „Консорциум Абритус III Консулт” 

140 | 251 

”Варош”и централното градско ядро, заедно със зоната между бул. ”Бели 

Лом”, ул. ”Странджа”, ул. ”Дунав” и ул. ”Никола Икономов”. 
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VІ. СИЛНИ И СЛАБИ СТРАНИ, ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗАПЛАХИ ЗА 

ГРАДСКОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РАЗГРАД 

ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТ 

Силни страни  Административен център с благоприятно географско 

местоположение, близост до пристанищата на река Дунав и 

Черно море; 

 Силни промишлени традиции в: 

- хранително-вкусовата промишленост; 

- фармацевтиката; 

- химическата промишленост. 

 Силна експортна насоченост на някои предприятия; 

 Кадрова обезпеченост на структуроопределящите 

производства; 

 Конкурентна цена на работната сила; 

 Суровинна обезпеченост на структуроопределящите 

производства; 

 Започнат процес на промишлена газификация; 

 Наличие на добре развита инфраструктура до и около 

промишлените зони на град Разград; 

 Наличие на богато културно-историческо наследство; 

 Наличие на мрежа от достъпни исторически музейни обекти и 

Етнографски комплекс; 

 Наличие на Туристически информационен център; 

 Членство в организации, свързани с развитието на туризма; 

 Наличие на Програма за развитие на туризма на община 

Разград; 

 Добре развита търговска мрежа; 

 Добър административен капацитет за използване на европейски 

фондове, комплексно обслужване на гражданите. 

 

Слаби страни  Липса на внедрени нови технологии; 

 Липса на трайно установени чуждестранни инвестиции; 

 Законодателни ограничения, затрудняващи инвестиционната 

активност; 

 Незает наличен сграден фонд; липса на интерес за наемане на 

свободни помещения от бизнеса; 

 Ниска производителност на труда; 

 Бавен процес на преструктуриране на икономиката; 

 Неразработени местни дестинации за културен туризъм; 

 Липса на добре разработени туристически продукти; 

 Тромава администрация и слаб публичен сектор; 

 Недостатъчно развит малък и среден бизнес. 

 

Възможности  Изграждане на капацитет за привличане на местни и 
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чуждестранни инвестиции; 

 Създаване на благоприятни условия за задържане на младите и 

работоспособни хора в града; 

 Разширяване на мрежата от бизнес центрове, бизнес 

инкубатори и други организации, подпомагащи бизнеса; 

 Създаване на перспективни регионални клъстери; 

 Осигуряване на нови устройствени производствени терени и 

преструктуриране на инфраструктурата; 

 Реализация на нови пазари; 

 Насърчаване развитието на нови производства - прилагане на 

иновативни решения, ноу-хау и въвеждане на нови 

технологични линии; 

 Създаване на добри предпоставки за отдаване под наем на 

атрактивни общински имоти; 

 Адаптиране на образователната система спрямо актуалните 

пазарни условия; 

 Развиване на фармацевтичната инудстрия; 

 Разработване на нови туристически продукти; 

 Разработване на маркетингова стратегия за развитие на 

туризма; 

 Превръщане на град Разград в национален спортен център чрез 

развитие на традиционни спортове; 

 Подкрепа на малкия бизнес и създаване на заетост. 

 

Заплахи  Липса на средства за осъществяване на капиталовложения; 

 Висок процент на вътрешна и външна миграция на населението 

в град Разград; 

 Влошени икономически условия при засилваща се 

конкуренция; 

 Загуба на пазари в резултат на преструктурирането на 

българската икономика; 

 Задълбочаване на процеса на закриване на обучителни звена 

към големите предприятия и затруднен процес на 

приемственост между кадрите; 

 Недостатъчна поддръжка на туристическите обекти. 

 

СОЦИАЛЕН АСПЕКТ 

Силни страни  Добре развито административно обслужване на територията на 

град Разград; 

 Добре организирана система на здравно обслужване; 

 Наличие на 6 болнични заведения; 

 Добра учебна материално-техническа база; 

 Кадрова обезпеченост; 

 Наличие на социални услуги, особено за хора в напреднала 

възраст; 

 Наличие на социален дом за възрастни с деменция; 
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 Наличие на центрове за обществена подкрепа; 

 Наличие на програма за осъществяване на социални дейности 

на територията на град Разград; 

 Наличие на големи търговски вериги; 

 Силно развит малък и среден бизнес в областта на услугите; 

 Силно развита професионална мрежа от институти за култура и 

изкуство; 

 Община Разград поддържа един от най-богатите културни 

календари в страната; 

 Добре развита спортна инфраструктура; 

 Развитие на множество спортни дейности и мероприятия на 

територията на град Разград; 

 Провеждане на национални и международни спортни 

мероприятия и събития; 

 Добри връзки с побратимени чуждестранни градове, които са 

част от организаторите на традиционните културни 

инициативи; 

 Спокоен начин на живот, чист и озеленен град; 

 Изграден приют за кучета; 

 Сравнително ниско ниво на престъпност. 

 

Слаби страни  Общинската болница обслужва всички населени места, 

попадащи в общината; 

 Наложените лимити на НЗОК ограничават услугите, 

предоставяни от болницата; 

 Недостатъчно се работи по интегриране на инвалидите, както и 

липсва комуникация с работодателите; 

 Постепенно западат някои училища, които са обучавали кадри 

за предприятията; 

 Остаряла материална база и липса на средства за осъществяване 

на ремонт на социалните институции; 

 Недостатъчни бюджетни средства за поддръжка и ремонт на 

културно-историческите обекти; 

 Липса на подходяща и развлекателна инфраструктура. 

 

Възможности  Сътрудничество на общината с неправителствения сектор; 

 Осигуряване на средства по линия на Европейските фондове за 

реализиране на проекти в областта на културата и туризма; 

 Да се развие здравен туризъм – да се разкрие Център за 

изследвания; 

 Засилване на публично-частното партньорство; 

 Откриване на специализирано висше училище; 

 Спортен туризъм; 

 Фестивален туризъм; 

 Ловен туризъм. 
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Заплахи  Негативно демографско развитие; 

 Увеличаване на безработицата и обедняване на населението; 

 Ниско качество на образование; 

 Лошо медицинско обслужване; 

 Засилваща се миграция на населението - вътрешна и външна; 

 Недостиг на финансови средства за поддържане паметниците на 

културата в град Разград; 

 Ограничени възможности за създаване на публично-частни 

партньорства в областта на културата; 

 Изгубване на културния облик на града. 

 

ИНФРАСТРУКТУРА И ГРАДОУСТРОЙСТВО 

Силни страни  Компактност на града; 

 Лесен достъп до всяка точка на града; 

 Разработена инфраструктура на промишлените зони; 

 Добра степен на изграденост на техническа инфраструктура; 

 Газификация; 

 Добра концентрация на обслужващи обществени сгради; 

 Благоустроена централна част със сравнително добри условия 

за отдих, почивка и забавления; 

 Наличие на добра образователна, здравна, културна и социална 

инфраструктура; 

 Изградена пречиствателна станция за отпадни води. 

 

Слаби страни  Незадоволително състояние на пътно-тротоарната настилка; 

 Недостатъчна достъпност за хора с увреждания; 

 Недостатъчни места за паркиране; 

 Натоварено движени в центъра на града; 

 Неефективно използване на наличните промишлени зони; 

 Чести аварии поради лошо състояние на ВиК инфраструктурата 

и големи загуби на вода; 

 Скъпа питейна вода; 

 Недоизградена канализационна мрежа; 

 Липса на координация при изпълнение на строителни обекти; 

 Липса на обезпеченост от актуализирани устройствени планове; 

 Необходимост от обновяване, благоустрояване и развитие на 

жилищните квартали. Не са санирани голяма част от сградите. 

Междублоковите пространства не са добре поддържани, 

незадоволителен е броя на детските площадки и градинки в тях. 

Липсва общ план за изграждане на обособените зони; 

 Няма околовръстен път Шумен – Търговище; 

 Транспортна схема на града - центърът е „запушен” и липсват 

паркоместа. Натоварват се междублоковите пространства; 

 Недоизграден транспортен ринг между бул. „Априлско 

въстание” и ул. „Дунав”, липса на мостово съоръжение. 
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Възможности  Обновяване и модернизиране на инфраструктурата в 

промишлените зони; 

 Разработване на неизползвани терени за предоставяне на 

бизнеса; 

 Изграждане на зона с изградена инфраструктура за МСП; 

 Изграждане на платени подземни паркинги и премахване на 

незаконните гаражни клетки; 

 Изграждане на локали за велосипедисти; 

 Създаване на достъпност на физическата среда за хора с 

увреждания; 

 Изменения/актуализации на устройствените планове; 

 Изграждане на високоскоростен път: Русе – Варна; 

 Реконструкция на градския парк; 

 Саниране и благоустрояване на жилищните квартали; 

 Реконструкция и модернизация на спортни обекти. 

 

Заплахи  Непостоянна регионална политика; 

 Презастрояване; 

 Неизползване на целия наличен сграден фонд; 

 Остарели ВиК мрежи. 

 

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ 

Силни страни  Смесено население – влияе на инвестициите; 

 Малцинствата са интегрирани и няма “гето”. 

 

Слаби страни  Ниско образователно равнище, ниска професионална 

квалификация, висока неграмотност, поради ограничен достъп 

до образование на голяма част от населението; 

 Липса на стимули, които да задържат младите хора и 

квалифицирана работна ръка в град Разград; 

 Несъответствие в квалификацията на кадрите и настоящите 

потребности на бизнеса; 

 Висока безработица сред квалифицираните специалисти. 

 

Възможности  Да се извърши оценка на потребностите на пазара на труда на 

територията на град Разград, в следствие на което да се 

профилират училищата на база на потребностите на бизнеса; 

 Да се използват възможностите на програмите на ЕС за 

обучение, квалификация и преквалификация на човешките 

ресурси; 

 Създаване на национален център за развитие на спортни 

таланти; 

 Активизиране на НПО сектора в изготвяне на проекти. 

 

Заплахи  Обезлюдяване и застаряване на населението; 

 Влошаване на здравословното състояние на учениците и 
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населението като цяло вследствие на застоял начин на живот; 

 Понижаване на културното ниво на населението; 

 Намаляват програмите за обучение на безработни лица на 

територията на град Разград; 

 Намалява търсенето на квалифицирана и неквалифицирана 

работна ръка като цяло; 

 Увеличаване на съществуващия дисбаланс в завършеното 

образование между населението на територията на града и 

останалите населени места; 

 Постепенно намаляване на подготвените кадри в областта на 

културата и спорта, поради липса на възможности за 

реализация. 

 

ОКОЛНА СРЕДА 

Силни страни  Разград е с относително добро състояние на околната среда; 

 На територията на община Разград има изградено Регионално 

депо за неопасни отпадъци; 

 Градът разполага с пречиствателна станция за отпадни води, а 

голяма част от предприятията имат свои пречиствателни 

съоръжения; 

 Относително добри показатели на атмосферния въздух на 

територията на общината; 

 Възприета е системата на разделно събиране на отпадъците; 

 Качеството на питейната вода е сравнително високо; 

 Разработени и актуализирани общински наредби, 

хармонизирани с националното екологичното законодателство, 

заедно с приети програми/стратегии за реализация на 

политиките по опазване на околната среда. 

 

Слаби страни  Водопроводната мрежа е силно амортизирана; 

 Недостатъчно покритие на канализационната мрежа; 

 Скъпа вода; 

 Липса на съоръжения за предварително третиране на битовите, 

производствени и строителни отпадъци; 

 Недостатъчни мерки за минимизиране, повторна употреба, 

рециклиране и оползотворяване на отпадъци; 

 Наднормено ниво на шума в районите около натоварените 

транспортни артерии на общинския център. 

 

Възможности   Използване на финансовите инструменти на ЕС (структурни 

фондове, експертиза, консултантски услуги, мрежи за обмяна 

на опит, и др.) за решаване на проблемите, свързани с 

опазването на околната среда; 

 По-висока енергийна ефективност и използване на 

възобновяеми енергийни източници; 

 Разработване на възможности за еко-туризъм; 
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 Включване на гражданите в поддръжката на парковите 

пространства чрез прилагане на подходящи схеми; 

 Изграждане на допълнителни пречиствателни съоръжения. 

 

Заплахи  Недостатъчна поддръжка на парковите пространства в града; 

 Висока цена на питейната вода; 

 Липса на достатъчно средства от страна на бизнеса и публичния 

сектор за прилагане на изискванията на екологичното 

законодателство, свързани с изменения и допълнения в 

европейското екологично законодателство; 

 Тежки и продължителни процедури за осъществяване на 

инвестиции във ВЕИ. 

 

 

VІI. ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ГРАДА ДО 2020 Г. 

ВИЗИЯТА представлява кратко описание на представата на общината за 

развитие на ключовите икономически и социални сектори в града, както и за неговото 

пространствено развитие към 2020 г., чиято реализация ще бъде подпомогната от 

Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Целта на визията е да 

обоснове избора на зони за въздействие въз основа на анализа на социално-

икономическото развитие на града, проучване на общественото мнение по въпросите от 

общоградско значение, бизнес средата, възможностите и предизвикателствата пред град 

Разград към 2020 г. 

При изготвянето на проекта за визия „Разград 2020” са отчетени както 

взаимовръзките със стратегическите документи на общинско, областно, регионално, 

национално и европейско ниво, така и резултатите от: 

 социално-икономическия и SWOT анализ за развитието на Разград до 2020 г., 

извършени от изпълнителя на обществената поръчка ДЗЗД „Консорциум 

Абритус III Консулт” в периода септември-октомври 2012 г.; 

 социологическото проучване, проведено в Разград в периода 19-24.09.2012 г.; 

 експертния форум, проведен на 04.10.2012 г.; 

 фокус-групите – бизнес, граждани, неправителствени организации и 

общински съветници и служители – проведени на 04.10.2012 г.; 

 публичното обсъждане – проведено на 04.10.2012 г. 

В резултат всички тези дейности се получи следния набор от предложения за 

визия на Разград: 
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1. Община Разград – привлекателно място за живот, бизнес, инвестиции и 

туризъм в българския Североизток, с конкурентна икономика, чиста околна 

среда, съхранени традиции и култура (настоящата визия на Община Разград); 

2. Разград – чист, зелен, спокоен град с устойчиво развитие; 

3. Разград - чист, млад град, спретнат и работещ; 

4. Разград – град с древна история и модерно бъдеще; 

5. Разград - град античен, с корени в миналото, добро настояще и модерно 

бъдеще; 

6. Град Разград – древен и млад, културно средище с модерна инфраструктура 

и благоприятни перспективи за развитие на предприемачески инициативи; 

7. Разград - историческа, културна и икономическа крепост на Лудогорието; 

8. Благоустроен град и приятен за живот, с развита социално-икономическа и 

културна инфраструктура, със запазено културно-историческо наследство, 

привлекателен за туризъм и гости; 

9. Превръщане на Разград в център с балансирано и устойчиво развитие на 

бизнеса и новите технологии, място с неповторима идентичност и 

привлекателни условия за живот и туризъм, с наличие на потенциал за 

ефективно управление на ресурсите, гарантиращо постигането на висок 

жизнен стандарт на населението. 

Всеки от формулираните проекти на визия за развитие на град Разград до 2020 г. 

представлява кратко, насочващо и многопластово съчетание, което служи за очертаване 

на посоката за изграждане и развитие на градските зони. 

Ключово послание в почти всички формулировки са възможностите, които 

предоставя на Разград богатото културно-историческо наследство – пряко или косвено 

във всяко едно предложение се търси връзката с античните корени. Това е правилен 

подход, тъй като визията, макар и „кратко послание”, трябва да създава представа за 

времево, пространствено и желано секторно позициониране на града. Разград има 

вековно културно-историческо наследство, с което гражданите му се гордеят и 

определено желаят то да бъде „визитна картичка” на града. 

Добре би било във визията да присъства и думичка, насочваща към 

пространственото разположение на града – „български Североизток”, „Лудогорие”... 
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Друга ключова дума, която се появява сред предложените формулировки, е 

„модерен/а/о”, изразяваща желанието и стремежа на хората за интелигентно и 

устойчиво развитие. Такова развитие може да се търси във високотехнологични и 

иновативни производства, задължително щадящи околната среда – условие за 

устойчиво развитие. Съгласно Стратегията за иновации и добро управление на местно 

ниво (Валенсия, 2007 г.) „устойчивост и дългосрочна ориентация в дейността” 

означава да се вземат под внимание интересите на бъдещите поколения, а те 

категорично ще имат нужда от съхранена природна среда. 

Визията, макар и кратка формулировка, не е „мото” и не следва да звучи 

безлично. Тя трябва да създава асоциацията за конкретния град и за конкретното негово 

желание за развитие към даден момент – в случая до 2020 г. В същото време желанията 

не могат да се разпростират върху неограничен брой сфери (не съществуват 

неограничени възможности). Реалистично е да се приоритизират до три ключови сфери 

за развитие на града в обозримия хоризонт. 

С Доклад за формулиране на визия за развитие на град Разград до 2020 г. и 

определяне на зони за въздействие изпълнителят ДЗЗД „Консорциум Абритус III 

Консулт” препоръча на Общински съвет Разград следните три формулировки на визия 

за развитие на града за избор и вземане на решение: 

 Разград - историческа, културна и икономическа крепост на Лудогорието; 

 Разград – древен и млад, културно средище с модерна инфраструктура и 

благоприятни перспективи за развитие на предприемачески инициативи; 

 Разград - център на Лудогорието с балансирано и устойчиво развитие на 

бизнеса и новите технологии, място с неповторима идентичност, 

привлекателни условия за живот и туризъм, с потенциал за ефективно 

управление на ресурсите, гарантиращо постигането на висок жизнен 

стандарт на населението. 

С Решение № 242 Общински съвет Разград прие третия предложен вариант за 

визия на Разград: „Разград - център на Лудогорието с балансирано и устойчиво 

развитие на бизнеса и новите технологии, място с неповторима идентичност, 

привлекателни условия за живот и туризъм, с потенциал за ефективно управление 

на ресурсите, гарантиращо постигането на висок жизнен стандарт на 

населението.” 
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VІII. ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ В ГРАД РАЗГРАД 

ЗОНАТА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ е обособена градска територия с определено 

основно функционално предназначение, със сходни характеристики и състояние на 

физическата среда, социална и етническа структура на населението и характер и 

структура на основните фондове. 

Съгласно Методическите насоки за разработване и прилагане на интегрирани 

планове за градско възстановяване и развитие на МРРБ (юли, 2010 г.) зоните за 

въздействие са както следва: 

 Зони с преобладаващ социален характер; 

 Зони с потенциал за икономическо развитие; 

 Зони на публични функции с висока обществена значимост. 

ЗОНИ С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР са градски територии с 

преобладаващи жилищни функции. Признакът за интегрираност на този тип зони е 

обхващане на проблемите на обитаването, отчитайки комплексното състояние на 

жилищната среда – степента на изграденост и състоянието на техническата и 

социалната инфраструктура, качествата на жизнената среда. 

КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ВИДА 

„Зони с преобладаващ социален характер”: 

I-ва група критерии: Състояние на техническата инфраструктура и 

околната среда: 

 Липсващи или лошо състояние на съществуващи системи на техническата 

инфраструктура, улични, тротоарни и алейни настилки; 

 Липсващи или недостатъчно развити елементи на масовия обществен 

пътнически транспорт (МОПТ) - редовни маршрутни линии и свързаната с 

тях инфраструктура; 

 Неизградени, неблагоустроени, необзаведени или в лошо състояние елементи 

на градската жизнена среда (озеленени площи за широко обществено 

ползване, междублокови пространства, детски площадки, улично и алейно 

осветление); 

 Среда с нарушени екологични параметри. 

II-ра група критерии: Социално-икономически: 

 Високо ниво на бедност и изолация; 



 

Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град 

Разград за осигуряване на устойчива, обновена и качествена градска среда” по Договор BG161PO001/1.4-07/2010/010, който се 

осъществява 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 Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 

становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

ДЗЗД „Консорциум Абритус III Консулт” 

151 | 251 

 Високо ниво на продължителна безработица; 

 Незадоволителни демографски показатели (висока смъртност, по-ниска 

продължителност на живота, нарушена образователна структура, прекалено 

висок брой членове на едно домакинство и други); 

 Ниско ниво на икономически дейности; 

 Преобладаващата част от населението са етнически, малцинствени групи или 

имигранти, бегълци; 

 Нисък стандарт на образование, голям брой ученици, които напускат 

преждевременно училище; 

 Ниска степен на енергийност на сградния фонд; 

 Високо ниво на престъпност и нарушения на обществения ред. 

III–та група критерии: Физически и икономически параметри на жилищния 

фонд: 

 Наличие на жилищен фонд, разположен в различни типове многофамилни 

жилищни сгради, строени по индустриален способ, с потребност от 

обновяване; 

 Други жилищни сгради, построени преди повече от двадесет години; 

 Лошо състояние на сградния фонд; 

 Ниски цени на недвижимата собственост. 

За определянето на територия като зона за въздействие от вида „Зона с 

преобладаващ социален характер” е необходимо територията да отговаря най-

малко на един от всяка от трите групи специфични критерии. 

ЗОНИ С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ са градски 

територии с преобладаващо предназначение за производствени и други бизнес дейности 

с функционални, средови характеристики и състояние на техническата инфраструктура, 

които не удовлетворяват инвестиционното търсене за развитие на съществуващите и на 

нови икономически дейности, както и свободни територии с такова предназначение, 

определено с устройствените планове. 

КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ВИДА 

„Зони с потенциал за икономическо развитие”: 

 Концентрация на икономически дейности; 

 Наличие на инвестиционен интерес; 
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 Наличие на свободни (неусвоени или изоставени) терени в границите на 

зоната; 

 Наличие на техническа инфраструктура, нуждаеща се от обновяване, 

рехабилитация или реконструкция; 

 Необходимост от изграждане/доизграждане на довеждаща техническа 

инфраструктура, осигуряване на достъп до зоната; 

 Предвидени терени (“на зелено” - в смисъла на усвояването на нови терени 

за стопански дейности) в действащите устройствени планове за 

икономически/бизнес функции за развитие на производства и предприятия; 

 Среда с нарушени екологични параметри. 

ЗОНИ НА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА 

ЗНАЧИМОСТ могат да бъдат централна градска част, централни пешеходни зони и 

други зони с налична или възможна концентрация на функции с публичен характер с 

висока обществена значимост, зони с преобладаващ брой сгради с административни и 

обществени функции, както и наличие на сгради – недвижими културни ценности. 

Признакът на интегрираност при този вид зони е обхващането на широк набор от 

проблеми, свързани с физическите и експлоатационни характеристики на публичната 

среда и тяхното отстраняване (инженерни мрежи, благоустрояване, озеленяване, 

обзавеждане, както и условия за изграждане на други обекти, финансирани от други 

източници, но част от комплексната интервенция), ефектът от което ще засяга цялата 

или значителни части от градското население по отношение качеството на живот, 

екологическите и естетическите качества на жизнената среда, привлекателността на 

града и условията за стимулиране на икономическия растеж. 

КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ВИДА 

„Зони с публични функции с висока обществена значимост”: 

 Преобладаваща част от сградния фонд са сгради с административни и 

обществени функции; 

 Липсващи или лошо състояние на съществуващи системи на техническата 

инфраструктура, улични, тротоарни и алени настилки; 

 Липсващи или недостатъчно развити елементи на МОПТ (редовни 

маршрутни линии и свързаната с тях инфраструктура); 
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 Неизградени, неблагоустроени, необзаведени или в лошо състояние елементи 

на градската жизнена среда (озеленени площи за широко обществено 

ползване, зони за отдих, улично и алейно осветление); 

 Незадоволително състояние на сградния фонд с административни и 

обществени функции; 

 Ниска степен на енергийна ефективност на сградния фонд; 

 Среда с нарушени екологични параметри. 

Съгласно предварителния целеви и проблемен социално-икономически анализ, 

изготвен в съответствие с „Методическите насоки за разработване и прилагане на 

интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” (МРРБ, юли 2010 г.) и в 

унисон с обществените нагласи, отчетени чрез социологическо проучване, експертен 

форум, фокус-групи (бизнес, граждани, неправителствени организации и общински 

съветници и служители) и публично обсъждане, проведени в периода септември-

октомври 2012 г., се очертават следните зони за въздействие в град Разград: 

1. Зона със социален характер – жилищната зона в южния край на града, 

включваща квартал “Орел”, части от кв. „Оборище” и кв. „Житница” и бившата база на 

ОД ”Жандармерия”, заключени между бул. ”Априлско въстание”, ул. ”Добровска”, ул. 

”Ивайло”, ул. ”Ал. Стамболийски”, регулационна граница на града от юг, южен обход, 

ул. ”Ивайло”, „Южен булевард” и ул. ”Проф. Димитър Ненов”. Тази зона има най-остра 

нужда от доизграждане на техническата инфраструктура, от благоустрояване, 

озеленяване, създаване на места за отдих и почивка на деца и възрастни, спортни 

съоръжения и от предвиждания за нови елементи на социалната инфраструктура. 

В съответствие с критериите за определяне на зони за въздействие (Приложение 

№ 1 от „Методическите насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за 

градско възстановяване и развитие”) избраната зона със социален характер отговаря на 

следните критерии: 

 І-ва група критерии: Състояние на техническата инфраструктура и околната 

среда: 

 Липсващи или в лошо състояние съществуващи системи на техническата 

инфраструктура, улични, тротоарни и алейни настилки; 
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 Липсващи или недостатъчно развити елементи на масовия обществен 

пътнически транспорт (МОПТ) - редовни маршрутни линии и свързаната с 

тях инфраструктура; 

 Неизградени, неблагоустроени, необзаведени или в лошо състояние елементи 

на градската жизнена среда (озеленени площи за широко обществено 

ползване, междублокови пространства, детски площадки, улично и алейно 

осветление). 

ІІ-ра група критерии: Социално-икономически: 

 Ниско ниво на икономически дейности; 

 Ниска степен на енергийна ефективност на сградния фонд. 

ІІІ-та група критерии: Физически и икономически параметри на жилищния фонд: 

 Наличие на жилищен фонд, разположен в различни типове многофамилни 

жилищни сгради, сторени по индустриален способ, с потребност от 

обновяване; 

 Други жилищни сгради, построени преди повече от 20 години; 

 Лошо състояние на сградния фонд; 

 Ниски цени на недвижимата собственост. 

В предложената Зона със социален характер към 15.09.2012 г. жителите с 

постоянен адрес са 14 968, което представлява 34 % от населението с постоянен 

адрес в гр. Разград. Зоната е с площ 126,53 ха. 

 

2. Зона с потенциал за икономическо развитие – бизнес зона „Перистър” 

и други производствени терени, заключени между р. Бели Лом, на юг и запад 

регулационните граници на града, границата на базата на бившето военно поделение, 

кв. ”Добровски” и ул. ”Перистър”. Тази част на града се идентифицира като Югозападна 

промишлена зона и в нея са налични голям брой общински терени, които могат да бъдат 

предоставяни за развитие на нови икономически дейности, при положение, че се 

доразвие техническата и пътната инфраструктура. Югозападната промишлена зона има 

връзка с околовръстен път Русе – Варна, направленията София и Южна България през 

Търговище, както и благоприятен достъп до централната част на града. Към тази бизнес 

зона има заявен инвеститорски интерес. 



 

Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град 

Разград за осигуряване на устойчива, обновена и качествена градска среда” по Договор BG161PO001/1.4-07/2010/010, който се 

осъществява 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 Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 

становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

ДЗЗД „Консорциум Абритус III Консулт” 

155 | 251 

Избраната зона за въздействие от „Зони с потенциал за икономическо развитие” 

отговаря на следните критерии: 

 Концентрация на икономически дейности; 

 Наличие на инвестиционен интерес; 

 Наличие на свободни (неусвоени или изоставени) терени в границата на 

зоната; 

 Наличие на техническа инфраструктура, нуждаеща се от обновяване, 

рехабилитация или реконструкция; 

 Необходимост от доизграждане на довеждаща инфраструктура, осигуряване 

на достъп до зоната; 

 Предвидени терени („на зелено” – в смисъл на усвояването на нови терени за 

стопански дейности) в действащите устройствени планове за икономически/бизнес 

функции за развитие на производства и предприятия. 

 Общата площ на Зоната с потенциал за икономическо развитие е 65,20 ха. 

 

3. Зона на публични функции с висока обществена значимост – включва 

градския парк и спортните терени северозападно от парка, старата част на кв. ”Варош”и 

централното градско ядро, заедно със зоната между бул. ”Бели Лом”, ул. ”Странджа”, 

ул. ”Дунав” и ул. ”Никола Икономов”. Зоната включва централна градска част с налична 

концентрация на функции с публичен характер с висока обществена значимост и с 

преобладаващ брой сгради с административни и обществени функции. В старата част на 

кв. ”Варош” има наличие на сгради – недвижими културни ценности. Признакът на 

интегрираност при този вид зони е обхващането на широк набор от проблеми, ефектът 

от решаването на които ще засяга цялата или значителни части от градското население 

по отношение качеството на живот, екологическите и естетическите качества на 

жизнената среда, привлекателността на града и условията за стимулиране на 

икономическия растеж. 

Предварителните проучвания и нагласи показват необходимостта от развитие на 

туристическия продукт в гр. Разград, от доизграждане на транспортната инфраструктура 

и обогатяване на градската жизнена среда в централната част, както и доразвиване и 

усъвременяване на спортната база в града и на местата за рекреация, обслужващи 

всички жители на града и околностите. Посочената зона има потенциал за развитие във 
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всички тези насоки и отговаря на следните критерии от Приложение № 1 от 

„Методически насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие” (пет на брой): 

 Преобладаващата част от сградния фонд са сгради с административни и 

обществени функции; 

 Липсващи или лошо състояние на съществуващи системи и техническата 

инфраструктура, улични, тротоарни и алейни настилки; 

 Неизградени, неблагоустроени, необзаведени или в лошо състояние елементи 

на градската жизнена среда (озелени площи за широко обществено ползване, 

зони за отдих, улично и алейно осветление); 

 Незадоволително състояние на сградния фонд с административни и 

обществени функции; 

 Ниската степен на енергийна ефективност на сградния фонд. 

Общата площ на Зоната на публични функции с висока обществена 

значимост е 92,47 ха. 

 



 

Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град 

Разград за осигуряване на устойчива, обновена и качествена градска среда” по Договор BG161PO001/1.4-07/2010/010, който се 

осъществява 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 Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 

становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

ДЗЗД „Консорциум Абритус III Консулт” 

157 | 251 
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1. СТРАТЕГИЯ НА ПЛАНА 

1.1. Общи положения 

Целта на интегрирания план за градско възстановяване и развитие е да 

подпомогне осъществяването на визията за развитието на града, чрез реализация на 

проекти в градски територии и/или подсистеми в неудовлетворително състояние, с 

негативни тенденции в развитието и/или с нереализиран потенциал, с привличане и 

координирано управление на разнородни инвестиции, подпомогнати основно от 

структурните фондове на ЕС. 

Стратегията на ИПГВР е особено важна за изпълнението му, тъй като тя 

определя начина, по който в рамките на общата визия за развитието на град Разград се 

планира преодоляването на несъответствията и изоставането на определени градски 

територии и подсистеми, включително такива със социални проблеми, както и 

реализирането на местните ресурси с потенциал за удовлетворяване на потребностите от 

общоградско значение за постигане на тази визия. 

Следвайки тази цел, експертният екип и работната група стартираха дейностите 

по разработване на ИПГВР чрез проучване на съществуващите стратегически 

документи, идентифициране на заинтересованите страни и провеждане на 

предварителни проучвания, използващи различен инструментариум за регистриране на 

най-сериозните местни проблеми. По този начин се постигна широко обществено 

допитване, събраха се различни мнения и предложения, а вземането на решения в 

различните етапи от разработването на ИПГВР се подлагаше на обществен дебат. Така 

се събра голям обем актуална статистическа информация, набраха се различни мнения и 

предложения, направи се целеви и проблемен анализ и се очертаха потенциалните зони 

за въздействие. Във всяка зона се определиха целевите групи, потенциалните 

бенефициенти и се очертаха техните основни нужди. Тази проучвателна работа и 

обществените дебати, създадоха добра основа за разработване на стратегията на 

ИПГВР. Стратегическото планиране се извърши от експертния екип съвместно с 

представителите на местна власт, бизнеса, гражданските организации и отделните 

граждани. Така на базата на широко обществено допитване се формулираха визията, 

стратегическата рамка, проектните идеи и насоките за развитие на плана. 

Процесът по изготвянето на предложенията включваше следните стъпки: 
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 изготвяне на пълен списък от цели, приоритети и мерки въз основа на анализа 

на действащите планови и стратегически документи, както и стратегическите проекти 

на национално, регионално и общинско ниво, както и отчитането на регистрираните 

местни проблеми и местния потенциал; 

 публично обсъждане на генерираните идеи с представителите на 

заинтересованите страни; 

 изработване на критерии, на базата на които се приоритизираха 

идентифицираните приоритети и мерки. За тази цел бяха използвани следните критерии: 

o регистриране на местните проблеми и потребности; 

o регистриране на наличната общинска собственост и възможностите за 

нейното благоустрояване, преустройство и реконструкция; 

o отчитане на местния капацитет и натрупания положителен опит в 

областта на планирането: определяне на приоритети, цели, мерки и 

проекти; 

o ранжиране на приоритетите, специфичните цели, мерките и проектите; 

o определяне на конкретните бенефициенти за всяка мярка и проекти, 

допустими за финансиране; 

o отчитане на възможностите за синергичен ефект и финансов инженеринг. 

 изготвеният проект на списъка-предложение с приоритетите, мерките и 

проектите за всяка зона се подлагаше на обществено обсъждане преди да бъде включен 

в ИПГВР. 

1.2. Осигуряване на съответствието на ИПГВР със стратегическите 

документи и тяхното синхронизиране 

Стратегията на ИПГВР включва и насоките за осигуряване на съответствието на 

плана със стратегическите документи, като се отчете взаимното им синхронизиране и 

допълване. 

Изведените цели, приоритети и мерки в трите зони, са синхронизирани с 

основните стратегически документи на европейско, регионално, областно и общинско 

ниво. Те са съобразени с изготвените към момента проекти на програмни документи, 

които са в основата на европейското финансиране през следващия програмен период 

2014-2020 г. по всички оперативни програми: 

Стратегия „Европа 2020” 



 

Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град 

Разград за осигуряване на устойчива, обновена и качествена градска среда” по Договор BG161PO001/1.4-07/2010/010, който се 

осъществява 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 Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 

становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

ДЗЗД „Консорциум Абритус III Консулт” 

160 | 251 

Тази стратегия е основополагащ, рамков документ за актуалните цели на 

европейската кохезионна политика по отношение на заетостта, иновациите, глобалните 

заплахи от климатични промени и енергийна зависимост, образованието и бедността. 

Към дефинираните пет проблемни сфери са формулирани ясни и количествено 

определени „цели-резултати”. Приоритетите на икономическото развитие са насочени в 

три логически обосновани направления: 

 Интелигентен растеж – икономика на знания и иновации; 

 Устойчив растеж – нисковъглеродна икономика, ВЕИ, конкурентоспособност 

чрез ефективно използване на ресурсите, добра бизнес среда за МСП и 

активно предприемачество; 

 Приобщаващ растеж – паралелно развитие и на традиционна икономика с 

висока заетост на нискоквалифицирана работна ръка, буфер срещу 

бедността, средство за социално и териториално сближаване. 

Мнението на Комитета на регионите, споделяно от основните институции на ЕС 

– Европейската комисия, Съвета на европейския съюз и Европейския парламент е, че 

„Европа 2020” може да изпълни целите си, само ако европейското, националното, 

регионалното и местното равнище работят за тяхното изпълнение в партньорство. 

Основанията за това са двустранни – от една страна, изпълнението на новата стратегия 

ще е възможно, само ако съответните равнища на управление работят не в изолация 

едно от друго, а по координиран, интегриран и синхронизиран начин, при пълно 

съблюдаване на принципа субсидиарност. Това е необходимо за да се отвори път на 

синергиите и системните ефекти, необходими за постигане на водещите цели на ЕС и за 

изпълнение на задачите на стратегията „Европа 2020”. 

От друга страна, ЕС може да изведе европейските страни в посоката към 

интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж само ако стратегията „Европа 2020” 

получи териториално измерение, за да се гарантира, че тя отчита различните изходни 

позиции като предварително условие за постигане на териториално сближаване. Всички 

територии могат и следва да подобряват своята конкурентоспособност и качеството на 

живот на своите граждани чрез местни политики, които обхващат трите стълба на 

стратегията, заложени върху териториални показатели и цели. В този смисъл, визията за 

развитие на град Разград, следва да се разглежда като елемент от пъзела на градовете-
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мотори в Европейския съюз, които чрез своя успех ще допринесат за общото 

изпълнение на дефинираните в „Европа 2020” стратегически цели. 

Стратегическа рамка на национална програма за развитие на Република 

България „България 2020” 

България дефинира стратегическа рамка за изпълнение на Стратегията „Европа 

2020” чрез Националната програма за развитие: „България 2020”. В нея е определена 

националната ни визия за икономическото развитие към 2020 г. – „България да бъде 

държава с конкурентоспособна икономика, осигуряваща условия за пълноценна 

социална, творческа и професионална реализация на личността чрез 

интелигентен, устойчив, приобщаващ и териториално балансиран икономически 

растеж”. 

В програмата са идентифицирани осем приоритетни направления, които се 

отнасят, както до прилагането общоевропейски политики, така и до формулирането и 

изпълнението на самостоятелни национални политики, с което се обхваща пълния пакет 

от мерки и действия на държавата в областта на социално-икономическото развитие. 

Изпълнението на всеки приоритет включва реализацията на набор от многосекторни 

политики, които са фокусирани върху факторите, които генерират икономически растеж 

в България. По своята всъщност тези многосекторни политики са насочени към 

постигане на балансиран икономически растеж, постигане на висока и качествена 

заетост, оптимално използване на ресурсите и ефективна грижа за околната среда. 

Приоритет 1: Подобряване на достъпа и повишаване на качеството на 

образованието и обучението и качествените характеристики на работната сила 

Приоритетните дейности са: повишаване на доверието в образователната 

система; нарастване на дела на заетостта, свързан с целенасоченото използване на 

знанията и уменията; увеличаване на иновативния потенциал и конкурентоспособността 

на икономиката; постигане на по-висока производителност на труда и подобряване на 

жизнения стандарт на заетите; възможности за по-широко социално включване; 

изграждане на по-добра инфраструктура за образованието и здравеопазване, с 

осигуряване на по-добър здравен статус и по-качествена и здравословна околна среда на 

населението. 

Приоритет 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното 

включване 
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Мерките са насочени към проблемите на децата, хората в надтрудоспособна 

възраст, безработните лица и работещите бедни. Основният подход за намаляване на 

бедността и насърчаване на социалното включване ще бъде превенцията. Другият 

подход е свързан със смекчаването и преодоляването на последиците от бедността и 

социалното изключване. 

Приоритет 3: Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и 

използване на местния потенциал 

Приоритетът е насочен към развитие на потенциала на българските райони и 

превръщането им в привлекателно място за живеене и бизнес, със съхранена природа и 

уникални културни паметници и традиции. Мерките реализирани по този приоритет ще 

допринасят за намаляването на икономическите и социалните неравенства, за 

интегрирано развитие на градовете, за подобряване на техническата инфраструктура и 

за засилване на икономическото, социално и териториално сближаване. 

Приоритет 4: Развитие на земеделието за осигуряване на хранителна 

сигурност и за производство на продукти с висока добавена стойност при 

устойчиво управление на природните ресурси 

Основната цел на приоритета е подобряване на конкурентоспособността на 

земеделското производство, като същевременно се гарантира повишаването на степента 

на устойчиво и ефективно използване на ресурсите в отрасъла. Приоритетните дейности 

са насочени към структурно балансиране на аграрния отрасъл, преодоляване на 

технологичното изоставане, повишаване на общата производителност, подобряване и 

опазване на околната среда.  

Приоритет 5: Подкрепа за развитие на високопроизводителна индустриална 

база и модерна иновативна инфраструктура, стимулиране на иновативната 

активност и научните изследвания 

Извеждането на този приоритет цели създаването и развитието на 

високотехнологична индустриална база, повишаване ролята на науката като 

стимулираща социално-икономическия растеж. На територията на град Разград 

извършват дейности предприятия от фармацевтичната промишленост. Те могат да бъдат 

благоприятна предпоставка за изпълнението на мерки в областта на стимулиране и 

развитие на икономика, основана на знанието. 
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Приоритет 6: Укрепване на институционалната среда за по-висока 

ефективност на публичните услуги за гражданите и бизнеса 

Приоритетът е насочен към осигуряване на оптимална институционална среда и 

предоставяне на ефективни публични услуги, като необходими условия за благоприятна 

бизнес-среда и икономически растеж. Като водещи фактори за конкурентоспособност и 

растеж, върху които са фокусирани политиките, са изведени електронното 

правителство, откритото управление, оптимизираната работа и добре подготвена 

администрация. 

Приоритет 7: Изграждане на адекватна енергийна инфраструктура, 

подкрепа за повишаване на ресурсната ефективност и намаляване на енергийната 

зависимост 

Приоритетът е насочен към изграждане на енергийни инфраструктурни мрежи и 

подобряване на конкурентоспособността на българската икономика. Като водещи 

фактори за конкурентоспособност, върху които са фокусирани политиките, са изведени 

енергийната обезпеченост, независимост и ефективност. 

Приоритет 8: Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до 

пазари 

Приоритетът е свързан с изграждането и реконструкцията на транспортната 

инфраструктура и създаването на оптимални условия за развитие на икономиката, за 

подобряване на достъпа до пазари и за ограничаване на замърсяването на околната 

среда. Бързото развитие на транспортната инфраструктура и изграждането на 

интермодални връзки са условие за генериране и поддържане на висок икономически 

растеж, за балансирано развитие и предпоставка за привличане и оползотворяване на 

местните, националните и чуждестранните частни инвестиции. 

Национална стратегия за регионално развитие 2012 – 2022 

Програмният документ определя стратегическата рамка на държавната политика 

за постигане на балансирано и устойчиво развитие на районите на страната и за 

преодоляване на вътрешнорегионалните и междурегионалните различия в контекста на 

общоевропейската политика за сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж. НСРР определя дългосрочните цели и приоритети на политика за 

регионално развитие, която има интегрален характер, дава възможност за координация 

на секторните политики на територията и съдейства за тяхното синхронизиране. НСРР 
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играе важна роля за постигане на съответствие и взаимно допълване между целите и 

приоритетите на политиката за регионално развитие и секторните политики и стратегии, 

които спомагат за балансирано развитие на районите. 

В стратегията е посочена необходимостта действията да бъдат насочени към 

стимулиране на ускореното развитие на средни градове в периферните части на 

районите, където няма големи градове. Тези градове ще изиграят важна роля като 

двигатели на регионалното развитие. Освен това ще окажат благотворно влияние на 

околната изостанала селска територия и по този начин ще компенсират отсъствието на 

големи градове. Мерките, които следва да подкрепят развитието на тези градове, 

включват изграждане на съвременна икономика, стимулиране на предприемачеството, 

развитие и модернизиране на инфраструктурата, създаване на устойчиви работни места 

и технологично развитие. 

По приоритет 4.1 Интегрирано устойчиво градско развитие и укрепване на 

полицентричната мрежа от градове се предвижда обект на интервенция да бъдат 

градовете от първо, второ, трето и четвърто ниво в националната мрежа от населени 

места, определени в концепцията за териториално-урбанистично развитие. 

Регионален план за развитие на Северен централен район 2014 – 2020 г.  

Визията, целите и приоритетите на Регионалния план за развитие на Северен 

централен район от ниво 2 за периода 2014-2020 г. са формулирани на основата на: 

 резултатите от анализа на състоянието и съществуващите тенденции в 

социално-икономическото, екологичното, културното, инфраструктурното и 

пространствено развитие на петте области (Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и 

Силистра) в региона за периода 2005 – 2011 г.; 

 национални стратегически и планови документи, преди всичко Националната 

стратегия за регионално развитие 2012–2020, секторните стратегии и политики, 

националната програма за развитие „България 2020“, Оперативните програми, 

съфинансирани от фондовете на ЕС и др.; 

 европейски стратегически документи и политики, свързани с изпълнението 

на Стратегията „Европа 2020“ и новата кохезионна политика на ЕС; 

Съобразявайки се с очаквания на хората и заинтересованите страни от района за: 

динамично и устойчиво развитие, висок икономически растеж и заетост, подобрено 

качество на живот, съхранено природно и културно наследство, кратко формулираната 



 

Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град 

Разград за осигуряване на устойчива, обновена и качествена градска среда” по Договор BG161PO001/1.4-07/2010/010, който се 

осъществява 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 Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 

становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

ДЗЗД „Консорциум Абритус III Консулт” 

165 | 251 

визия за развитие на СЦР е: „Бързо и устойчиво развиващ се европейски регион, 

интегрална част от Дунавското пространство, където младите хора виждат 

своето бъдеще и личностна реализация.” 

Заложените четири стратегически цели и специфичните цели свързани с тях са: 

1. Икономическо сближаване - достигане на средните нива на заетост, 

производителност на труда и приложение на иновации в икономиката, характерни за 

районите от Дунавското пространство: 

 Развитие на привлекателна бизнес инфраструктура; 

 Стимулиране на партньорства между научните институции, публичния и 

частния сектор от региона и извън него; 

 Повишаване конкурентоспособността на малкия и средния бизнес чрез 

стимулиране на въвеждането на нови технологии, иновативни практики и 

създаването на клъстери; 

 Подпомагане на културните и творчески индустрии в района; 

 Популяризиране на културни ценности и на природни забележителности; 

 Стимулиране на специфични за района видове туризъм; 

 Разработване и маркетинг на регионалния туристически продукт; 

 Развитие на основан на местния потенциал конкурентоспособен 

селскостопански сектор; 

 Разнообразяването на икономиката в селските райони; 

2. Социално сближаване - преодоляване на междурегионалните и 

вътрешнорегионални различия в социалната сфера и ограничаване на риска от социална 

изолация: 

 Пълноценно използване на човешкия капитал в региона; 

 Стимулиране мобилността на работната сила в рамките на района; 

 Стимулиране на мерки за задържане на населението в трудоспособна 

възраст; 

 Фокусиране на образователните програми върху творчеството, иновациите 

и предприемачеството; 

 Развиване на учене през целия живот за повишаване участието в трудовия 

живот; 

 Стимулиране на квалификацията и преквалификацията на работната ръка; 
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 Осигуряване на адекватни здравни и социални услуги; 

 Стимулиране развитието на спорта и културата; 

3. Териториално сближаване – свързаност и балансирано, интегрирано и 

устойчиво развитие на територията и населените места: 

 Изграждане и развитие на Коридор N 9; 

 Изграждане и развитие на Коридор N 7; 

 Изграждане на коридори с национална значимост; 

 Изграждане на инфраструктура с регионална значимост; 

 Интегрирано обновяване и развитие на градовете и подобряване 

качеството на градската среда; 

 Подобряване на благоустройството, транспортната и комуникационната 

свързаност в агломерационните ареали на големите градове; 

 Подобряване и стимулиране на услугите и средата в малките градове и 

селата; 

 Развитие на институционалния капацитет; 

 Разработване и прилагане на стратегии за интегрирано местно развитие 

на групи общини; 

 Стимулиране на ПЧП; 

 Обвързване на селищните структури от двете страни на границата; 

 Реализация на устойчиви партньорски инициативи по р. Дунав и с други 

региони в Европа.; 

4. Опазване на околната среда, съобразно предизвикателствата на климатичните 

промени и прилагане на европейските и национални стандарти за ограничаване на 

замърсяването и енергоемкостта и стимулиране развитието на добив на енергия от ВЕИ: 

 Подобряване на водоснабдяването; 

 Подобряване на мрежите и съоръженията за отвеждане и третиране на 

отпадни води; 

 Подобряване на системата за управление на отпадъците; 

 Ограничаване на природните рискове; 

 Подобряване на енергийната ефективност на района; 

 Оползотворяване на специфичния потенциал за добив на енергия от ВЕИ. 

В плана са заложени следните приоритети за развитие: 
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Приоритети в рамките на Стратегическа цел 1: 

 Развитие на устойчива конкурентоспособна икономика, основана на 

знанието, иновациите и новите технологии; 

 Популяризиране на природното и културно наследство и развитие на 

основан на него силен туристически сектор; 

 Развитие и подпомагане на силен селскостопански, горски и рибарски 

сектори и разнообразяване на икономическия профил на териториите с предимно 

селски характер. 

Приоритети в рамките на Стратегическа цел 2: 

 Изграждане на устойчив и развит пазар на труда; 

 Подобряване на човешкия капитал. 

Приоритети в рамките на Стратегическа цел 3: 

 Изграждане на приоритетни инфраструктурни коридори и прилежащите 

им съоръжения; 

 Интегрирано устойчиво градско развитие и укрепване на полицентричната 

мрежа от селища; 

 Формиране на партньорства за местно развитие между местната власт, 

бизнеса и неправителствения сектор в общини със сродни характеристики; 

 Подобряване на трансграничното сътрудничество. 

Приоритети в рамките на Стратегическа цел 4: 

 Околна среда и ресурси – опазване и ефективност; 

 Развитие на нисковъглеродна икономика, смекчаване на последствията и 

адаптиране към климатичните промени. 

Областна стратегия за развитие на област Разград за периода 2005 – 2015 г. 

Областната стратегия за развитие на област Разград за периода 2005 – 2015 г. е 

актуализирана на основание чл.15 от ЗРР, чл.31, ал.1 от ППЗРР и в съответствие с 

Методическите указания за актуализация на действащите стратегии и планове за 

регионално и местно развитие – 2009 г. под формата на Актуализиран документ за 

изпълнение на Областната стратегия за развитие 2010 – 2013 г. на Област Разград, 

приет от Областния съвет за развитие на 14.04.2011 г. 

Визията за развитие на областта е “Област Разград да се превърне в развит 

индустриален и селскостопански регион, със стабилна и конкурентоспособна 
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икономика, съхранена природа, обновена инфраструктура и подобрена жизнена 

среда, осигуряваща по-високо качество на живот на своите жители и 

привлекателен за млади хора, инвеститори и туристи.” 

Областната стратегия цели създаване на оптимални условия на живот, бит и труд 

на населението чрез разумно използване на природните ресурси и дадености, ефективно 

използване на материалните, финансовите и кадровите ресурси и съчетаване развитието 

на отраслите на икономиката с устройването на територията и опазване на околната 

среда. Областната стратегия е основана на 5 приоритета: 

1. Стабилизиране на икономиката и модернизация чрез инвестиции в нови 

технологии и иновации. 

2. Развитие на ефективен и конкурентоспособен аграрен сектор. 

3. Обновяване и развитие на техническата инфраструктура, подобряване 

качествата на околната среда. 

4. Подкрепа на човешкия капитал, увеличаване на заетостта, повишаване на 

жизнения стандарт. 

5. Укрепване на институционалния капацитет за провеждане на ефективна 

регионална политика. 

Общински план за развитие 2007 – 2013 г. 

В Общинския план за развитие е формулирана визията за развитие на общината 

към 2013 г., а именно „Община Разград – привлекателно място за живот, бизнес, 

инвестиции и туризъм в българския Североизток, с конкурентна икономика, чиста 

околна среда, съхранени традиции и култура”. Основната стратегическа цел на 

община Разград е „Повишаване на социално-икономическото развитие на 

територията на общината”. 

Общинският план съдържа 4 приоритета: 

 Приоритет 1: Повишаване конкурентоспособността на общинската 

икономика; 

 Приоритет 2: Планово изграждане, рехабилитация и модернизация на 

общинската инфраструктура; 

 Приоритет 3: Подобряване на условията за живот в общината; 

 Приоритет 4: Развитие и укрепване на институционалната среда и 

общественото партньорство. 
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Програма за реализация на общинския план за развитие на община Разград 

Програмата осигурява оперативна подкрепа за реализиране на поставените цели 

и задачи пред общинската администрация. 

Програма за опазване на околната среда на община Разград (2012–2017 г.) 

Програмата има за цел подобряване качеството на живот и намаляване на риска 

за здравето на населението, чрез осигуряване на благоприятна околна среда, запазване 

на биоразнообразието и устойчиво управление на околната среда. 

Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Разград за 

периода 2011 – 2016 г. 

Целите, набелязани в Програмата, и свързаните с тях мерки са на база анализ на 

съществуващата ситуация в областта на управлението на отпадъците, идентифициране 

на проблемите и приемане на мерки за подобряване на дейността в тази област. 

Актуализираната програма за периода 2011 – 2016 г. е отворен документ, който се 

приема от Общинския съвет Разград. Кметът на общината внася ежегодно отчет за 

изпълнението на Програмата в Общинския Съвет, а при необходимост предложение за 

нейното допълване или актуализиране. 

Стратегия за развитие на туризма в община Разград (2010 – 2013 г.) 

Общинската стратегия за развитие на туризма определя общата рамка за развитие 

на сектора и постигане на устойчивост в развитието на общината. Предназначението й е 

да подпомогне развитието на туристическия потенциал в община Разград, като създаде 

концептуални, методологически и планови условия за неговото реализиране. 

Програма за развитие на туризма в община Разград (2010 – 2013 г.) 

Към Общинската стратегия за развитие на туризма е разработена програма с 

конкретни дейности, изпълнители, срокове и източници на финансиране. 

Програма за стимулиране използването на велосипеди за придвижване из 

град Разград 2010 – 2014 г. 

Програмата има за цел да стимулира използването на велосипеди с оглед 

ограничаване на екологичните замърсявания в града. 

Стратегия за развитие на училищното образование и предучилищното 

възпитание в община Разград за периода 2007 – 2015 г. 

Програмният документ има за цел да се дефинират и изведат на преден план 

проблемите и задачите, чието решаване е от особено важно значение за развитието на 
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училищното и предучилищното образование в Община Разград, както и да се очертаят 

основните мерки за тяхното постигане. 

Обществен договор ред и сигурност 

Общественият договор за ред и сигурност съдържа предложения за прилагане на 

по-ефикасни мерки за взаимодействие и контрол по проблемите на сигурността и 

обществения ред. 

В разгледаните стратегически документи водеща цел и общото между тях е 

постигането на икономически растеж чрез инвестиции в инфраструктура и човешки 

капитал. Отчитат се конкурентните предимства на основата на географското положение, 

природните и историческите дадености и вече съществуващата инфраструктура като 

потенциал за развитие, върху който трябва да се доразвият мерки за подобряване на 

цялостната икономическа среда. Като стратегически приоритети са изведени 

създаването и поддържането на благоприятна жизнена среда, достъп до качествено 

образование, здравеопазване и спорт за здравословен начин на живот. Заложени са цели 

за изграждане на връзката наука-иновации-бизнес, като основа за конкурентоспособна и 

високотехнологична икономика. 

Основните принципи на градското и териториалното развитие, приоритетите и 

целите, формулирани чрез Лайпцигската харта, Декларацията от Толедо и 

Териториалната програма 2020 подчертават значението на по-силното териториално 

измерение в бъдещата политика на сближаване. Социалните, икономическите и 

екологичните предизвикателства трябва да се решават както на квартал, така и в по-

широк териториален контекст. Градовете не могат вече да се определят само от 

административните си граници, нито пък политиките за градско развитие могат да са 

насочени само към административни единици на градско равнище. Предвижда се да 

бъдат поощрявани допълващи мерки на функционалните подходи (на равнището на по-

големите агломерации и метрополиите) и на социалните и културните подходи, които 

включват ангажирането и предоставянето на повече права на гражданите (на равнището 

на отделните квартали). Трябва да се вземат предвид, както съществуващите по-широки 

териториални образования, така и структурите в рамките на града. Политиките за 

градско развитие трябва да осигуряват съгласуваност и допълняемост между секторните 

инициативи с въздействие върху пространственото оформление и инициативите, 

предприемани на териториален принцип. 
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Иновациите трябва да се насърчават, за да се подпомогне преходът към градовете 

на бъдещето. Градовете на бъдещето трябва да се отличават с многообразие, сплотеност 

и атрактивност, да бъдат екологосъобразни и здравословни, да са места на развитие на 

устойчива и приобщаваща икономика. Потенциалът на социално-икономическото, 

културното, възрастовото и етническото многообразие следва да се използва 

пълноценно като източник на иновации. Стратегиите за иновации трябва да бъдат 

многостранни, като в тях се разглеждат въпроси, свързани с услуги и технологии, както 

и с иновации с институционален и социален характер. Иновациите ще трябва също така 

да решават организационни и институционални въпроси, тъй като са нужни нови форми 

на управление, за да бъдат адекватно посрещнати очакващите ни нови 

предизвикателства. 

За изпълнението на планираните от общината цели и постигането на интегриран 

подход между различните нива на планиране и секторни политики в бъдеще ще трябва 

да се засили координацията с всички нива на управлението и структурите на 

гражданското общество. Нужен е по-засилен диалог и сътрудничество, както и 

постигане на интегритет между общинските, областните, регионалните и 

правителствените цели и приоритети, и между секторните политики, свързани с 

градското развитие за по-мащабни и видими резултати. За поддържането на такъв 

диалог от важно значение е наличието на обща визия за бъдещето. Тези знания не може 

да са достояние само на експерти, а трябва да бъдат разбрани от всички заинтересовани 

страни и създадени с тяхното участие. 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (в проектно 

обсъждане) 

През следващия програмен период се планира ОП „Региони в растеж” 

приоритетно да финансира устойчивото и интегрирано градско развитие чрез 

фокусиране в допустимите градове и в рамките на зоните на въздействие на съответните 

Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие. 

Предвижда се да бъдат определени лимити за всяко едно ниво от градовете (от 1 

до 4), като по този начин градовете няма да се конкурират помежду си, а ще могат да 

планират проектите и ресурсите си. 

Обсъжда се в рамките на ИПГВР да се финансира: 
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 Общинска културна, образователна, здравна и социална инфраструктура, която 

е изведена като списък от проекти от съответната община; 

 Проекти по енергийна ефективност в обществени административни сгради само 

в рамките на зоните за въздействие с публични функции (централна градска част); 

 Проекти за Интегриран градски транспорт да бъдат съобразени с нуждите, 

идентифицирани в ИПГРВ, но ще включват и дейности на цялата градска територия, с 

оглед постигането интегриран продукт и изпълнение на цялостни проекти за интегриран 

градски транспорт; 

 Основавайки се на опита от настоящия програмен период, с финансов 

инженеринг, частично или изцяло, се предвижда да се финансират инвестиции в 

спортна инфраструктура, енергийна ефективност в жилищни сгради, здравна и културна 

инфраструктура, както и зоните с потенциал за икономическо развитие.  

1.3. Стратегията на ИПГВР Разград в изпълнение на визията за развитие на 

града 

В Стратегията на ИПГВР Разград към всяка от определените зони за въздействие 

се посочва каква конкретна част от визията за развитие на града ще бъде подпомогната, 

включително кои приоритети ще бъдат постигнати, отнесено към проектите на 

стратегическите планови документи от всички нива, включително секторните стратегии 

за периода 2007-2020 г. 

Специфичните цели, приоритетите, мерките и проектите в трите зони целят да се 

разработи дългосрочна програма, чрез която трайно и устойчиво да се преодолеят 

високо концентрираните икономически и социални проблеми на територията на град 

Разград. Успешното й изпълнение има пряко отношение към постигането на 

специфичните цели и приоритетите в различните зони за въздействие. Предвидените 

елементи на Стратегията, съответстват изцяло на Методическите насоки за изработване, 

оценка, одобряване и прилагане на Интегрирани планове за градско възстановяване и 

развитие. 

Стратегията за развитие на „Зоната със социален характер“ бе определена на 

базата на степента на изграденост и състоянието на техническата и социалната 

инфраструктура, както и качествата на жизнената среда. Изпълнението на нейната 

планирана изграденост, ще допринесе за изпълнението на онази част от визията, която 

включва осигуряването на добра среда за живот и отдих. Тази част от визията ще се 
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изпълни на база на постигането на първата стратегическа цел, а именно: „Балансирано 

развитие и реновиране на елементите на средата за обитаване - гаранция за устойчива и 

модерна жизнена среда“, чрез съблюдаването на двете специфични цели: 

1/ Устойчиво и балансирано развитие за подобряване на жизнената среда. 

2/ Подобряване качеството на живот, посредством изграждане на модерни 

инфраструктури и опазване на околната среда. 

Интервенциите в „Зоната с потенциал за икономическо развитие“ ще доведат 

до постигане на тази част от визията: „Разград - център на Лудогорието с балансирано и 

устойчиво развитие на бизнеса и новите технологии“. Тя ще бъде постигната чрез 

следните специфични цели: 

3/ Подобряване на цялостната инфраструктура и икономическата среда за развитие 

на бизнеса. 

4/ Повишаване на конкурентоспособността и постигане на стабилни темпове на 

икономически растеж чрез използване на новите технологии и развитие на икономика, 

базирана на знанието. 

Признакът на интегрираност в „Зоната на публични функции с висока 

обществена значимост“ е обхващането на широк набор от проблеми, свързани с 

физическите и експлоатационни характеристики на публичната среда и тяхното 

отстраняване (инженерни мрежи, благоустрояване, озеленяване, обзавеждане, 

обслужване), както и създаване на условия за изграждане на други обекти, което засяга 

основно привлекателността на град Разград. Интегрираният подход ще допринесе 

съществено за превръщането му в туристически развит град, което е включено като част 

от визията на плана – „Разград - място с неповторима идентичност, привлекателни 

условия за живот и туризъм“. Изпълнението на мерките и проектите, включени в тази 

зона, ще доведе до постигане на следните специфични цели: 

5/ Постигане на привлекателна градска среда за бизнес, култура, туризъм, спорт, 

отдих и развлечения. 

6/ Подобряване на публичните услуги, ефективно управление и използване на 

наличните ресурси и потенциал за подобряване на качеството на живот за всички 

граждани и гости на града. 

От изложените факти става ясно, че при разработването на стратегията и целите на 

ИПГВР в гр. Разград са спазвани изцяло следните принципи: 



 

Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град 

Разград за осигуряване на устойчива, обновена и качествена градска среда” по Договор BG161PO001/1.4-07/2010/010, който се 

осъществява 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 Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 

становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

ДЗЗД „Консорциум Абритус III Консулт” 

174 | 251 

 ИПГВР осигурява приемственост и доразвитие на другите стратегически и 

планови документи на регионалното развитие и на териториалното устройство; 

 ИПГВР планира максимална концентрация на ресурсите и синергия на ефекта; 

 ИПГВР осигурява обвързаност с хоризонталните политики - устойчиво 

развитие, равни възможности, недискриминация и опазване на околната среда; 

 ИПГВР осигурява публичност при идентифицирането на проектните идеи, 

проектите и възможностите за ПЧП на територията на обособените зони. 
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2. ОПИСАНИЕ НА ИПГВР РАЗГРАД 

2.1. Планът като съвкупност от стратегически и специфични цели, 

приоритети, мерки, проекти и дейности 

Интегрираният план за градско възстановяване и развитие е действащ 

инструмент за планиране и управление развитието на урбанизираните територии чрез 

прилагането на единен подход за пространствена, времева и функционална координация 

и интеграция на политически и управленски действия и ресурси и специфични 

инструменти за решаване на проблемите на градската среда, усвояване на нейните 

сравнителни географски предимства и адекватно и устойчиво използване на наличните 

териториални ресурси. 

Основната цел на разработването на ИПГВР е трайно и устойчиво подобряване 

на икономическото, социалното и екологичното състояние на градската територия на 

Разград, чрез планиране на градското развитие и изработване на Интегриран план за 

градско възстановяване и развитие с времеви хоризонт до 2020г 

ИПГВР представлява съвкупност от свързани във времето и 

пространството проекти, действия и инвестиционни намерения, които се 

прилагат в зоните за въздействие. Той интегрира политики и обединява 

разнородни участници за тяхното съвместно провеждане, като допринася за 

реализация на визията и стратегията за развитие на града, респективно обединява 

конкретните приоритети на местното и регионалното развитие, общия 

устройствен план и др. планови и стратегически документи. По този начин ИПГВР 

представлява конкретизация на тези документи, като има подчертано практическа 

насоченост към идентифициране и решаване проблемите на развитието и 

възстановяването на конкретните градски зони в община Разград и едновременно служи 

като основен планов инструмент на общината за осигуряване на необходимите за това 

инвестиционни ресурси като: безвъзмездна финансова помощ по Структурните и 

Кохезионния фондове на Европейския съюз, общинския бюджет, републиканския 

бюджет, национални програми, частни инвестиции и други източници, като: 

финансовите инженерингови инструменти JESSICA, JASPERS, JEREMIE и пр. 

Разработените стратегически цели на ИПГВР детайлизират и допълват визията за 

развитието на гр. Разград до 2020 г. Така например първата стратегическа цел: 

„Балансирано развитие и реновиране на елементите на средата за обитаване - гаранция 
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за устойчива и модерна жизнена среда” детайлизира визията и отваря вратите за 

подобряване на инфраструктурата и интегрирания туристически продукт основно в 

зоната за публични функции с висока обществена значимост, но и в останалите зони. 

Втората стратегическа цел: „Повишаване на жизнения стандарт 

посредством подобряване на публичните услуги, ефективно управление и използване на 

наличните ресурси и потенциал в развитие на традиционни икономически отрасли” се 

отнася за всички зони за въздействие. Изпълнението на планираните в тях приоритети и 

мерки ще доведе до повишаване на жизнения стандарт на населението. 

Чрез обединяване функционирането на градските системи ИПГВР генерира 

решения и планира обновяването и модернизирането на физическата среда, намирайки 

решения на максимален брой от регистрираните местни проблеми. Тези решения се 

интегрират в разработените стратегически и специфични цели, приоритети, мерки и 

проекти на всяка една от зоните за въздействие, които се намират във взаимно 

съподчинение и йерархичност: 

 

 ИПГВР РАЗГРАД 2014 - 2020 

ВИЗИЯ Разград - център на Лудогорието с балансирано и 

устойчиво развитие на бизнеса и новите технологии, място с 

неповторима идентичност, привлекателни условия за живот и 

туризъм, с потенциал за ефективно управление на ресурсите, 

гарантиращо постигането на висок жизнен стандарт на 

населението. 

СТРАТЕГИЧЕСКИ 

ЦЕЛИ 

1/ Балансирано развитие и реновиране на елементите на 

средата за обитаване - гаранция за устойчива и модерна жизнена 

среда; 

2/ Повишаване на жизнения стандарт посредством 

подобряване на публичните услуги, ефективно управление и 

използване на наличните ресурси и потенциал в развитие на 

традиционни икономически отрасли. 

СПЕЦИФИЧНИ 

ЦЕЛИ 

ЗОНА 1 - Зона със социален характер 

1/ Устойчиво и балансирано развитие за подобряване на 

жизнената среда. 
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2/ Подобряване качеството на живот, посредством 

изграждане на модерни инфраструктури и опазване на околната 

среда. 

ЗОНА 2 - Зона с потенциал за икономическо развитие 

3/ Подобряване на цялостната инфраструктура и 

икономическата среда за развитие на бизнеса. 

4/ Повишаване на конкурентоспособността и постигане на 

стабилни темпове на икономически растеж чрез използване на 

новите технологии и развитие на икономика, базирана на 

знанието. 

ЗОНА 3 - Зона на публични функции с висока 

обществена значимост 

5/ Постигане на привлекателна градска среда за бизнес, 

култура, туризъм, спорт, отдих и развлечения. 

6/ Подобряване на публичните услуги, ефективно 

управление и използване на наличните ресурси и потенциал за 

подобряване на качеството на живот за всички граждани и гости 

на града. 

ПРИОРИТЕТИ ЗОНА 1 - Зона със социален характер 

П1/ Изграждане и подобряване на необходимата 

техническата инфраструктура, осигуряваща по-добри условия за 

живот. 

П2/ Изграждане на нови и подобряване на 

съществуващите елементи на градската среда с гарантирано 

високо качество и достъпност за представители на всички групи 

от населението. 

П3/ Осигуряване на здравословни и благоприятни 

условия на живот чрез подобряване на социалната 

инфраструктура на градската среда. 

П4/ Повишаване качеството на материалната база на 

образователната инфраструктура. 

ЗОНА 2 - Зона с потенциал за икономическо развитие 
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П5/ Подобряване на условията за устойчиво развитие на 

бизнеса чрез изграждане и подобряване на необходимата 

инфраструктура. 

П6/ Използване на наличните дадености и стимулиране на 

устойчивото развитие на традиционни за района отрасли. 

П7/ Стимулиране на развитието на малкия и среден 

бизнес чрез изграждането на капацитет за привличане на местни 

и чуждестранни инвестиции. 

П8/ Създаване на благоприятни условия за формиране на 

ефективни партньорства за местно развитие между местната 

власт, бизнеса и неправителствения сектор. 

ЗОНА 3 - Зона на публични функции с висока 

обществена значимост 

П9/ Подобряване на жизнения стандарт и естетическите 

качества на жизнената среда, привлекателността на града и 

условията за стимулиране на икономическия растеж. 

П10/ Развитие на устойчив туризъм на основата на 

природните дадености, културно-историческото наследство и 

съхранени традиции. 

П11/ Интегрирано устойчиво градско развитие и 

подобряване на околната среда и цялостната техническа 

инфраструктура на градската среда. 

МЕРКИ ЗОНА 1 - Зона със социален характер 

М1/ Благоустрояване и естетизиране на градската среда и 

подобряване на условията за живот. 

М2/ Подобряване на битовите условия, в т.ч. за уязвими 

групи от населението чрез доизграждане и развитие на 

техническата инфраструктура. 

М3/ Развитие и оптимално използване на социалната и 

образователна инфраструктура. 

М4/ Модернизиране и ефективно използване на 

транспортната инфраструктура, включително развитие на 
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алтернативни форми на придвижване. 

М5/ Създаване на достъпност на физическата среда за 

хора с увреждания. 

М6/ Изменение и актуализация на съществуващите 

устройствени планове и при необходимост - изготвяне на нови 

такива. 

М7/ Изграждане и модернизиране на места за спорт, 

отдих и рекреация за деца и възрастни. 

М8/ Подобряване на околната среда, енергийната 

ефективност на сградния фонд и ефективно използване на 

възможностите на възобновяемите енергийни източници. 

ЗОНА 2 - Зона с потенциал за икономическо развитие 

М9/ Подобряване на бизнес средата и създаване на 

благоприятни условия за увеличаване на заетостта. 

М10/ Използване на местния потенциал и създаване на 

ефективни стимули за развитието на ключови за региона 

отрасли. 

М11/ Идентифициране на благоприятни бизнес 

възможности и създаване на местни партньорства за развитие и 

подобряване на взаимодействието между институциите, бизнеса 

и структурите на гражданското общество. 

М12/ Обособяване на зона с концентрация на 

икономически дейности и подходяща прилежаща 

инфраструктура. 

М13/ Доизграждане на довеждаща инфраструктура и 

осигуряване на бърз достъп до зоната. 

М14/ Оптимално и ефективно използване на наличните 

свободни терени за развитие на нови бизнес инициативи и 

проекти. 

ЗОНА 3 - Зона на публични функции с висока 

обществена значимост 

М15/ Оптимално и ефективно използване на наличните 



 

Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град 

Разград за осигуряване на устойчива, обновена и качествена градска среда” по Договор BG161PO001/1.4-07/2010/010, който се 

осъществява 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 Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 

становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

ДЗЗД „Консорциум Абритус III Консулт” 

189 | 251 

ресурси за постигането на екологична, модерна и привлекателна 

градска жизнена среда. 

М16/ Подобряване на състоянието на съществуващите 

системи и техническата инфраструктура в централното градско 

ядро за повишаване сигурността на населението. 

М17/ Модернизиране на сгради и инфраструктура с 

административни и обществени функции в централната градска 

част за подобряване на предоставяните услуги. 

М18/ Подобряване на условията за достъпност до 

централната градска част на всички групи от населението. 

М19/ Прилагане на мерки за енергийна ефективност на 

сградния фонд в градската среда. 

М20/ Ефективно използване на възможностите на 

възобновяемите енергийни източници. 

М21/ Подобряване на условията за предлагане на 

качествени туристически услуги чрез модернизиране и 

реконструкция на сгради – недвижими културни ценности в 

старата част на кв. ”Варош”. 

М22/ Доизграждане на транспортната инфраструктура. 

М23/ Доразвиване и модернизиране на спортната база в 

града. 

 

Индикативният списък на проектите и дейностите, включени в ИПГВР 

Разград, е даден в следващата „Матрица – Бюджет на Индикативния списък на 

проектите и дейностите, включени в ИПГВР” (ПРИЛОЖЕНИЕ 2 от Методическите 

насоки за разработване и прилагане на ИПГВР): 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

I част Зони за въздействие
Зона за въздействие I "ЗОНА СЪС 
СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР" (ЗВ I)
общо, в т.ч.:

Проект 3BI -1.1. „Реконструкция и 
рехабилитация на улична мрежа, 
тротоари, пешеходни алеи и създаване на 
достъпна среда”
общо, в т.ч.:

ОПРР 1.2 ` 6 788 6 109  679 

Дейност 3BI -1.1.1. Рехабилитация и 
реконструкция на ул. "Александър 
Стамболийски", ул. "Хан Тервел", ул. 

Проекти по видове зони за въздействие
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Матрица - Бюджет на Индикативия списък на проектите и дейностите, включени в интегрирания план за градско възстановяване и развитие

Република
нски 

бюджет

Наци
онал
ни 

прогр
ами

Частни 
инвеститор

и

Други 
донори

Даре
ния

Изцяло 
собствени 
средства**

**

Размер на инвестициите (в хил. лв.)

За
бе
ле
ж
ка

Общо за 
проекта

Други 
средства от 
СФ, КФ

Собствени 
средства за 
съфинанси

ране

Други 
инвест. 
фондове

, у р , у
"Ивайло", ул. "Добровска", ул. "Кракра", ул. 
"Драма", ул. "Дондуков", ул. "Илинденско 
въстание", ул. "Дончо Сумпаров", ул. 
"Никола Пенев", ул. "Борис Йончев", ул. 
"Емил Димитров", ул. "Осогово", ул. 
"Бузлуджа", ул. "Връх Свети Никола", ул. 
"Цигуларска", ул. "Урал", ул. "Рила", ул. 
"Надежда", ул. "Плевен", ул. "Белият хълм", 
ул. "Юмрукчал", ул. "Димитър Ненов", бул. 
"Южен булевард", ул. "Жеравна" 

ОПРР 1.2 идея за 
проект

48 месеца 
(01.01.2014 - 
31.12.2017)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
6 788 6 109  679 

Съответства на схема 
BG161PO001/5-02/2012 "В 
подкрепа за следващия 
програмен период", Договор 
за БФП № BG161РО001/5-
02/2012/007, проект №В 5

Проект 3BI -1.2. „Изграждане на 
транспортно съоръжение (фуникуляр), 
свързващо кв. „Орел” и съседните с 
централната градска част. Построяване 
на сграда с обществено-търговско 
предназначение в парцел XVI, кв. 47, в 
югозападната част на съществуващия 
надлез, с цел подобряване използването 
на денивелацията между двете нива. 
Обновяване на пешеходната зона между 
площад „Ларго” и ул. „Жеравна””
общо, в т.ч.: 

ОПРР 1.2/ 
ПЧП 5 192  348  924 3 920 
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Дейност 3BI -1.2.1. „Изграждане на 
транспортно съоръжение (фуникуляр), 
свързващо кв. „Орел” и съседните с 
централната градска част”
- с дължина по съществуваща улична мрежа -
4 км., пряко - 500 м.

ПЧП идея за 
проект

48 месеца 
(01.01.2017 - 
31.12.2020)

5  бр. 
процедури по 

ЗОП
2 950  885 2 065 

Дейност 3BI -1.2.2. „Построяване на сграда 
с обществено-търговско предназначение в 
парцел XVI, кв. 47, в югозападната част на 
съществуващия надлез, с цел подобряване 
използването на денивелацията между двете 
нива”

ПЧП идея за 
проект

48 месеца 
(01.01.2017 - 
31.12.2020)

1 855 1 855 

Дейност 3BI -1.2.3. „Обновяване на 
пешеходната зона между площад „Ларго” и 
ул. „Жеравна” с включени рампи за хора в 
неравностойно положение”

ОПРР 1.2 идея за 
проект

48 месеца 
(01.01.2017 - 
31.12.2020)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
 387  348  39 

Проект 3BI -1.3. „Изграждане на 
велоалеи”
общо, в т.ч.:

ОПРР 1.2  340  306  34 

Дейност 3BI -1.3.1. "Изграждане на 
велоалея към жилищен комплекс "Орел" по 
източен околовръстен път" ОПРР 1.2 идея за 

проект

48 месеца 
(01.01.2016 - 
31.12.2019)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
 204  184  20 

Съответства на схема 
BG161PO001/5-02/2012 "В 
подкрепа за следващия 
програмен период", Договор 
за БФП № BG161РО001/5-
02/2012/007 проект№Б 402/2012/007, проект №Б 4

Дейност 3BI -1.3.2. "Изграждане на 
велоалея, свързваща Бизнес зона 
„Перистър” с кв. „Орел” и части от кв. 
„Оборище” и кв. „Житница”

ОПРР 1.2 идея за 
проект

48 месеца 
(01.01.2016 - 
31.12.2019)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
 136  122  14 

Проект 3BI -1.4. „Функционално 
преустройство на терена на бившата база 
на ОД ”Жандармерия””
общо, в т.ч.:

ОПРР * 7 480 6 732  748 

Дейност 3BI -1.4.1. „Изграждане на 
панаирно градче със спортен център, 
включващ стадион, многофункционална 
спортна зала със закрит плувен басейн, 
боулинг зала, кът за отдих и атракции”

ОПРР * идея за 
проект

60 месеца 
(01.01.2016 - 
31.12.2020)

7  бр. 
процедури по 

ЗОП
6 963 6 267  696 * Социална инфраструктура

Дейност 3BI -1.4.2. „Изграждане на 
изложбена площ от павилиони с обща РЗП 1 
600 кв. м. и открита площ (1 600 кв. м.).” ОПРР * идея за 

проект

24 месеца 
(01.01.2019 - 
31.12.2020)

7  бр. 
процедури по 

ЗОП
 517  465  52 

Проект 3BI -1.5. „Изграждане на 
енергийно ефективна система за улично и 
алейно осветление, използваща слънчева 
енергия и енергийно-спестяващи 
осветителни тела”
общо, в т.ч.:

ОПРР 1.2  750  675  75 

2/162/16
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Дейност 3BI -1.5.1. Реконструкция на 
съществуващото и въвеждане на ново 
енергоспестяващо улично осветление по 
уличната мрежа в границите на зоната за 
въздействие

ОПРР 1.2 идея за 
проект

48 месеца 
(01.01.2014 - 
31.12.2017)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
 750  675  75 

Съответства на схема 
BG161PO001/5-02/2012 "В 
подкрепа за следващия 
програмен период", Договор 
за БФП № BG161РО001/5-
02/2012/007, част от проект 
№Г

Проект 3BI -1.6. „Покриване и 
модернизиране на Кооперативния пазар в 
ж.к. „Орел” и изграждане на кътчета за 
отдих на територията му”
общо, в т.ч.:

ОПРР *  345  311  35 

Дейност 3BI -1.6.1. „Покриване и 
модернизиране на Кооперативния пазар в 
ж.к. „Орел” и изграждане на кътчета за 
отдих на територията му”

ОПРР * идея за 
проект

36 месеца 
(01.01.2016 - 
31.12.2018)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
 345  311  35 

Проект 3BI -1.7. „Реконструкция и 
внедряване на мерки за енергийна 
ефективност на общинска 
административна сграда в ж.к. „Орел” с 
обособяване на изнесени офиси за 
административно обслужване на 
населението и интернет център”
общо, в т.ч.:

Собствени 
средства

 325  325 

Дейност 3BI -1 7 1 Реконструкция иДейност 3BI -1.7.1. „Реконструкция и 
внедряване на мерки за енергийна 
ефективност на общинска административна 
сграда в ж.к. „Орел” с обособяване на 
изнесени офиси за административно 
обслужване на населението и интернет 
център”

Собствени 
средства

работен
36 месеца 

(01.01.2014 - 
31.12.2016)

3  бр. 
процедури по 

ЗОП
 325  325 * Социална инфраструктура

Проект 3BI -1.8. „Изграждане на нова и 
реконструкция на съществуваща ВиК 
мрежа на територията на зоната”
общо, в т.ч.:

ОПОС 10 534 9 480 1 053 

Дейност 3BI -1.8.1. „Изграждане на нова и 
реконструкция на съществуваща ВиК мрежа 
на територията на зоната”: 
- Водопроводна мрежа - 14 000 m.
- Канализационна мрежа - 14 000 m.

ОПОС
частични 
работни 
проекти

48 месеца 
(01.01.2014 - 
31.12.2017)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
10 534 9 480 1 053 

Проект 3BI -2.1. „Паркоустрояване на 
зелените площи в кв. „Орел” и части от 
кв. „Оборище” и кв. „Житница”, алейна 
мрежа, реконструкция на 
съществуващите и изграждане на нови 
зелени площи, тротоари и обслужващи 
улици”
общо, в т.ч.:

ОПРР 1.2/ 
ПЧП

19 451 17 300 2 013  137 
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Дейност 3BI -2.1.1. "Парк в кв. 615 на 
жилищен комплекс "Орел" - 
паркоустройство, алейна мрежа, кътове за 
отдих, градинско обзавеждане, комбинирана 
детска площадка, площадка за фитнес на 
открито, изграждане на парково осветление 
и скейтборд площадка"

ОПРР 1.2 идея за 
проект

48 месеца 
(01.01.2014 - 
31.12.2017)

7  бр. 
процедури по 

ЗОП
 891  802  89 

Съответства на схема 
BG161PO001/5-02/2012 "В 
подкрепа за следващия 
програмен период", Договор 
за БФП № BG161РО001/5-
02/2012/007, проект №А 1

Дейност 3BI -2.1.2. "Изграждане и 
възстановяване на зелена площ в кв. 611 на 
жилищен комплекс "Орел" - озеленяване, 
алейна мрежа, кътове за отдих, изграждане 
на парково осветление, площадка за фитнес 
на открито,два броя комбинирани детски 
площадки"

ОПРР 1.2 идея за 
проект

48 месеца 
(01.01.2014 - 
31.12.2017)

7  бр. 
процедури по 

ЗОП
 897  807  90 

Съответства на схема 
BG161PO001/5-02/2012 "В 
подкрепа за следващия 
програмен период", Договор 
за БФП № BG161РО001/5-
02/2012/007, проект №А 2

Дейност 3BI -2.1.3. "Парк в кв. 47 на 
жилищен комплекс "Житница" - 
озеленяване, алейна мрежа, кътове за отдих, 
комбинирана детска плошадка, изграждане 
на парково осветление"

ОПРР 1.2 идея за 
проект

48 месеца 
(01.01.2014 - 
31.12.2017)

7  бр. 
процедури по 

ЗОП
 870  783  87 

Съответства на схема 
BG161PO001/5-02/2012 "В 
подкрепа за следващия 
програмен период", Договор 
за БФП № BG161РО001/5-
02/2012/007, проект №А 3

Дейност 3BI -2.1.4. "Квартали в жилищен 
комплекс "Орел" - кв. 612, кв. 613, кв. 614, 
кв. 615, кв. 616, кв. 617, кв. 618, кв. 619, кв. 
620 кв 621 кв 622 кв 623 кв 624 кв 625620, кв. 621, кв. 622, кв. 623, кв. 624, кв. 625, 
кв. 629, кв. 630, кв. 631, кв. 632, кв. 633, кв. 
634, кв. 635, кв. 636, кв. 637, кв. 638, кв. 639, 
кв. 640, кв. 641, кв. 642, кв. 644, кв. 645, кв. 
646, кв. 647, кв. 650, кв. 651, кв. 652, кв. 653, 
кв. 654 - общо 37 броя, включващи 
изграждане, реконструкция и рехабилитация 
на зелени площи, кътове за отдих, беседки, 
градинско обзавеждане, пешеходни алеи и 
тротоари, обслужващи улици и паркоместа 
за живущите.Изграждане на енерго 
спестяващо вътрешноквартално осветление. 
Изграждане и възстановяване на 
комбинирани детски площадки с парково 
осветление в двете възрастови групи в кв. 
630, кв. 629, кв. 620, кв. 644, кв. 641, кв. 642, 
кв. 632, кв. 653, кв. 613, кв. 637.-10 броя. 
Изграждане и реконструкция на спортни 
площадки - комбинирани в междублокови 
пространства на квартали 633, 629 и 642"

ОПРР 1.2 идея за 
проект

48 месеца 
(01.01.2014 - 
31.12.2017)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
15 170 13 653 1 517 

Съответства на схема 
BG161PO001/5-02/2012 "В 
подкрепа за следващия 
програмен период", Договор 
за БФП № BG161РО001/5-
02/2012/007, проект №Б 1
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Дейност 3BI -2.1.5. "Квартал 54 в жилищен 
комплекс "Житница" - зелени площи, кътове 
за отдих, пешеходни алеи и тротоари, 
обслужващи улици и места за паркиране на 
живущите, енерго спестяващо вътрешно 
квартално осветление, 1 бр. комбинирана 
детска площадка"

ОПРР 1.2 идея за 
проект

48 месеца 
(01.01.2014 - 
31.12.2017)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
1 395 1 256  140 

Съответства на схема 
BG161PO001/5-02/2012 "В 
подкрепа за следващия 
програмен период", Договор 
за БФП № BG161РО001/5-
02/2012/007, проект №Б 2

Дейност 3BI -2.1.6 „Реконструкция и 
паркоустрояване на недействащ гробищен 
парк в парцел III, кв. 611, като мемориален 
комплекс с параклис.”

ПЧП идея за 
проект

48 месеца 
(01.01.2014 - 
31.12.2017)

5  бр. 
процедури по 

ЗОП
 228  91  137 

Проект 3BI -3.1. „Изграждане на 
социални жилища за настаняване на 
малцинствени и социално слаби групи в 
кв. „Орел”, отговарящи на съвременните 
хигиенни изисквания”:
общо, в т.ч.:

ОПРР 1.4/ 
ОПНОИР 

(за 
обучение)

4 785 4 307  479 

Дейност 3BI -3.1.1. „Изграждане на 
социални жилища в УПИ IV, кв. 623 а - 10 
бр. едноетажни къщи  х 70 кв. м. + 5 бр. 
двуетажни къщи  х 110 кв.м.”

ОПРР 1.4/ 
ОПНОИР 

(за 
обучение)

идея за 
проект

36 месеца 
(01.01.2017 - 
31.12.2019)

7  бр. 
процедури по 

ЗОП
2 130 1 917  213 * Социална инфраструктура

Дейност 3BI -3.1.2. „Изграждане на 
социални жилища в УПИ V, кв. 623 - 4 
триетажни блокчета с по 3 апартамента на

ОПРР 1.4/ 
ОПНОИР 

(
идея за 48 месеца 

(01.01.2017 - 
7  бр. 

процедури по 2 655 2 390  266 * Социална инфраструктуратриетажни блокчета с по 3 апартамента на 
етаж с РЗП 660 кв.м. на блок”

(за 
обучение)

проект (01.01.2017  
31.12.2020)

процедури по 
ЗОП

2 655 2 390  266  Социална инфраструктура

Проект 3BI -3.2. „Реконструкция на 
детски дом за медико-социални грижи в 
кв. "Орел"”
общо, в т.ч.:

ОПРР 1.4  766  689  77 

Дейност 3BI -3.2.1. „Основен ремонт и 
мерки за енергийна ефективност на детски 
дом за медико-социални грижи (1 880 m2) и 
обновяване на прилежащото дворно място (2 
300 m2)”

ОПРР 1.4 идея за 
проект

48 месеца 
(01.01.2014 - 
31.12.2017)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
 766  689  77 * Социална инфраструктура

Проект 3BI -3.3. „Ремонт, обновяване на 
материално-техническата база и мерки за 
енергийна ефективност  в 
образователните институции на 
територията на кв. „Орел” и части от кв. 
„Оборище” и кв. „Житница”
общо, в т.ч.:

ОПРР 1.3/
ОПНОИР 

(за 
оборудване 
и обучение)

2 135 1 922  214 

Дейност 3BI -3.3.1. „Основен ремонт на ОУ 
„И. С. Тургенев” и ПГХТБТ „Мария Кюри”, 
включващ басейн, физкултурен салон и 
прилежащото дворно място, използвани от 
ОУ „И. С. Тургенев” и ПГХТБТ „Мария 
Кюри””

ОПРР 1.3 идея за 
проект

48 месеца 
(01.01.2015 - 
31.12.2018)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
 715  644  72 * Социална инфраструктура
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Дейност 3BI -3.3.2. "ЦДГ "Райна Княгиня" с 
дворно място - реконструкция и обновяване 
с мерки за енергийна ефективност и 
съоръжения за игра"

ОПРР 1.3/
ОПНОИР 

(за 
оборудване)

идея за 
проект

48 месеца 
(01.01.2014 - 
31.12.2017)

7  бр. 
процедури по 

ЗОП
 386  347  39 

Съответства на схема 
BG161PO001/5-02/2012 "В 
подкрепа за следващия 
програмен период", Договор 
за БФП № BG161РО001/5-
02/2012/007, проект № II 1
* Социална инфраструктура

Дейност 3BI -3.3.3. "ЦДГ "Славейче" с 
дворно място - ремонт и подмяна на 
вътрешна отоплителна инсталация, 
изграждане на инсталация за топла вода със 
слънчеви колектори, изграждане на 
енергоспестяващо осветление, съоръжения 
за игра"

ОПРР 1.3/
ОПНОИР 

(за 
оборудване)

идея за 
проект

48 месеца 
(01.01.2014 - 
31.12.2017)

7  бр. 
процедури по 

ЗОП
 386  347  39 

Съответства на схема 
BG161PO001/5-02/2012 "В 
подкрепа за следващия 
програмен период", Договор 
за БФП № BG161РО001/5-
02/2012/007, проект №II 2
* Социална инфраструктура

Дейност 3BI -3.3.4. "Детска ясла "Слънчево 
детство" с дворно място - ремонт и подмяна 
на вътрешна отоплителна инсталация, 
изграждане на инсталация за топла вода със 
слънчеви колектори, изграждане на 
енергоспестяващо осветление, съоръжения 
за игра"

ОПРР 1.3/
ОПНОИР 

(за 
оборудване)

идея за 
проект

48 месеца 
(01.01.2014 - 
31.12.2017)

7  бр. 
процедури по 

ЗОП
 398  358  40 

Съответства на схема 
BG161PO001/5-02/2012 "В 
подкрепа за следващия 
програмен период", Договор 
за БФП № BG161РО001/5-
02/2012/007, проект №II 3
* Социална инфраструктура

Дейност 3BI -3.3.5. „Монтиране на системи 
за видео-наблюдение и контрол на 
обществената среда при училищата и ОПРР 1 3/ 36 месеца 7 бробществената среда при училищата и 
детските градини - ОУ „И. С. Тургенев”, 
ПГХТБТ „Мария Кюри”, ЦДГ „Славейче”, 
ЦДГ „Райна Княгиня”, детска ясла 
„Слънчево детство””

ОПРР 1.3/
ОПНОИР 

(за обучение)

идея за 
проект

36 месеца 
(01.01.2016 - 
31.12.2018)

7  бр. 
процедури по 

ЗОП
 250  225  25 

Зона за въздействие II "ЗОНА С 
ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО 
РАЗВИТИЕ (ЗВ II)"
общо, в т.ч.:

Проект 3BII -1.1. “Реконструкция и 
рехабилитация на уличната мрежа 
(включително шумозаглушаване), 
тротоари, пешеходни алеи и създаване на 
достъпна среда”
общо, в т.ч.:

ОПРР 1.2 3 252 2 927  325 

Дейност 3BII -1.1.1. "Рехабилитация и 
реконструкция на ул. "Търговска", ул. 
"Конверсия", ул. "Мебелна", ул. "Складова", 
ул. "Транспортна", ул. "Кичево", ул. 
"Костур", бул. "Бели Лом", ул. "Перистър" 

ОПРР 1.2 идея за 
проект

60 месеца 
(01.01.2014 - 
31.12.2018)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
3 252 2 927  325 

Съответства на схема 
BG161PO001/5-02/2012 "В 
подкрепа за следващия 
програмен период", Договор 
за БФП № BG161РО001/5-
02/2012/007, проект №В 4
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Проект 3BII -1.2. „Доизграждане и 
обновяване на техническата 
инфраструктура на югозападната 
промишлена зона”
общо, в т.ч.:

ОПРР 1.2 / 
ОПОС 11 080 9 972 1 108 

Дейност 3BII -1.2.1. „Изграждане на 4 нови 
улици, находящи се в Бизнес зона 
„Перистър”, с обща дължина 2 км.”

ОПРР 1.2 работен
48 месеца 

(01.01.2014 - 
31.12.2017)

5  бр. 
процедури по 

ЗОП
1 080  972  108 

Дейност 3BII -1.2.2. „Изграждане на 2 нови 
подхода от бизнес зоната към главен път за 
град София”

ОПРР 1.2 работен
36 месеца 

(01.01.2014 - 
31.12.2016)

5  бр. 
процедури по 

ЗОП
 310  279  31 

Дейност 3BII -1.2.3. „Изграждане на 
тротоари и подходи към имоти, 
предназначени за застрояване на ул. 
„Костур” (отсечка от ул. „Перистър” към 
приют за безстопанствени кучета)”

ОПРР 1.2 работен
36 месеца 

(01.01.2016 - 
31.12.2018)

5  бр. 
процедури по 

ЗОП
 285  257  29 

Дейност 3BII -1.2.4. „Изграждане на нова и 
реконструкция на съществуваща ВиК мрежа 
на територията на зоната (водопроводна 
мрежа - 7 500 m., канализационна мрежа - 15 
000 m.)”

ОПОС
частични 
работни 
проекти

60 месеца 
(01.01.2015 - 
31.12.2020)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
9 405 8 465  941 

Проект 3BII -1.3. „Преструктуриране и 
обновяване на производствени територии 
в югозападната промишлена зона”

ОПРР 1.2/ 
ПЧП 2 576  376  258 1 943 в югозападната промишлена зона

общо, в т.ч.:
ПЧП

Дейност 3BII -1.3.1. „Преструктуриране на 
бивш военен завод в зона за бизнес 
(тържище за земеделска продукция, 
складове, открити изложбени площи, 
производство)” 

ПЧП идея за 
проект

36 месеца 
(01.01.2016 - 
31.12.2018)

3  бр. 
процедури по 

ЗОП
2 159  216 1 943 

Дейност 3BII -1.3.2. „Разширяване на 
Бизнес зона „Перистър” в посока ул. 
„Костур” (към градски приют за 
безстопанствени кучета) и към местност 
Пчелина по протежение на главен път за 
град София”

ОПРР 1.2 идея за 
проект

48 месеца 
(01.01 2017 - 
31.12.20220)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
 418  376  42 

Проект 3BII -1.4. „Реконструкция на 
съществуващо улично осветление и 
изграждане на енергийно ефективна 
система за улично и алейно осветление”
общо, в т.ч.:

ОПРР 1.2  320  288  32 

Дейност 3BII -1.4.1. "Реконструкция на 
съществуващото и въвеждане на ново 
енергоспестяващо улично осветление по 
уличната мрежа в границите на зоната за 
въздействие"

ОПРР 1.2 идея за 
проект

48 месеца 
(01.01.2014 - 
31.12.2017)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
 320  288  32 

Съответства на схема 
BG161PO001/5-02/2012 "В 
подкрепа за следващия 
програмен период", Договор 
за БФП № BG161РО001/5-
02/2012/007, част от проект 
№Г
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Проект 3BII -1.5. „Развитие на 
проиновативна инфраструктура чрез 
създаването на технологичен парк в 
югозападната промишлена зона”
общо, в т.ч.:

ОПИК
Приоритет 

1 /
ОПРР 

1.2/ПЧП 

4 375 3 508  438  430 

Дейност 3BII -1.5.1. „Изграждане на 
високотехнологичен бизнес инкубатор за 
енергоефективни мерки на територията на 
югозападната промишлена зона в 
партньорство с малък и среден бизнес”

ОПИК
Приоритет 

1

идея за 
проект

36 месеца 
(01.01.2018 - 
31.12.2020)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
3 286 2 957  329 

Дейност 3BII -1.5.2. „Обособяване на 
център за провеждане на бизнес форуми, 
изложения, фестове на територията на 
югозападна промишлена зона (открити 
територии с арт декорации – подходящи не 
само за бизнес но и за събития от смесен тип 
„култура – общество – бизнес”)” 

ОПИК
Приоритет 

1/ПЧП

идея за 
проект

48 месеца 
(01.01.2017 - 
31.12.2020)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
 776  399  78  300 

Дейност 3BII -1.5.3. „Изграждане на център 
за агро-продукти, с водещи компании в 
производство на земеделски продукти на 
територията на общината” 

ОПРР 1.2/ 
ПЧП

идея за 
проект

48 месеца 
(01.01.2017 - 
31.12.2020)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
 313  152  31  130 

Проект 3BII -1.6. „Изграждане на втори 
етап от газопреносна мрежа на 
тертиторията на Бизнес зона „Перистър” - 
доизграждане на 4 клона на вътрешна 
газопреносна мрежа (около 3,5 км.)”
общо, в т.ч.:

ПЧП  769  769 

Дейност 3BII -1.6.1. „Изграждане на втори 
етап от газопреносна мрежа на тертиторията 
на Бизнес зона „Перистър” - доизграждане 
на 4 клона на вътрешна газопреносна мрежа 
(около 3,5 км.)”

ПЧП работен
72 месеца 

(01.01.2015 - 
31.12.2020)

 769  769 

Зона за въздействие III "ЗОНА НА 
ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА 
ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ (ЗВ III)"
общо, в т.ч.:

Проект 3BIII -1.1. „Реконструкция, 
рехабилитация и разширение на уличната 
мрежа, тротоари, пешеходни алеи и 
създаване на достъпна среда”
общо, в т.ч.:

ОПРР 1.2 12 262 11 035 1 226 
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Дейност 3BIII -1.1.1. "Рехабилитация и 
реконструкция на ул. "Марица", ул. "Хан 
Крум", ул. "Цар Симеон", ул. "Искър", ул. 
"Хан Омуртаг", бул. "Бели Лом", ул. "Св. Св. 
Кирил и Методий", ул. "Цар Асен", ул. 
"Иван Вазов", ул. "Стефан Караджа", ул. 
"Витоша", ул. "Димитър Ненов", ул. 
"Габрово", ул. "Бузлуджа", ул. "Никола 
Вапцаров", ул. "Дондуков", ул. "Арда", бул. 
"България", бул. "Априлско въстание", ул. 
"Дунав", ул. "Свети Климент", ул. "Никола 
Икономов", ул. "Димитър Хранов", ул. 
"Георги С. Раковски", ул. "Софроний", ул. 
"Панайот Волов", ул. "Анани Явашев", ул. 
"Ангел Кънчев", ул. "Гаврил Кръстевич", 
бул. "Васил Левски", ул. "Северен булевард", 
бул. "Княз Борис", ул. "Паркова", ул. 
"Антим", ул. "Г. Бенковски", ул. "Венелин", 
ул. "Андрей Цанов", ул. "Петко Р. 
Славейков", бул. "Странджа" 

ОПРР 1.2 идея за 
проект

72 месеца 
(01.01.2015 - 
31.12.2020)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
8 417 7 575  842 

Съответства на схема 
BG161PO001/5-02/2012 "В 
подкрепа за следващия 
програмен период", Договор 
за БФП № BG161РО001/5-
02/2012/007, проект №В 1

Дейност 3BIII -1.1.2. "Изграждане на 
велоалея по ул. "Дунав" /двустранна/"

ОПРР 1.2 идея за 
проект

72 месеца 
(01.01.2015 - 
31.12.2020)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
 398  358  40 

Съответства на схема 
BG161PO001/5-02/2012 "В 
подкрепа за следващия 
програмен период", Договор 
за БФП № BG161РО001/5-за БФП № BG161РО001/5-
02/2012/007, проект №Б 5

Дейност 3BIII -1.1.3. „Мостово съоръжение 
на р. Бели Лом за връзка на ул. „Св. 
Климент” и оформяне на кръстовище с бул. 
„България” и бул. „Априлско въстание”; 
реконструкция и разширение на мост 
„Панчоолу” с велоалея и нови пешеходни 
тротоари; изграждане на мостово 
съоръжение пред входа на Община Разград, 
което да осигури подход към сградата и 
достъп до паркинга; изграждане на 
пешеходен подход – мостово съоръжение 
над р. Бели Лом, м/у централния 
кооперативен пазар и хотел „Централ” (с 
разположени търговски обекти)"

ОПРР 1.2 идея за 
проект

72 месеца 
(01.01.2015 - 
31.12.2020)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
1 871 1 683  187 

Дейност 3BIII -1.1.4. "Реконструкция  на 
пешеходен подлез на бул. "Априлско 
въстание", свързващ зоната със социален 
характер и зоната на публични функции с 
висока обществена значимост"

ОПРР 1.2 идея за 
проект

72 месеца 
(01.01.2015 - 
31.12.2020)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
 305  275  31 

Съответства на схема 
BG161PO001/5-02/2012 "В 
подкрепа за следващия 
програмен период", Договор 
за БФП № BG161РО001/5-
02/2012/007, проект №В 2
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Дейност 3BIII -1.1.5. "Реконструкция на 
мостове на река Бели Лом по ул. Ст. 
Караджа и по ул. В. Левски - 2 броя, с 
изграждане на допълнителни  ленти за 
велосипеди"

ОПРР 1.2 идея за 
проект

72 месеца 
(01.01.2015 - 
31.12.2020)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
 675  607  67 

Съответства на схема 
BG161PO001/5-02/2012 "В 
подкрепа за следващия 
програмен период", Договор 
за БФП № BG161РО001/5-
02/2012/007, проект №В 3

Дейност 3BIII -1.1.6.  „Пешеходната зона по 
ул. „Паркова” с велоалея, свързваща центъра 
с градския парк; осъществяване на връзка на 
ул. „Дунав” с ул. „Св. Климент” до мостово 
съоръжение на р. Бели Лом”

ОПРР 1.2 идея за 
проект

72 месеца 
(01.01.2015 - 
31.12.2020)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
 597  537  60 

Проект 3BIII -1.2. „Реконструкция на 
съществуващи и изграждане на нови 
паркинги в централната градска част”
общо, в т.ч.:

ОПРР 1.2 1 735 1 562  174 

Дейност 3BIII -1.2.1. „Реконструкция на 
паркингите до х-л "Централ" и зад пощата 
(ул. "Дунав") и паркинги в близост до 
централен кооперативен пазар и при ул. 
"Иван Вазов"”

ОПРР 1.2 идея за 
проект

48 месеца 
(01.01.2017 - 
31.12.2020)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
 485  437  49 

Дейност 3BIII -1.2.2. „Изграждане на 
многоетажен паркинг в югоизточната част 
на площад „Ларго””

ОПРР 1.2 идея за 
проект

48 месеца 
(01.01.2016 - 
31 12 2019)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
1 250 1 125  125 

на площад „Ларго 31.12.2019) ЗОП
Проект 3BIII -1.3. „Изграждане на 
системи за енергийна ефективност и 
видео-наблюдение в централната градска 
част”
общо, в т.ч.:

ОПРР 1.2 1 668 1 501  167 

Дейност 3BIII -1.3.1. „Реконструкция на 
съществуващото и въвеждане на ново 
енергоспестяващо улично осветление по 
уличната мрежа в границите на зоната за 
въздействие”

ОПРР 1.2 идея за 
проект

48 месеца 
(01.01.2014 - 
31.12.2017)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
 930  837  93 

Съответства на схема 
BG161PO001/5-02/2012 "В 
подкрепа за следващия 
програмен период", Договор 
за БФП № BG161РО001/5-
02/2012/007, част от проект 
№Г

Дейност 3BIII -1.3.2. „Енергийно 
ефективни светофарни уредби - по уличната 
мрежа в границата на зоната”

ОПРР 1.2 идея за 
проект

48 месеца 
(01.01.2016 - 
31.12.2019)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
 360  324  36 
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Дейност 3BIII -1.3.3. „Системи за видео-
наблюдение с цел контрол на обществената 
среда и подобряване на транспортната 
инфраструктура”:  градски парк (5 бр. видео 
камери); ул.”Дунав” с бул.”Странджа”; 
ул.”Дунав” с бул.”Васил Левски”; 
ул.”Дунав” с ул.”Паркова”; бул.”Априлско 
въстание” с бул.”България”; бул.”Априлско 
въстание” с бул.”Странджа”; кръгово 
кръстовище; бул.”България”; 
ул.”Св.св.Кирил и Методий”; ул.”Стефан 
Караджа”; пл.”Независимост”; 
пл.”Възраждане”; пл.”Стефан Стамболов”; 
пл.”Момина чешма”; Общински културен 
център /ОКЦ/; Джамия  ”Ибрахим паша”; 
паркинг срещу Средношколското 
общежитие и бул.”Априлско Въстание”

ОПРР 1.2 идея за 
проект

48 месеца 
(01.01.2016 - 
31.12.2019)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
 378  340  38 

Проект 3BIII -1.4. „Изграждане на нова и 
реконструкция на съществуваща ВиК 
мрежа”
общо, в т.ч.:

ОПОС 9 476 8 529  948 

Дейност 3BIII -1.4.1. „Изграждане на нова и 
реконструкция на съществуваща ВиК мрежа 
на територията на зоната: 
Водопроводна мрежа 12 500 m

ОПОС
частични 
работни 

36 месеца 
(01.01.2015 - 
31 12 2017)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
9 476 8 529  948 

- Водопроводна мрежа - 12 500 m.
- Канализационна мрежа - 12 500 m.”

проекти 31.12.2017) ЗОП

Проект 3BIII -1.5. „Подобряване на 
екологичната обстановка чрез 
преустройство на коритото на р. Бели 
Лом и прилежащите брегови ивици”
общо, в т.ч.:

ОПРР 1.2/ 
ОПОС 2 916 2 624  292 

Дейност 3BIII -1.5.1. „Оформяне на 
пешеходна зона, велоалея, прогледни 
площадки и превръщане на коритото на 
реката в атрактивно място за отдих”

ОПРР 1.2 идея за 
проект

60 месеца 
(01/01.2016 - 
31.12.2020)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
2 495 2 245  249 

Дейност 3BIII -1.5.2. „Корекция на реката 
за предотвратяване на ерозията и овладяване 
на риска от наводнение”

ОПОС работен
60 месеца 

(01/01.2016 - 
31.12.2020)

5  бр. 
процедури по 

ЗОП
 422  379  42 

Проект 3BIII -1.6. „Изграждане на 
зарядни колонки за електромобили в 
централната градска част”
общо, в т.ч.:

ПЧП  25  25 

Дейност 3BIII -1.6.1. „Изграждане на 
зарядни колонки за електромобили при х-л 
"Централ" и спортната зала "Абритус"” ПЧП идея за 

проект

36 месеца 
(01.01.2015 - 
31.12.2017)

 25  25 
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Проект 3BIII -1.7. „Реконструкция, 
довършителни работи и внедряване на 
мерки за енергийна ефективност на 
административни сгради и сгради 
общинска собственост”
общо, в т.ч.:

ОПРР 1.1 / 
1.2
РБ

13 420 10 643 1 183 1 595 

Дейност 3BIII -1.7.1. „Превръщане на 
сградата на бившия дом на армията в 
обществена сграда с представителни 
функции”

ОПРР 1.1 идея за 
проект

36 месеца 
(01.01.2015 - 
31.12.2017)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
 985  887  99 * Социална инфраструктура

Дейност 3BIII -1.7.2. „Превръщане на 
недовършената сграда на МВР в 
мултифункционален комплекс за събития, 
култура, туризъм, бизнес и спорт”

ОПРР 1.4 идея за 
проект

60 месеца 
(01/01.2016 - 
31.12.2020)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
9 985 8 987  999 * Социална инфраструктура

Дейност 3BIII -1.7.3. „Реконструкция и 
мерки за енергийна ефективност на сградата 
на община Разград, сградите на съда, 
прокуратурата, МВР, ДКЦ, НАП, НОИ”

ОПРР 1.1/ 
Реп. Б  

идея за 
проект

48 месеца 
(01.01.2015 - 
31.12.2018)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
2 450  770  86 1 595 * Социална инфраструктура

Проект 3BIII -1.8. „Реконструкция, 
модернизация и покриване на градския 
колодрум”
общо, в т.ч.:

ОПРР * 21 865 19 679 2 187 

Дейност 3BIII -1.8.1. „Реконструкция, 
модернизация и покриване на градския 
колодрум”

ОПРР * идея за 
проект

48 месеца 
(01.01.2017 - 
31.12.2020)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
21 865 19 679 2 187 * Социална инфраструктура

Проект 3BIII -1.9. „Доставка на 
туристическо влакче и промотиране на 
неговия маршрут, акцентиращ върху 
културните, исторически и архитектурни 
обекти”
общо, в т.ч.:

ОПРР *  135  121  13 

Дейност 3BIII -1.9.1. „Доставка на 
туристическо влакче и промотиране на 
неговия маршрут, акцентиращ върху 
културните, исторически и архитектурни 
обекти”

ОПРР * идея за 
проект

36 месеца 
(01.01.2015 - 
31.12.2017)

3  бр. 
процедури по 

ЗОП
 135  121  13 

Проект 3BIII -2.1. „Паркоустрояване, 
реконструкция на съществуващите и 
изграждане на нови зелени площи, алейна 
мрежа и зони за обществен отдих”
общо, в т.ч.:

ОПРР 1.2 12 935 11 445 1 271  219 
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Дейност 3BIII -2.1.1. "Северен градски парк - 
Реконструкция и обновяване на главна 
алейна мрежа, градинско обзавеждане, 
кътове за отдих и четири броя комбинирани 
детски площадки; зоокът "Разград"; 
изграждане на поливна система и парково 
осветление; изграждане на два броя 
площадки за фитнес на открито"

ОПРР 1.2 идея за 
проект

60 месеца 
(01.01.2016 - 
31.12.2020)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
5 382 4 844  538 

Съответства на схема 
BG161PO001/5-02/2012 "В 
подкрепа за следващия 
програмен период", Договор 
за БФП № BG161РО001/5-
02/2012/007, проект №А 4

Дейност 3BIII -2.1.2. „Централна градска 
градина "Стефан Стамболов" - 
паркоустройство, алейна мрежа, градинско 
обзавеждане, воден ефект, парково 
осветление, поливна система”

ОПРР 1.2 идея за 
проект

48 месеца 
(01.01.2014 - 
31.12.2017)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
 744  669  74 

Съответства на схема 
BG161PO001/5-02/2012 "В 
подкрепа за следващия 
програмен период", Договор 
за БФП № BG161РО001/5-
02/2012/007, проект №А 5

Дейност 3BIII -2.1.3. „Изграждане на 
атракционно–увеселителна зона в Северен 
градски парк и обособяване на кътове за 
представяне на побратимените на гр. 
Разград градове”

ОПРР 1.2 идея за 
проект

60 месеца 
(01.01.2016 - 
31.12.2020)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
3 588 3 229  359 

Дейност 3BIII -2.1.4. „Осигуряване на 
свободен достъп до широколентов безжичен 
интернет в зоните за отдих, спорт и туризъм 
на територията на централната градска част”

ОПРР 1.2 идея за 
проект

36 месеца 
(01.01.2015 - 
31 12 2017)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
 219  219 

на територията на централната градска част р 31.12.2017) ЗОП

Дейност 3BIII -2.1.5. "Градска градина в кв. 
64 - паркоустройство, алейна мрежа, 
градинско обзавеждане, поливна система, 
алейно осветление, комбинирана детска 
площадка"

ОПРР 1.2 идея за 
проект

48 месеца 
(01.01.2014 - 
31.12.2017)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
 182  164  18 

Съответства на схема 
BG161PO001/5-02/2012 "В 
подкрепа за следващия 
програмен период", Договор 
за БФП № BG161РО001/5-
02/2012/007, проект №А 7

Дейност 3BIII -2.1.6. "Квартали 63, 64, 65, 
67, 68, 69, 71, 72, 73, 303, 304, 306, 307, 675, 
801 - общо 15 броя, включващи изграждане, 
реконструкция и рехабилитация на зелени 
площи, кътове за отдих с градинско 
обзавеждане, пешеходни алеи и тротоари, 
обслужващи улици и места за паркиране на 
живущите, изграждане на енерго 
спестяващо осветление. Изграждане и 
възстановяване на комбинирани детски 
площадки в двете възрастови групи в кв. 65 
/2 броя/, кв. 66, кв. 306, кв. 71, кв. 73, кв. 
319, кв. 675, кв. 65 - общо 9 броя. 
Изграждане на комбинирана спортна 
площадка в кв. 72"

ОПРР 1.2 идея за 
проект

48 месеца 
(01.01.2014 - 
31.12.2017)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
2 631 2 368  263 

Съответства на схема 
BG161PO001/5-02/2012 "В 
подкрепа за следващия 
програмен период", Договор 
за БФП № BG161РО001/5-
02/2012/007, проект №Б 3
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Дейност 3BIII -2.1.7. "Градска градина в кв. 
63 - Б паркоустройство, алейна мрежа, 
градинско обзавеждане, поливна система, 
алейно осветление, комбинирана детска 
площадка"

ОПРР 1.2 идея за 
проект

48 месеца 
(01.01.2014 - 
31.12.2017)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
 190  171  19 

Съответства на схема 
BG161PO001/5-02/2012 "В 
подкрепа за следващия 
програмен период", Договор 
за БФП № BG161РО001/5-
02/2012/007, проект №А 6

Проект 3BIII -3.1. „Изграждане на 
физкултурен салон и многофункционална 
спортна зала към ГПЧЕ „Екзарх Йосиф””
общо, в т.ч.:

ОПРР 1.3 1 500 1 350  150 

Дейност 3BIII -3.1.1. „Изграждане на 
физкултурен салон и многофункционална 
спортна зала към ГПЧЕ „Екзарх Йосиф”” ОПРР 1.3 работен

48 месеца 
(01.01.2015 - 
31.12.2018)

5  бр. 
процедури по 

ЗОП
1 500 1 350  150 * Социална инфраструктура

Проект 3BIII -3.2. „Реконструкция, 
обновяване и мерки за енергийна 
ефективност на образователната 
инфраструктура”
общо, в т.ч.:

ОПРР 1.3 3 830 3 447  383 

Дейност 3BIII -3.2.1. „ГПЧЕ "Екзарх 
Йосиф" /втори корпус/ с дворно място - 
реконструкция и обновяване с мерки за 
енергийна ефективност, благоустрояване на ОПРР 1.3 идея за 

проект

60 месеца 
(01.01.2014 - 

6  бр. 
процедури по  975  878  98 

Съответства на схема 
BG161PO001/5-02/2012 "В 
подкрепа за следващия 
програмен период", Договор р ф у р

дворно място и изграждане на 
енергоспестяващо осветление”

проект 31.12.2018)
р ур

ЗОП за БФП № BG161РО001/5-
02/2012/007, проект №II 5
* Социална инфраструктура

Дейност 3BIII -3.2.2. „ОУ "Н. Й. 
Вапацаров" с дворно място - реконструкция 
и обновяване с мерки за енергийна 
ефективност, благоустрояване на дворно 
място и изграждане на енергоспестяващо 
осветление”

ОПРР 1.3 идея за 
проект

60 месеца 
(01.01.2014 - 
31.12.2018)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
1 037  934  104 

Съответства на схема 
BG161PO001/5-02/2012 "В 
подкрепа за следващия 
програмен период", Договор 
за БФП № BG161РО001/5-
02/2012/007, проект №II 4
* Социална инфраструктура

Дейност 3BIII -3.2.3. „Средношколско 
общежитие с прилежащо дворно място - 
реконструкция и обновяване с мерки за 
енергийна ефективност” ОПРР 1.3 идея за 

проект

60 месеца 
(01.01.2014 - 
31.12.2018)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
1 094  984  109 

Съответства на схема 
BG161PO001/5-02/2012 "В 
подкрепа за следващия 
програмен период", Договор 
за БФП № BG161РО001/5-
02/2012/007, проект №II 6
* Социална инфраструктура

Дейност 3BIII -3.2.4. „Детска ясла 
"Звездицa" с дворно място - реконструкция и 
обновяване с мерки за енергийна 
ефективност и съоръжения за игра” ОПРР 1.3 идея за 

проект

60 месеца 
(01.01.2014 - 
31.12.2018)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
 724  651  72 

Съответства на схема 
BG161PO001/5-02/2012 "В 
подкрепа за следващия 
програмен период", Договор 
за БФП № BG161РО001/5-
02/2012/007, проект №II 7
*  Социална инфраструктура
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Проект 3BIII -4.1. „Енергийна 
ефективност и реконструкция на сгради в 
сферата на културата и изкуството”
общо, в т.ч.:

ОПРР 1.4 1 647 1 482  165 

Дейност 3BIII -4.1.1. "Библиотека "Проф. 
Боян Пенев" - реконструкция и обновяване с 
мерки за енергийна ефективност"

ОПРР 1.4 идея за 
проект

72 месеца 
(01.01.2014 - 
31.12.2019)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
 314  283  31 

Съответства на схема 
BG161PO001/5-02/2012 "В 
подкрепа за следващия 
програмен период", Договор 
за БФП № BG161РО001/5-
02/2012/007, проект №III 1
* Социална инфраструктура

Дейност 3BIII -4.1.2. "Музикална школа 
"Илия Бърнев" към народно 
читалище"Развитие 1869" - реконструкция и 
обновяване с мерки за енергийна 
ефективност"

ОПРР 1.4 идея за 
проект

72 месеца 
(01.01.2014 - 
31.12.2019)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
 336  302  34 

Съответства на схема 
BG161PO001/5-02/2012 "В 
подкрепа за следващия 
програмен период", Договор 
за БФП № BG161РО001/5-
02/2012/007, проект №III 2
* Социална инфраструктура

Дейност 3BIII -4.1.3. "Етнографски музей с 
дворно място - реконструкция и обновяване 
с мерки за енергийна ефективност"

ОПРР 1.4 идея за 
проект

72 месеца 
(01.01.2014 - 
31.12.2019)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
 300  270  30 

Съответства на схема 
BG161PO001/5-02/2012 "В 
подкрепа за следващия 
програмен период", Договор 
за БФП № BG161РО001/5-
02/2012/007 проект№III 302/2012/007, проект №III 3
* Социална инфраструктура

Дейност 3BIII -4.1.4. „Основен ремонт на 
сградата на Разградската филхармония”

ОПРР 1.4 идея за 
проект

72 месеца 
(01.01.2014 - 
31.12.2019)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
 345  311  35 * Социална инфраструктура

Дейност 3BIII -4.1.5. „Енергийно 
обследване и саниране на Общинския 
културен център, сградите на Общинското 
радио, административната и театралната 
сграда на Народно Читалище „Развитие 
1869””

ОПРР 1.4 идея за 
проект

84 месеца 
(01.01.2014 - 
31.12.2020)

7  бр. 
процедури по 

ЗОП
 352  317  35 * Социална инфраструктура

Проект 3BIII -4.2. „Промотиране на 
иновативни културни събития”
общо, в т.ч.:

Други 
донори

 235  235 

Дейност 3BIII -4.2.1. „Промотиране на 
ежегоден фестивал на киселото мляко и  
фестивал "Разград - градът е сцена"”

Други 
донори

НП
72 месеца 

(01.01.2015 - 
31.12.2020)

3  бр. 
процедури по 

ЗОП
 235  235 

Проект 3BIII -4.3. „Поставяне на 
архитектурно-художестено осветление на 
исторически, културни и туристически 
обекти в централната градска част”
общо, в т.ч.:

ОПРР 1.4  114  114  11 
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Дейност 3BIII -4.3.1. „Къща музей „Станка 
и Никола Икономови”” ОПРР 1.4 идея за 

проект

48 месеца 
(01.01.2016 - 
31.12.2019)

3  бр. 
процедури по 

ЗОП
 20  18  2 

Дейност 3BIII -4.3.2. „Сградите на съда, 
НАП, ОКЦ, Дом на армията, ГПЧЕ „Екзарх 
Йосиф”” ОПРР 1.4 идея за 

проект

48 месеца 
(01.01.2016 - 
31.12.2019)

3  бр. 
процедури по 

ЗОП
 94  85  9 

Проект 3BIII -4.4. „Благоустрояване, 
включително художествено осветление и 
превръщане на площад Възраждане и 
рамката му в комплекс  за провеждане на 
тържества и церемонии на открито”
общо, в т.ч.:

ОПРР 1.2/ 
1.4  470  423  47 

Дейност 3BIII -4.4.1. „Благоустрояване, 
включително художествено осветление и 
превръщане на площад Възраждане и 
рамката му в комплекс за провеждане на 
тържества и церемонии на открито”.
Рамката включва административната и 
театрални сгради на НЧ „Развитие 1869”, 
Мавзолея-костница, Войнишкия паметник и 
паметник на учениците на Кирил и 
Методий”

ОПРР 1.2/ 
1.4

идея за 
проект

60 месеца 
(01.01.2014 - 
31.12.2018)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
 470  423  47 

Проект 3BIII 4 5 Извършване на ОПРР 1 4/Проект 3BIII -4.5. „Извършване на 
консервационни и реставрационни 
дейности на паметници на културата в 
централната градска част”
общо, в т.ч.:

ОПРР 1.4/ 
ОПНОИР 

(за 
оборудване 
и обучение)

1 224 1 102  122 

Дейност 3BIII -4.5.1. „Къща-музей „Станка 
и Никола Икономови” и Мавзолей-
костница”

ОПРР 1.4/ 
ОПНОИР 

(за 
обучение)

идея за 
проект

60 месеца 
(01.01.2014 - 
31.12.2018)

7 бр. 
процедури по 

ЗОП
 351  316  35 * Социална инфраструктура

Дейност 3BIII -4.5.2. „Къщи-клубове на: 
Съюза на архитектите, Съюза на 
българските художници, Съюза на дейците 
на културата, Съюза на ветераните от 
войните, Съюза на инвалидите и Съюза на 
глухите”

ОПРР 1.4/ 
ОПНОИР 

(за 
оборудване)

идея за 
проект

72 месеца 
(01.01.2014 - 
31.12.2019)

7  бр. 
процедури по 

ЗОП
 873  786  87 * Социална инфраструктура

ОБЩ БЮДЖЕТ ЗА ПРОЕКТИТЕ 
(ИПГВР) 166 717 140 294 16 826  325 1 595  219 7 224  235

БЕЛЕЖКИ:

** В колона 3 се изписва проектната готовност с вида на проекта (идеен, технически, работен проект или в процес на изработване или на възлагане)
*** В колона 5 се описват броят и видът на процедурите по ЗОП/НВМОП - за избор и възлагане на проектирането; за избор на изпълнител на СМР;за доставка на оборудване и др. Това е задължително в случаите, когато проектите се финансират с 
публични средства, когато това е с частни инвестиции - по предложение на съответния донор.
**** При финансиране на собствен (финансиран изцяло - на 100% от общинския бюджет) проект или инвестиционна програма се попълва само колона 9

*В колона 2 се изписва кодът на операциите по съответна ОП

ОПРР * - Финансов инженеринг
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2.2. Заинтересовани страни 

Прилагането на ИПГВР освен материален, изисква още човешки, 

институционален и технически ресурс. Тези три условия гарантират неговото успешно 

изпълнение и прозрачност. Ето защо идентифицирането на заинтересованите 

страни, които да се включват в процеса на изпълнение беше особено важно изискване 

за екипа на проекта, което се извърши на няколко етапа и обедини следните дейности: 

 Събра се подробна информация за публичните и частните местни структури и 

техните предмети на дейност; 

 Обърна се внимание на активно партниращите по време на обществените 

обсъждания местни структури, които показаха активна гражданска позиция и 

отношение към дебатираните проблеми и техните решения; 

 Извлякоха се законово ангажираните в процеса частни и публични структури 

и институции; 

 Регистрираха се включените бенефициенти във вече разработени проекти на 

територията на гр. Разград; 

 По време на проучването се регистрираха и други индивидуални мотиви за 

включването на някои други местни структури в списъка на заинтересованите страни. 

На първия етап на идентифициране всички местни структури и институции бяха 

съотнесени към териториалния и тематичен обхват на ИПГВР и по този начин се 

прецени, кои от тях като основни местни структури имат интерес и потенциал за 

включване в бъдещото изпълнение на ИПГВР. 

На втория етап на идентифициране на заинтересованите страни, част от 

описаните местни структури и институции по групи, бяха конкретизирани с техните 

имена и координати. Изработването на тези списъци ще подпомогне община Разград и 

другите местни структури да установят устойчиви партньорства, добра комуникация и 

така да работят по-ефективно за изпълнението на ИПГВР в периода 2014-2020 г. 

Тук представяме обобщения списък с идентифицираните заинтересовани страни, 

намиращи се на територията на град Разград, които ще се привличат за партньори при 

реализацията на ИПГВР. 

а) Община и общински структури: Председател на общинския съвет и 

общинските съветници, Кмет на общината и заместник кметовете, секретар на 

общината, директори на дирекции и ръководители на структурни звена в общинската 
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администрация, служителите на общината, звената към общината, които изпълняват 

функции във връзка с определени секторни политики. 

б) Офиси на държавни структури: Бюро по труда, Дирекция „Социално 

подпомагане“, Отдел „Закрила на детето“, РУ „Полиция“, КАТ, Районна служба 

“Пожарна безопасност и защита на населението“ и др. 

в) Институции отговарящи за изграждането и поддръжката на техническата 

инфраструктура: „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, E.ON България” ЕАД, клон 

Разград, Електроснабдяване, „Дунавгаз” ЕАД, телекомуникационни компании, 

проектантски, контролни и други фирми свързани със строителството, Интернет 

доставчици и др. 

г) Здравни заведения: МБАЛ „Св. Иван Рилски” АД, „ДКЦ І – Разград” ЕООД, 

„Център за спешна медицинска помощ – Разград”, „Дом за медико-социални грижи за 

деца”; Медицински центрове: „Здраве – Разград” ООД, „Д-р Велкови” ООД, „Вита 

Медика“ – Разград, Център за неотложна медицинска помощ „Вита”, Очен комплекс 

„Св. Петка”. 

д) Образователни заведения: десет детски заведения: ЦДГ № 2 „Лудогорче”, 

ЦДГ № 3 „Приказка”, ЦДГ № 4 „Митко Палаузов”, ЦДГ № 5 „Незабравка”, ЦДГ № 6 

„6-те ястребинчета”, ЦДГ № 7 „Васил Левски”, ЦДГ № 8 „Райна Княгиня”, ЦДГ № 11 

„Детелина”, ЦДГ № 12 „Зорница”, ЦДГ № 14 „Славейче”; пет основни училища: ОУ „Н. 

Й. Вапцаров”, ОУ „Иван Тургенев”, ОУ „Васил Левски”, ОУ „Н. Икономов”, ОУ „Отец 

Паисий”; четири средни училища: СОУ „Христо Ботев”, ПМГ „Акад. Д. Обрешков” – 

профилирана гимназия, ГПЧЕ „Е. Йосиф” – профилирана гимназия, спортно училище; 

шест професионални гимназии: ПГИ „Робер Шуман”, ПТГ „Шандор Петьофи”, 

ПГХТБТ „Мария Кюри”, ПГССХВТ „Ангел Кънчев”, ПГТС „Христо Смирненски”, 

ПГО „Ст. Н. Спасо – Еленина”; пет извънучилищни педагогически учреждения: Център 

за работа с деца (ЦРД), Център за ученическо, техническо и научно творчество 

(ЦУТНТ), Ученическа спортна школа (УСШ) „Р. Бухтев”, Междуучилищен център по 

труд и техника (МУЦ), Ресурсен център (РЦПИОВДУСОП). 

е) Социални заведения: „Дом за стари хора с отделения за лежащо болни”, 

„Дом за възрастни с деменция”, „Домашен социален патронаж”, „Център за 

рехабилитация и социална интеграция „Емилиян”, „Център за обществена подкрепа”, 
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Дневен център за възрастни хора с увреждания, Център за настаняване от семеен тип за 

деца. 

ж) Домсъветите, намиращи се в зоните за въздействие. 

з) Фирмите, развиващи или имащи интерес да развиват дейност в Зоната с 

потенциал за икономическо развитие "Перистър" 

№ 

Фирми, развиващи 

дейност в Бизнес зона 

"Перистър" 

Икономически 

сектор/основна дейност 
№ 

Фирми, които имат 

интерес да развиват 

дейност в Бизнес зона 

"Перистър" (потенциални 

инвеститори, наематели) 

Икономически 

сектор/основна дейност 

1 ЕЛИ АУТО ЕООД услуги - куриерски 

услуги 

1 СИТРОЕН БЪЛГАРИЯ 

ЕООД 

търговия и сервиз на 

лекотоварни автомобили 

2 ВИКИ 96 ЕООД търговия и услуги - 

търговия с 

хидроизолационни 

матеиали и монтаж 

2 ЕЛИ АУТО ЕООД сервизен център за авто 

ремонт и диагностика 

3 КРАСИ СТИЛ ЕООД производство - 

производство на саи за 

обувки 

3 ЕЛЕКТРОРЕСУРС 

ЕООД 

търговия с 

електроматериали на едро 

4 ЕТ ТЕОДОРО БАБАРОВ 

– КЛИО КОМЕРС 

търговия - хранителни 

стоки 

4 ВИКИ 96 ЕООД търговия с топло и 

хидроизолации 

5 ЕТ РОССА – РОСЕН 

РУСЕВ 

производство - сувенири 

и реклама 

5 БОГИТЕХ ЕООД авто ателие за тунинг на 

автомобили 

6 ЕТ ДЖЕМИЛЕ 

ГОРЕЛСКА 

производство и търговия 

- дървен материал 

6 МЕТАЛ ЛУКС ООД търговия с изделия от 

метал 

7 РИТЪМ АРТ ООД производство и търговия 

- мебели, пласкости и 

обков за мебели 

    

8 СТИНГ АД търговия - лекарствени 

продукти 

    

9 ЧИЧО ЕООД услуги - автомобилна 

електроника и 

диагностика 

    

10 МИНКОВ КАР ЕООД услуги - автобояджийски 

услуги 

    

11 БАБРОВ ЕООД търговия - напитки     

12 НВН – КРАФТ - 

НЕДЯЛКО МИХАЙЛОВ 

търговия - битова химия 

на едро 

    

13 БЛИЦ ООД търговия - кафеавтомати 

и вендинг машини 

    

14 ВВ ДИЗАЙН ЕООД производство и търговия 

- български сувенири 

    

15 ТЕМАКС БЪЛГАРИЯ 

ЕООД 

търговия - строителни 

материали 

    

16 ПЕНТО ЕООД търговия и строителство 

- топлоизолации 

    

17 ЕУРИДА ЕООД услуги - куриерски 

услуги 

    

18 ПЕТРОВ - ЦОНЕВ ЕТ търговия - 

ресторантьорска дейност 

    

19 ЕТ МИЛЧО МИЛЕВ услуги - електроуслуги     

20 ЕТ ПИСТЪН услуги - авто ремонти     
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№ 

Фирми развиващи дайност извън територията на 

Бизнес зона "Перистър", разположени в зоната за 

въздействие 

№ 

Фирми развиващи дайност извън територията на 

Бизнес зона "Перистър", разположени в зоната за 

въздействие 

1 ТРАНСИМПЕКС 

БЪЛГАРИЯ ООД 

производство на 

осветителни тела 

1 ВОДЕН СВЯТ ООД търговия с ВиК материали 

2 ТРАКЦИЯ АД ремонт и поддръжка на 

вагони 

2 САВ ЕООД строително монтажни 

услуги 

3 СОЦИАЛИНВЕСТ АД търговия с горива     

4 СИМБО КАРС ЕТ търговия с автомобили     

5 ПОЛИКОРЕКТ ЕООД производство на 

интериорни и входни 

врати 

    

6 МДМ ЕООД търговия с материали и 

обков за производство на 

дограма 

    

7 ЕМ-ПАК ООД произвоство на стъкла     

8 АЛФА ХИМ ЕООД производство на дограма     

9 АЛФА ТРЕЙД ООД търговия със стоителни 

материали 

    

 

и) Строителни фирми - „Пътно поддържане” ЕООД, „Пътно строителство” 

ЕООД, „Ник – 21 – Мечев” ЕООД, „Сав” ЕООД, ЕТ „Димитър Цачев”, ЕТ „Валли 10 – 

В. Василев”, „Пътприват” АД, ЕТ „Беса – Б. Реджеб”, „Абритус” ЕООД, „Строймонтаж” 

АД, ЕТ. „Марин Георгиев”, „Строител” ЕООД, „САВ – С. Василев”ЕТ, СД „Димитров – 

Рашков – Сие”, ЕТ „Цани 93 – С- Станчев”, ЕТ „Огнян Янчев и син”, ЕТ „Алкор – И. 

Димитров”, „Селт” ООД, „Монтажи” АД, „Лудогорие” ООД.; 

й) Архитектурни паметници, музеи и родни къщи: църква „Св. Николай 

Чудотворец”, църква в старото гробище, джамия „Ибрахим паша”, училище „Васил 

Левски” с часовникова кула, Мавзолеят на загиналите руски воини в Освободителната 

война 1877 – 1878 г., сградата на ГПЧЕ „Екзарх Йосиф”, Часовниковата кула, 

Етнографски музей, къща-музей на просветителите „Станка и Никола Икономови”, 

къща-музей „Анание Явашов”, Исторически музей, Художествена галерия „Илия 

Петров”, Клуб на културните дейци, Бивш клуб НТС, Дом на учителя, Музикален дом 

„Железни струни”, Военен клуб, Бивш дом на българо-съветската дружба, Клуб на 

пенсионера, Архитектурен комплекс – „Вароша”. 

к) Културни институти - „Общински културен център” (2003 г.), библиотека 

„Проф. Боян Пенев”, драматичен театър „Антон Страшимиров”,професионален 

капански ансамбъл; Разградска филхармония „Проф. Димитър Ненов”. 

л) Неправителствени организации - Регионална търговско-промишлена палата 

и земеделска камара, Сдружение "Жанета", Федерация на жените, Женска независима 
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ромска организация „Кармен”, Регионален експертно консултантски и информационен 

център "Читалища", Читалище "Развитие", КНСБ Разград, Сдружение "Консултантски 

клуб за гражданско образование", Сдружение "Север", Дружество на дейците на 

културата, Център за ученическо техническо и научно творчество, Регионален съюз на 

инвалидите, Регионален съюз на слепите. 

3. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ИПГВР 

Съгласно Закона за регионално развитие (ЗРР), „Интегриран план за градско 

възстановяване и развитие” е план за икономическо и социално развитие или 

възстановяване на населено място - град или част от него, разработен за прилагането на 

оперативна програма "Региони в растеж", както и на други оперативни програми, 

финансиращи проекти в градовете”. 

Финансовото осигуряване реализацията на ИПГВР включва: безвъзмездната 

финансова помощ по Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз, на 

други международни програми, общинския бюджет, републиканския бюджет, различни 

национални програми, частни инвестиции и други източници, като финансовите 

инженерингови инструменти JESSICA, JASPERS, JEREMIE и пр. 

Чрез Интегрирания план се получава ефект от съвместното използване на 

ресурси от различни финансови източници при навременното включване на ведомства, 

компании и организации, имащи отношение към градското развитие. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ИПГВР 

Организацията за прилагането на ИПГВР ще се осъществява от няколко звена, 

разположени на различни нива, имащи различни функции и правомощия. Така 

например текущата организация за прилагането на ИПГВР ще се осъществява от: 

 Членовете на Екип за изпълнение на ИПГВР, който се състои от седем 

човека местни експерти, които ще бъдат пряко ангажирани с изпълнението на 

проектите по зони. Екипът за изпълнението на ИПГВР се ръководи от мениджър. В 

състава на екипа се включват още финансов мениджър, трима проектни експерти, 

отговарящи за всяка отделна зона за въздействие, юрист и експерт „Връзки с 

обществеността”. Членовете на екипа за изпълнение на ИПГВР се назначават със 

заповед на кмета на общината. 

Мениджърът на ИПГВР отговаря за административната и техническата 

реализация на ИПГВР, за комуникацията с изпълнителите на ИПГВР и с частните 
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партньори, за публичността и прозрачността на цялостния процес на изпълнение. Той е 

член на Работната комисия за изпълнение (РКИ) на ИПГВР, на която докладва текущото 

изпълнение на плана. Мениджърът също така е контактно лице за комуникация с МРР и 

с УО на другите оперативни програми. Мениджърът заедно с другите членове на екипа 

се назначава от кмета. Дейностите на екипа се базират на инструкциите на УО на 

оперативните програми и преди всичко на изискванията на ОПРР, решенията на 

Общинския съвет и решенията на РКИ на ИПГВР. 

Финансовият мениджър отговаря за финансовото управление на проектите, за 

адекватното и отговорно изразходване на финансовите ресурси, съобразно изискванията 

на ОПРР и/или другите оперативни програми. 

Проектните експерти (3 на брой) носят пряката отговорност за техническото и 

финансовото изпълнение на планираните дейности и проектите във всяка една от зоните 

за въздействие. При възникнала необходимост по решение на РКИ на ИПГВР се наемат 

допълнително външни консултанти, които да подпомагат изпълнението на конкретните 

проекти. 

Експерт „Връзки с обществеността”, осигурява информираността и 

публичността на дейностите и резултатите на ИПГВР и поддържа постоянна връзка с 

медиите. 

Експерт юрист, осигурява правно-нормативното обслужване на дейността и 

съответствието между нормативните изисквания, актовете на Общинския съвет и кмета 

на общината, и изпълнението на ИПГВР. 

Екипът за изпълнение на ИПГВР се отчита за своята дейност пред РКИ на 

ИПГВР и пред кмета на общината. 

 Работната комисия за изпълнение (РКИ) на ИПГВР включва мениджъра 

на Екипа за изпълнение на ИПГВР и началниците на отдели в Общинска администрация 

Разград. Конкретният брой на членовете й се определя със заповед на кмета на 

общината. РКИ ще осъществява мониторинг върху работата на Екипа за изпълнение на 

ИПГВР и ще взема решения при възникнали проблеми, като по този начин подпомага 

кмета на общината и осигурява публичност и прозрачност на изпълнението на плана. 

РКИ ще се ръководи от секретар, който планира и организира текущата й работа, 

съхранява документацията, запознава кмета с регистрираните проблеми и взетите 

решения за тяхното отстраняване. 
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 Кметът на общината сформира, управлява, осъществява мониторинг и 

контролира горните две структури. 

 Общинския съвет, пред който кметът отчита резултатите от ИПГВР всяка 

година, взема най-важните решения, свързани с неговите актуализации, промени и 

финансово обезпечаване. 

 

Схема на организационната структура за изпълнение на ИПГВР Разград 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ПУБЛИЧНОСТ, ПАРТНЬОРСТВА И ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ 

5.1. Публичност и гражданско участие в процеса на разработване на ИПГВР 

Разград 

При изработването на ИПГВР се осигуриха условия за неговата пълна 

публичност и прозрачност. ИПГВР на гр. Разград бе разработен от екип експерти, които 

работеха в тясно сътрудничество с членовете на Работната група и общинското 

ръководство. Като част от програмата за разработването на ИПГВР екипът и местната 

власт работеха в тясно сътрудничество със структурите на гражданското общество, с 

предприемачите и със социално-икономическите партньори. В изпълнение на една от 

основните цели на изработването на ИПГВР - да се постигне гражданско включване и 

информирано съгласие, повишаване на нивото на разбиране и генериране на подкрепа 

за инициативите и програмите за развитие на града - бяха проведени: 

 Представително социологическо проучване (19 – 24.09.2012 г.), което 

обхваща 1041 пълнолетни граждани и 100 представители на местния бизнес и 

Общински съвет 

Кмет 

РКИ на ИПГВР 

Екип за изпълнение 

Мениджър 

Финансов 

мениджър 

Проектен 

експерт 

Зона I 

Връзки с 

обществе- 

ността 

Проектен 

експерт 

Зона II 

 

Проектен 

експерт 

Зона III 

 

Юрист 
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неправителствения сектор, живеещи, работещи и осъществяващи дейността си в град 

Разград. Проведеното социологическо проучване сред населението и бизнеса постигна 

двете заложени цели: Първо, количествената информация за целевия и проблемен 

анализ беше допълнена с качествена информация, която послужи за цялостно и 

всеобхватно изясняване на настоящата ситуация. Проведените емпирични 

социологически изследвания на населението и бизнеса дадоха възможност да бъде 

набрана и допълнителна информация, която беше използвана за целите на анализа. 

Второ, набраната информация представлява ценен принос от гражданите на Разград на 

най-ранен етап от разработването на ИПГВР, като послужи за изясняване на очаквания, 

нагласи, мнения и предпочитания относно най-важните проблеми на града и виждания 

за тяхното решаване, както и за развитието на града. 

 Експертен форум (04.10.2012 г.) с участието на 21 експерта в областта на 

строителството, геодезията, екологията, архитектурата, транспорта, ВиК, 

електроснабдяването, социалните дейности, правото. 

 4 фокус-групи (04.10.2012 г.): граждани (17 човека), неправителствени 

организации (15 човека), бизнес (15 човека) и общински съветници и служители (17 

човека). За провеждане на експертния форум и фокус-групите беше разработен общ 

план-сценарий, с който всяка една група бе запозната преди стартиране на работата по 

задачите. Всяка дискусия беше водена от модератор. Работата на фокус-групите и 

експертния форум е протоколирана и протоколите са приложени към Доклад за 

проведено социологическо проучване, експертен форум, фокус-групи и публично 

обсъждане от 10.10.2012 г. Всяка фокус-група и експертния форум работиха по 

следните задачи: 1/ Изработване на SWOT анализ за социално-икономическото развитие 

на град Разград 2014 – 2020 г.; 2/ Изработване на визия на гр. Разград; 3/ Определяне на 

зони за въздействие. Всяка работна група завърши с обобщени предложения по всяка 

една задача, избра говорител, който представи мнението на групата на публичното 

обсъждане, проведено вечерта на същия ден. 

 Публично обсъждане за избор на зони за въздействие (04.10.2012 г.) с 

участието на 65 души, представители на всички заинтересовани страни. ДЗЗД 

„Консорциум Абритус ІІІ Консулт” в сътрудничество с Възложителя Община Разград 

извърши широко разгласяване на предстоящото публично обсъждане както чрез 

местните и регионалните медии, така и чрез каналите за комуникация на общината 
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(интернет страница, център за услуги и информация на гражданите). В резултат, на 

публичното обсъждане присъстваха 65 души – граждани, представители на бизнеса, 

местната администрация и неправителствения сектор. На публичното обсъждане се 

представиха: 1/ Резултатите от целевия и проблемен анализ; 2/ Резултатите от 

социологическото проучване; 3/ Обобщените предложения на фокус-групите и 

експертния форум за SWOT анализ за социално-икономическото развитие на град 

Разград, визия за развитие на града до 2020 г. и обособени зони за въздействие. След 

представяне на обобщените предложения на всяка фокус-група и експертния форум, 

участниците в публичното обсъждане коментираха предложенията и дадоха своите 

допълнения за визия на града и предложения за избор на зони за въздейтвие. 

Публичното обсъждане е излъчвано пряко от русенската кабелна телевизия КИС 13 и е 

протоколирано, като протоколът е приложен към Доклад за проведено 

социологическо проучване, експертен форум, фокус-групи и публично обсъждане 

от 10.10.2012 г. 

 Анкетно проучване (01.01 – 15.02.2013 г.) – в отговор на раздадените 

проектни фишове в Центъра за информация и услуги на гражданите в Община Разград и 

публикувани в интернет сайтовете на Общината и на проекта бяха получени 9 

конкретни проектни предложения, 7 от които намериха място в ИПГВР Разград. 

 Експертен форум за консултиране на проектите за ПУП (08.02.2013 г.) с 

участието на 22 експерта в областта на строителството, геодезията, екологията, 

архитектурата, транспорта, ВиК, електроснабдяването, социалните дейности, правото. 

 Кръгла маса за консултиране на проектите за ПУП (08.02.2013 г.) с 

участието на 21 граждани. 

 Кръгла маса за набиране на проектни предложения за включване в 

ИПГВР (15.02.2013 г.) с участието на 34 човека. 

 4 фокус-групи и експертен форум за представяне проекта на ИПГВР на 

гр. Разград и съгласуването му с местната общност (27.03.2013 г.): граждани (15 

човека), неправителствени организации (15 човека), бизнес (15 човека), общински 

съветници и служители (17 човека), експерти (20 човека). 

 Публично обсъждане за представяне на проекта на ИПГВР, Доклада за 

ЕО и ОС на ИПГВР и разработените ПУП за зоните за въздействие и 

съгласуването им с местната общност с участието на 51 човека. 
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 Изработен бе сайт на проекта, представящ процеса на текущото изработване 

на ИПГВР. На него и на сайта на община Разград бяха публикувани: обявите за 

публичните обсъждания, анкетните карти, бланките за събиране на проектните 

предложения, събраната и анализирана информация, разработените отделни части на 

ИПГВР, както и проектното предложение на стратегията на ИПГВР и др.  

По този начин разработеното предложение за ИПГВР отговаряше изцяло 

на обществените желания и очаквания на гражданите на гр. Разград, а 

предложените решения на регистрираните обществени проблеми в определените 

три зони за въздействие, се базираха на проучените публични нагласи. 

5.2. Мерки за осигуряване на прозрачност при изпълнение на ИПГВР 

Разград 

Следващата стъпка, обезпечаваща прозрачността и публичността при изпълнение 

на ИПГВР Разград, предвижда регламентиране на текущия граждански контрол в 

процеса на реализация на ИПГВР. Този контрол включва дейностите, свързани с 

неговото управление и мониторинг: 

 Ще се сформира Работна комисия за изпълнение на ИПГВР, която ще 

контролира и ръководи текущото изпълнение на дейностите от страна на екипа за 

изпълнение на ИПГВР; 

 Пред Общинския съвет на община Разград ще се представят годишните 

отчети, докладите от Междинната и Последващата оценка на изпълнението на ИПГВР; 

 Всички отчетни материали и резултати от проектите ще се публикуват на 

сайта на проекта и на сайта на община Разград; 

 Текущите резултати и резултатите от оценките ще се представят пред 

медиите; 

 Ще се организират обществени обсъждания, проучвания и анкети при 

регистрирани проблеми или при необходимост от вземане на адекватни решения за 

бъдещо изграждане на територията; 

 Идентифицираните заинтересовани страни ще се включват текущо в процеса 

на реализация на ИПГВР; 

 Изработване на рекламни и информационни материали, популяризиращи 

дейностите, свързани с изпълнението на ИПГВР. 

Партньорството при изпълнението на ИПГВР ще се реализира чрез: 
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 Поддържане на актуална информация за идентифицираните заинтересовани 

страни и допълване на този списък с нови местни структури и лица; 

 Включване на представителите на заинтересованите страни в процеса на 

неговото актуализиране и утвърждаване (събиране на конкретни предложения, анкетни 

допитвания, фокус групи с представители на целевите групи, обществени обсъждания, 

публикации в интернет сайтовете, публикации в медиите и др.); 

 Търсене на нови механизми за ефективното включване на бенефициенти и 

социални партньори в процеса на реализация на ИПГВР, неговото управление и 

мониторинг; 

 Привличане на част от заинтересованите страни като партньори на местната 

власт при реализацията на отделни проекти, преки бенефициенти, публично-частни 

партньори и социални партньори, включващи се в процеса на мониториране и 

изпълнение на ИПГВР. 

Участието на партньорите на всички нива на подготовка, съгласуване, обсъждане 

и контрол на изпълнението, гарантира прозрачност, компетентност, ефективност и 

реалистичност на плана. Чрез тях ИПГВР се обогатява и с други гледни точки, освен 

тези на местната власт, разширява се инструментариума на изпълнение, увеличава се 

местния капацитет и общественото присъствие. 

Местният частен бизнес играе все по-голяма роля в развитието на общинската 

икономика поради своята нарастваща роля и значение. Работните места зависят в по-

голяма степен от потенциала и намеренията на частните предприемачи. Развитието на 

Общината е невъзможно без участието на частната инициатива - като партньор, като 

коректив, като инвеститор и като генератор на нови инициативи за развитие. Особено 

внимание през следващия планов период трябва да се обърне на публично-частните 

партньорства. 

6. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА 

Прилагането на ИПГВР ще доведе до подобряването на условията за живот на 

населението, чрез създаването на взаимосвързани интегрирани връзки и разрешаването 

на констатираните в Целевия и проблемен анализ негативни тенденции като: 

 намаляване на населението на град Разград дължащо се на отрицателен 

естествен прираст и миграциите. Тази тревожна статистика налага да се приоритизира 

решаването на част от проблемите на зоната с преобладаващ социален характер, чрез 
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прилагане на инструментите на интегрираното развитие и преди всичко на 

интегрираното планиране, за по-добро място на живеене, работа, администриране и 

възможности за активен одих и култура; 

 намаляване на броя и значението на големите предприятия, довело до 

свиване на обема на нетните приходи от продажби. Малките и средни предприятия са 

съсредоточени предимно в сферата на услугите и по-малко в производството. Основна 

причина за закриването на малкия и среден бизнес освен финансово-икономическта 

криза се явяват и недоустроените инфраструктури и комуникации в бизнес зоната и за 

социално-икономическото развитие на града и общината е необходимо подобряване на 

физическата среда в зоната с потенциал за икономическо развитие. Град Разград е 

известен като център на фармацевтичната промишленост, а традициите в селското 

стопанство в региона благоприятстват развитието на хранително-вкусовата 

промишленост; 

 остарелият сграден фонд, липсата на пространства за отдих, спорт и 

рекреация в центалната градска част налагат подобряване на благоустроеността и 

повишаване на достъпността на услугите на градските зони с публични функции с 

висока обществена значимост. Богатото културно-историческо наследство и природни 

дадености са основите за привличането на посетители и развитието на туристическата 

индустрия в града, като успоредно с това се наблегне на развитието и популярносттта на 

забележителностите в централната градска част. 

Резултатите от изпълнението на ИПГВР са два вида: дългосрочни и 

краткосрочни. 

Дългосрочните резултати ще отчитат: 

 обем инвестиции - отчита се обемът парични средства, вложени като 

инвестиции в техническа, социална, спортна и производствена инфраструктура; 

 пазар на труда - ниво на заетост, ниво на безработица, бр. закрити, бр. 

новооткрити работни места; 

 привлечени чуждестранни инвестиции; 

 разкрити спортни и туристически обекти; 

 разкрити производства, използващи суровинната база от околните на град 

Разград села; 

 спад в нивата на замърсителите на атмосферния въздух(mg/m³). 
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Един добър дългосрочен резултат е разкриването на площадки за позициониране 

и разкриване на нови бизнес начинания и структури. Това може да се осъществи чрез 

смесени предприятия с външни инвеститори и чрез отдаване под наем на терени, сгради 

и халета за съвместни или самостоятелни дейности на родни бизнесмени. 

Друг добър дългосрочен резултат е очакваният спад в нивата на замърсителите 

на атмосферния въздух, благодарение на предвидените в ИПГВР мерки, като 

разширеното прилагане на алтернативен транспорт, подобряването на пропускателната 

способност на натоварените пътни участъци, реконструкцията и/или изграждането на 

уличната мрежа и др. Проблемът е, че в град Разград няма мониторингов пункт за КАВ 

(качество на атмосферния въздух), на чиито измервания да се основават изводите 

относно този резултат. Приоритетното развитие на туризма и заявеното желание на 

голяма част от хората да развиват биоземеделие, неминуемо ще доведат до сериозна 

потребност от получаване на такава информация. 

Трети добър дългосрочен резултат е създаването на възможност за спорт, 

рекреация и отдих на по-голям брой от наслението, а от там и по-малка заболяемост и 

по-висока работоспособност. Възможностите за редовна почивка и възстановяване ще 

направят града още по привлекателно място за работа и инвестиции. 

Краткосрочните резултати ще отчитат обхванатото население в: 

 Училища – бр. учащи; 

 Болници – бр. лежащо болни; 

 Детски градини – бр. деца; 

 Новопостъпили работници – бр. 

 Новорегистрирани фирми – бр. 

 Бр. пътно-транспортни произшествия и жертви на пътя – бр. 

 Обем на пътникопотока в градския транспорт – бр. 

 Посещение на туристическите обекти – бр. закупени билети. 

7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ЕКОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКА И ОЦЕНКАТА ЗА 

СЪВМЕСТИМОСТ НА ИПГВР РАЗГРАД 

Екологичната оценка дава представа за очакваните промени, които ще настъпят в 

околната среда от изпълнението на инвестиционните намерения, заложени в планове и 

програми. Целта е да се осигури високо ниво на защита на околната среда чрез 

определяне на очакваното въздействие от дейностите, предмет на стратегическото 
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планиране. Извършването на Екологичната оценка е задължително за плановете и 

програмите по чл. 85, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда в областта на 

устройственото планиране, когато тези планове и програми очертават рамката за 

бъдещото развитие на инвестиционни предложения съгласно Приложение № 1 и 2 на 

ЗООС. 

В тази връзка е подадено уведомление до РИОСВ Русе за разработвания ИПГВР. 

От РИОСВ Русе с писмо с изх. № 991/04.04.2013 г. е отговорено, че предложеният 

ИПГВР не може да бъде отнесен към обхвата на приложения № 1 и № 2 към Наредбата 

за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и не 

подлежи на регламентираната в Глава шеста, Раздел II на ЗООС процедура по 

екологична оценка. ИПГВР на гр. Разград не може да бъде отнесен и към обхвата на 

чл. 2, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта 

на планове, програми, проекти и нвестиционни предложения с предмета и целите на 

опазване на защитените територии, поради което не е необходимо провеждане на 

процедура. Процедура по ЕО следва да бъде проведена при определяне на конкретни 

инвестиционни инициативи в рамките на ИПГВР и в случаи на изменения и/или 

изготвяне на подробни устройствени планове. 

След съгласуване с РИОСВ Русе е изготвена информация по реда на чл. 8, ал. 1 и 

ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми и на 

27.06.2013 г. е подадено Искане за издаване на решение за преценяване на 

необходимостта от извършване на ЕО за изготвените 16 бр. ПУП-ове. На 18.07.2013 г. 

РИОСВ Русе се произнася с Решение № РУ-5-ЕО/2013 г. да не се извършва екологична 

оценка на ИПГВР Разград, при прилагането на който няма вероятност да се окаже 

значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве. 

Уведомленията за ПЛАН/ПРОГРАМА са публикувани в местната преса, а 

Решение № РУ-5-ЕО/2013 г. - на интернет страницата наОбщина Разград. 

8. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА на ИПГВР 

8.1. Програма за реализация на ЗВ I – Зона със социален характер 

8.1.1. Анотация за ЗВ I – Зона със социален характер 

Предмет на програмата за реализация е реконструкция на жилищна зона в гр. 

Разград, определена като зона за въздействие със социален характер в разработения за 

целия град ИПГВР. В обхвата на зоната влизат квартал „Орел”, части от кв. „Оборище” 
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и кв. „Житница” и бившата база на ОД ”Жандармерия”, заключени между бул. 

”Априлско въстание”, ул. ”Добровска”, ул. ”Ивайло”, ул. ”Ал. Стамболийски”, 

регулационна граница на града от юг, южен обход, ул. ”Ивайло”, „Южен булевард” и 

ул. ”Проф. Димитър Ненов”. Тази зона има най-остра нужда от доизграждане на 

техническата инфраструктура, от благоустрояване, озеленяване, създаване на места за 

отдих и почивка на деца и възрастни, спортни съоръжения и от предвиждания за нови 

елементи на социалната инфраструктура. Много са проблемите и ограниченията в 

зоната, обхващаща територия от 126,53 ха. Състоянието на техническата 

инфраструктура е незадоволително по отношение на пешеходна достъпност, 

включително и на хора с увреждания. Не е достатъчно осветлението в междублоковите 

пространства и по алеите. Като цяло зелените площи са неподдържани и в лошо 

състояние. Зоната разполага с достатъчно свободни терени за изграждане на места за 

отдих, детски и спортни площадки, но на този етап те са изключително малко на брой и 

са амортизирани, с начупени съоръжения - в някои случаи дори опасни за здравето и 

живота на играещите деца. Друг проблем е осигуряването на нормален и безопасен 

достъп от центъра на града до зоната. Улиците са тесни, тротоарите са амортизирани, а 

някъде няма изградени такива. Достъпът на хора с увреждания е изключително 

затруднен, затова е необходимо изграждането на рампи и парапети. Последните ще 

бъдат в помощ и на останалите пешеходци, особено през зимния сезон, тъй като 

денивелацията между зоната и централната градска част е голяма. В зоната живеят 14 

968 човека, което представлява 34% от населението на гр. Разград. 

Съсредоточаването на голяма част от живущите в тази зона обуславя и необходимостта 

от изнесена администрация на общината за облекчаване на получаването на услуги от 

гражданите. 

Специфичните цели на ИПГВР за тази зона са:  

1/ Устойчиво и балансирано развитие за подобряване на жизнената среда. 

2/ Подобряване качеството на живот, посредством изграждане на модерни 

инфраструктури и опазване на околната среда. 

За постигане на специфичните цели са представени проекти, разделени в три 

групи. 

Първа група проекти в ЗВ I: Техническа, административна и транспортно-

комуникационна инфраструктура: 
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1/ Реконструкция и pехабилитация на уличната мрежа, тротоари, пешеходни алеи 

и създаване на достъпна среда; 

2/ Изграждане на транспортно съоръжение (фуникуляр), свързващо кв. „Орел” и 

съседните с централната градска част. Построяване на сграда с обществено-търговско 

предназначение в парцел XVI, кв. 47, в югозападната част на съществуващия надлез, с 

цел подобряване използването на денивелацията между двете нива. Обновяване на 

пешеходната зона между площад „Ларго” и ул. „Жеравна”; 

3/ Изграждане на велоалея (по околовръстен път за кв .„Орел”), от източна и 

западна посока, свързваща централната градска част и бизнес зона „Перистър” с кв. 

„Орел” и части от кв. „Оборище” и кв. „Житница”; 

4/ Функционално преустройство на терена на бившата база на ОД 

”Жандармерия”; 

5/ Изграждане на енергийно ефективна система за улично и алейно осветление, 

използваща слънчева енергия и енергийно-спестяващи осветителни тела; 

6/ Покриване и модернизиране на Кооперативния пазар в кв. „Орел” и 

изграждане на кътчета за отдих на територията му; 

7/ Реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност на общинска 

административна сграда в кв. „Орел” с обособяване на изнесени офиси за 

административно обслужване на населението и интернет център; 

8/ Изграждане на нова и реконструкция на съществуваща ВиК мрежа на 

територията на зоната. 

Очакваните резултати от реализацията на първата група проекти са: 

 Реконструирана и рехабилитирана улична мрежа с обща дължина 11 772 

метра; 

 Реконструирани и рехабилитирани тротоари и пешеходни алеи с обща 

площ 35 617 кв.м.; 

 Изградено транспортно съоръжение (фуникуляр) – 1 брой; 

 Създадени нови сгради или помещения за обществено обслужване - 3 

броя; 

 Обновена пешеходна зона между площад „Ларго” и ул. „Жеравна – 1 

брой. 

 Изградена велоалея – 1 брой; 
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 Функционално преустройство на терена на бившата база на ОД 

”Жандармерия” – 1 брой с обща площ 143 865 кв.м., закрита изложбена 

площ от 1 600 кв.м. и открита изложбена площ от 1 600 кв.м.; 

 Изградено улично и алейно осветление, използващо слънчева енергия и 

енергийноспестяващи осветителни тела; 

 Покрит и модернизиран Кооперативен пазар в кв. „Орел” с обща площ на 

имота 12 373 кв.м.; 

 Изградена нова водопроводна мрежа – 4 200 м.; 

 Изградена нова канализационна мрежа – 4 200 м.; 

 Реконструирана водопроводна мрежа – 9 800 м.; 

 Реконструирана канализационна мрежа – 9 800 м.; 

 Осигурени паркоместа – 216 бр. 

Втора група проекти в ЗВ I: Паркоустрояване, спортни дейности, обитаване 

и жизнена среда: 

1/ Паркоустрояване на зелените площи в кв. „Орел” и части от кв. „Оборище” и 

кв. „Житница”, алейна мрежа, реконструкция на съществуващите и изграждане на нови 

зелени площи, тротоари и обслужващи улици; 

2/ Изграждане и възстановяване на комбинирани детски площадки и в двете 

възрастови групи с парково осветление; 

3/ Реконструкция на съществуващи спортни площадки и преустройството им в 

многофункционални спортни площадки. 

Очакваните резултати от реализацията на втората група проекти са: 

 Реконструирани паркове – обща площ 45 879 кв.м.; 

 Площадки за фитнес на открито – 2 броя; 

 Изградени и възстановени комбинирани детски площадки в кв. "Орел" – 

12 бр. и кв. „Житница” – 2 бр.; 

 Реконструирани спортни площадки в междублокови пространства – 3 

броя. 

Трета група проекти в ЗВ I: Социална и образователна инфраструктура: 

1/ Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени и 

социалнослаби групи в кв. „Орел”, отговарящи на съвременните хигиенни изисквания; 

2/ Реконструкция на детски дом за медико-социални грижи в кв. „Орел”; 
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3/ Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна 

ефективност в образователните институции на територията на кв. „Орел” и части от кв. 

„Оборище” и кв. „Житница”. 

Очакваните резултати от реализацията на третата група проекти са: 

 Изградени социални жилища – 15 къщи с 1 250 кв.м. РЗП и 36 

апартамента с 2 640 кв.м. РЗП; 

 Извършен ремонт и обновена материално-техническа база на 

образователни и социални институции – 6 броя; 

 Извършени мерки за енергийна ефективност на образователни и 

социални институции – 6 броя. 

8.1.2. Индикативен списък на програмата за реализация на ЗВ I – Зона със 

социален характер (Таблица 1 за ЗВ I) 

  



Индикативен списък за "Зона със социален характер”
Табл.1 ЗВI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ГРУПА ПРОЕКТИ ЗВ I - 1: Техническа, 
административна и транспортно-
комуникационна инфраструктура
Проект 3BI -1.1. „Реконструкция и 
рехабилитация на улична мрежа, 
тротоари, пешеходни алеи и създаване на 
достъпна среда”
общо, в т.ч.:

ОПРР 1.2 ` 6 788 6 109  679 

Дейност 3BI -1.1.1. Рехабилитация и 
реконструкция на ул. "Александър 
Стамболийски", ул. "Хан Тервел", ул. 
"Ивайло", ул. "Добровска", ул. 
"Кракра", ул. "Драма", ул. "Дондуков", 
ул. "Илинденско въстание", ул. "Дончо 
Сумпаров", ул. "Никола Пенев", ул. 
"Борис Йончев", ул. "Емил Димитров", 
ул. "Осогово", ул. "Бузлуджа", ул. "Връх 
Свети Никола", ул. "Цигуларска", ул. 
"Урал", ул. "Рила", ул. "Надежда", ул. 
"Плевен", ул. "Белият хълм", ул. 
"Юмрукчал", ул. "Димитър Ненов", бул. 
"Южен булевард", ул. "Жеравна" 

ОПРР 1.2 идея за 
проект

48 месеца 
(01.01.2014 - 
31.12.2017)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
6 788 6 109  679 

Съответства на схема 
BG161PO001/5-02/2012 "В 
подкрепа за следващия 
програмен период", Договор 
за БФП № BG161РО001/5-
02/2012/007, проект №В 5
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Табл. № 1. Индикативен списък за зона за въздействие от тип „зона със социален характер ” в град РАЗГРАД, включена в ИПГВР като 3B I „ЗОНА СЪС СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР" 
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Индикативен списък за "Зона със социален характер”
Табл.1 ЗВI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Проект 3BI -1.2. „Изграждане на 
транспортно съоръжение (фуникуляр), 
свързващо кв. „Орел” и съседните с 
централната градска част. Построяване 
на сграда с обществено-търговско 
предназначение в парцел XVI, кв. 47, в 
югозападната част на съществуващия 
надлез, с цел подобряване използването 
на денивелацията между двете нива. 
Обновяване на пешеходната зона между 
площад „Ларго” и ул. „Жеравна””
общо, в т.ч.: 

ОПРР 1.2/ 
ПЧП 5 192  348  924 3 920 

Дейност 3BI -1.2.1. „Изграждане на 
транспортно съоръжение (фуникуляр), 
свързващо кв. „Орел” и съседните с 
централната градска част”
- с дължина по съществуваща улична 
мрежа - 4 км., пряко - 500 м.

ПЧП идея за 
проект

48 месеца 
(01.01.2017 - 
31.12.2020)

5  бр. 
процедури по 

ЗОП
2 950  885 2 065 

Дейност 3BI -1.2.2. „Построяване на 
сграда с обществено-търговско 
предназначение в парцел XVI, кв. 47, в 
югозападната част на съществуващия 
надлез, с цел подобряване използването 
на денивелацията между двете нива”

ПЧП идея за 
проект

48 месеца 
(01.01.2017 - 
31.12.2020)

1 855 1 855 

Дейност 3BI -1.2.3. „Обновяване на 
пешеходната зона между площад „Ларго” 
и ул. „Жеравна” с включени рампи за 
хора в неравностойно положение”

ОПРР 1.2 идея за 
проект

48 месеца 
(01.01.2017 - 
31.12.2020)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
 387  348  39 

Проект 3BI -1.3. „Изграждане на 
велоалеи”
общо, в т.ч.:

ОПРР 1.2  340  306  34 

Дейност 3BI -1.3.1. "Изграждане на 
велоалея към жилищен комплекс "Орел" 
по източен околовръстен път"

ОПРР 1.2 идея за 
проект

48 месеца 
(01.01.2016 - 
31.12.2019)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
 204  184  20 

Съответства на схема 
BG161PO001/5-02/2012 "В 
подкрепа за следващия 
програмен период", Договор 
за БФП № BG161РО001/5-
02/2012/007, проект №Б 4
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Индикативен списък за "Зона със социален характер”
Табл.1 ЗВI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Дейност 3BI -1.3.2. "Изграждане на 
велоалея, свързваща Бизнес зона 
„Перистър” с кв. „Орел” и части от кв. 
„Оборище” и кв. „Житница”

ОПРР 1.2 идея за 
проект

48 месеца 
(01.01.2016 - 
31.12.2019)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
 136  122  14 

Проект 3BI -1.4. „Функционално 
преустройство на терена на бившата база 
на ОД ”Жандармерия””
общо, в т.ч.:

ОПРР * 7 480 6 732  748 

Дейност 3BI -1.4.1. „Изграждане на 
панаирно градче със спортен център, 
включващ стадион, многофункционална 
спортна зала със закрит плувен басейн, 
боулинг зала, кът за отдих и атракции”

ОПРР * идея за 
проект

60 месеца 
(01.01.2016 - 
31.12.2020)

7  бр. 
процедури по 

ЗОП
6 963 6 267  696 * Социална инфраструктура

Дейност 3BI -1.4.2. „Изграждане на 
изложбена площ от павилиони с обща 
РЗП 1 600 кв. м. и открита площ (1 600 кв. 
м.).”

ОПРР * идея за 
проект

24 месеца 
(01.01.2019 - 
31.12.2020)

7  бр. 
процедури по 

ЗОП
 517  465  52 

Проект 3BI -1.5. „Изграждане на 
енергийно ефективна система за улично и 
алейно осветление, използваща слънчева 
енергия и енергийно-спестяващи 
осветителни тела”
общо, в т.ч.:

ОПРР 1.2  750  675  75 

Дейност 3BI -1.5.1. Реконструкция на 
съществуващото и въвеждане на ново 
енергоспестяващо улично осветление по 
уличната мрежа в границите на зоната за 
въздействие

ОПРР 1.2 идея за 
проект

48 месеца 
(01.01.2014 - 
31.12.2017)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
 750  675  75 

Съответства на схема 
BG161PO001/5-02/2012 "В 
подкрепа за следващия 
програмен период", Договор 
за БФП № BG161РО001/5-
02/2012/007, част от проект 
№Г

Проект 3BI -1.6. „Покриване и 
модернизиране на Кооперативния пазар в 
ж.к. „Орел” и изграждане на кътчета за 
отдих на територията му”
общо, в т.ч.:

ОПРР *  345  311  35 

Дейност 3BI -1.6.1. „Покриване и 
модернизиране на Кооперативния пазар в 
ж.к. „Орел” и изграждане на кътчета за 
отдих на територията му”

ОПРР * идея за 
проект

36 месеца 
(01.01.2016 - 
31.12.2018)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
 345  311  35 
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Индикативен списък за "Зона със социален характер”
Табл.1 ЗВI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Проект 3BI -1.7. „Реконструкция и 
внедряване на мерки за енергийна 
ефективност на общинска 
административна сграда в ж.к. „Орел” с 
обособяване на изнесени офиси за 
административно обслужване на 
населението и интернет център”
общо, в т.ч.:

Собствени 
средства  325  325 

Дейност 3BI -1.7.1. „Реконструкция и 
внедряване на мерки за енергийна 
ефективност на общинска 
административна сграда в ж.к. „Орел” с 
обособяване на изнесени офиси за 
административно обслужване на 
населението и интернет център”

Собствени 
средства

работен
36 месеца 

(01.01.2014 - 
31.12.2016)

3  бр. 
процедури по 

ЗОП
 325  325 * Социална инфраструктура

Проект 3BI -1.8. „Изграждане на нова и 
реконструкция на съществуваща ВиК 
мрежа на територията на зоната”
общо, в т.ч.:

ОПОС 10 534 9 480 1 053 

Дейност 3BI -1.8.1. „Изграждане на нова и 
реконструкция на съществуваща ВиК 
мрежа на територията на зоната”: 
- Водопроводна мрежа - 14 000 m.
- Канализационна мрежа - 14 000 m.

ОПОС
частични 
работни 
проекти

48 месеца 
(01.01.2014 - 
31.12.2017)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
10 534 9 480 1 053 

ГРУПА ПРОЕКТИ ЗВ I - 2: 
Паркоустрояване, спортни дейности, 
обитаване и жизнена среда

Проект 3BI -2.1. „Паркоустрояване на 
зелените площи в кв. „Орел” и части от 
кв. „Оборище” и кв. „Житница”, алейна 
мрежа, реконструкция на 
съществуващите и изграждане на нови 
зелени площи, тротоари и обслужващи 
улици”
общо, в т.ч.:

ОПРР 1.2/ 
ПЧП

19 451 17 300 2 013  137 

Дейност 3BI -2.1.1. "Парк в кв. 615 на 
жилищен комплекс "Орел" - 
паркоустройство, алейна мрежа, кътове 
за отдих, градинско обзавеждане, 
комбинирана детска площадка, площадка 
за фитнес на открито, изграждане на 
парково осветление и скейтборд 
площадка"

ОПРР 1.2 идея за 
проект

48 месеца 
(01.01.2014 - 
31.12.2017)

7  бр. 
процедури по 

ЗОП
 891  802  89 

Съответства на схема 
BG161PO001/5-02/2012 "В 
подкрепа за следващия 
програмен период", Договор 
за БФП № BG161РО001/5-
02/2012/007, проект №А 1
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Индикативен списък за "Зона със социален характер”
Табл.1 ЗВI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Дейност 3BI -2.1.2. "Изграждане и 
възстановяване на зелена площ в кв. 611 
на жилищен комплекс "Орел" - 
озеленяване, алейна мрежа, кътове за 
отдих, изграждане на парково осветление, 
площадка за фитнес на открито,два броя 
комбинирани детски площадки"

ОПРР 1.2 идея за 
проект

48 месеца 
(01.01.2014 - 
31.12.2017)

7  бр. 
процедури по 

ЗОП
 897  807  90 

Съответства на схема 
BG161PO001/5-02/2012 "В 
подкрепа за следващия 
програмен период", Договор 
за БФП № BG161РО001/5-
02/2012/007, проект №А 2

Дейност 3BI -2.1.3. "Парк в кв. 47 на 
жилищен комплекс "Житница" - 
озеленяване, алейна мрежа, кътове за 
отдих, комбинирана детска плошадка, 
изграждане на парково осветление"

ОПРР 1.2 идея за 
проект

48 месеца 
(01.01.2014 - 
31.12.2017)

7  бр. 
процедури по 

ЗОП
 870  783  87 

Съответства на схема 
BG161PO001/5-02/2012 "В 
подкрепа за следващия 
програмен период", Договор 
за БФП № BG161РО001/5-
02/2012/007, проект №А 3

Дейност 3BI -2.1.4. "Квартали в жилищен 
комплекс "Орел" - кв. 612, кв. 613, кв. 
614, кв. 615, кв. 616, кв. 617, кв. 618, кв. 
619, кв. 620, кв. 621, кв. 622, кв. 623, кв. 
624, кв. 625, кв. 629, кв. 630, кв. 631, кв. 
632, кв. 633, кв. 634, кв. 635, кв. 636, кв. 
637, кв. 638, кв. 639, кв. 640, кв. 641, кв. 
642, кв. 644, кв. 645, кв. 646, кв. 647, кв. 
650, кв. 651, кв. 652, кв. 653, кв. 654 - общо 
37 броя, включващи изграждане, 
реконструкция и рехабилитация на 
зелени площи, кътове за отдих, беседки, 
градинско обзавеждане, пешеходни алеи и 
тротоари, обслужващи улици и 
паркоместа за живущите.Изграждане на 
енерго спестяващо вътрешноквартално 
осветление. Изграждане и възстановяване 
на комбинирани детски площадки с 
парково осветление в двете възрастови 
групи в кв. 630, кв. 629, кв. 620, кв. 644, 
кв. 641, кв. 642, кв. 632, кв. 653, кв. 613, 
кв. 637.-10 броя. Изграждане и 
реконструкция на спортни площадки - 
комбинирани в междублокови 
пространства на квартали 633, 629 и 642"

ОПРР 1.2 идея за 
проект

48 месеца 
(01.01.2014 - 
31.12.2017)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
15 170 13 653 1 517 

Съответства на схема 
BG161PO001/5-02/2012 "В 
подкрепа за следващия 
програмен период", Договор 
за БФП № BG161РО001/5-
02/2012/007, проект №Б 1

Дейност 3BI -2.1.5. "Квартал 54 в 
жилищен комплекс "Житница" - зелени 
площи, кътове за отдих, пешеходни алеи и 
тротоари, обслужващи улици и места за 
паркиране на живущите, енерго 
спестяващо вътрешно квартално 
осветление, 1 бр. комбинирана детска 
площадка"

ОПРР 1.2 идея за 
проект

48 месеца 
(01.01.2014 - 
31.12.2017)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
1 395 1 256  140 

Съответства на схема 
BG161PO001/5-02/2012 "В 
подкрепа за следващия 
програмен период", Договор 
за БФП № BG161РО001/5-
02/2012/007, проект №Б 2
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Индикативен списък за "Зона със социален характер”
Табл.1 ЗВI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Дейност 3BI -2.1.6 „Реконструкция и 
паркоустрояване на недействащ 
гробищен парк в парцел III, кв. 611, като 
мемориален комплекс с параклис.”

ПЧП идея за 
проект

48 месеца 
(01.01.2014 - 
31.12.2017)

5  бр. 
процедури по 

ЗОП
 228  91  137 

ГРУПА ПРОЕКТИ ЗВ I - 3: Социална и 
образователна инфраструктура

Проект 3BI -3.1. „Изграждане на 
социални жилища за настаняване на 
малцинствени и социално слаби групи в 
кв. „Орел”, отговарящи на съвременните 
хигиенни изисквания”:
общо, в т.ч.:

ОПРР 1.4/ 
ОПНОИР (за 
обучение)

4 785 4 307  479 

Дейност 3BI -3.1.1. „Изграждане на 
социални жилища в УПИ IV, кв. 623 а - 10 
бр. едноетажни къщи  х 70 кв. м. + 5 бр. 
двуетажни къщи  х 110 кв.м.”

ОПРР 1.4/ 
ОПНОИР (за 
обучение)

идея за 
проект

36 месеца 
(01.01.2017 - 
31.12.2019)

7  бр. 
процедури по 

ЗОП
2 130 1 917  213 * Социална инфраструктура

Дейност 3BI -3.1.2. „Изграждане на 
социални жилища в УПИ V, кв. 623 - 4 
триетажни блокчета с по 3 апартамента 
на етаж с РЗП 660 кв.м. на блок”

ОПРР 1.4/ 
ОПНОИР (за 
обучение)

идея за 
проект

48 месеца 
(01.01.2017 - 
31.12.2020)

7  бр. 
процедури по 

ЗОП
2 655 2 390  266 * Социална инфраструктура

Проект 3BI -3.2. „Реконструкция на 
детски дом за медико-социални грижи в 
кв. "Орел"”
общо, в т.ч.:

ОПРР 1.4  766  689  77 

Дейност 3BI -3.2.1. „Основен ремонт и 
мерки за енергийна ефективност на 
детски дом за медико-социални грижи (1 
880 m2) и обновяване на прилежащото 
дворно място (2 300 m2)”

ОПРР 1.4 идея за 
проект

48 месеца 
(01.01.2014 - 
31.12.2017)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
 766  689  77 * Социална инфраструктура

Проект 3BI -3.3. „Ремонт, обновяване на 
материално-техническата база и мерки за 
енергийна ефективност  в 
образователните институции на 
територията на кв. „Орел” и части от кв. 
„Оборище” и кв. „Житница”
общо, в т.ч.:

ОПРР 1.3/
ОПНОИР (за 
оборудване и 
обучение)

2 135 1 922  214 

Дейност 3BI -3.3.1. „Основен ремонт на 
ОУ „И. С. Тургенев” и ПГХТБТ „Мария 
Кюри”, включващ басейн, физкултурен 
салон и прилежащото дворно място, 
използвани от ОУ „И. С. Тургенев” и 
ПГХТБТ „Мария Кюри””

ОПРР 1.3 идея за 
проект

48 месеца 
(01.01.2015 - 
31.12.2018)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
 715  644  72 * Социална инфраструктура
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Индикативен списък за "Зона със социален характер”
Табл.1 ЗВI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Дейност 3BI -3.3.2. "ЦДГ "Райна 
Княгиня" с дворно място - 
реконструкция и обновяване с мерки за 
енергийна ефективност и съоръжения за 
игра"

ОПРР 1.3/
ОПНОИР (за 
оборудване)

идея за 
проект

48 месеца 
(01.01.2014 - 
31.12.2017)

7  бр. 
процедури по 

ЗОП
 386  347  39 

Съответства на схема 
BG161PO001/5-02/2012 "В 
подкрепа за следващия 
програмен период", Договор 
за БФП № BG161РО001/5-
02/2012/007, проект № II 1
* Социална инфраструктура

Дейност 3BI -3.3.3. "ЦДГ "Славейче" с 
дворно място - ремонт и подмяна на 
вътрешна отоплителна инсталация, 
изграждане на инсталация за топла вода 
със слънчеви колектори, изграждане на 
енергоспестяващо осветление, 
съоръжения за игра"

ОПРР 1.3/
ОПНОИР (за 
оборудване)

идея за 
проект

48 месеца 
(01.01.2014 - 
31.12.2017)

7  бр. 
процедури по 

ЗОП
 386  347  39 

Съответства на схема 
BG161PO001/5-02/2012 "В 
подкрепа за следващия 
програмен период", Договор 
за БФП № BG161РО001/5-
02/2012/007, проект №II 2
* Социална инфраструктура

Дейност 3BI -3.3.4. "Детска ясла 
"Слънчево детство" с дворно място - 
ремонт и подмяна на вътрешна 
отоплителна инсталация, изграждане на 
инсталация за топла вода със слънчеви 
колектори, изграждане на 
енергоспестяващо осветление, 
съоръжения за игра"

ОПРР 1.3/
ОПНОИР (за 
оборудване)

идея за 
проект

48 месеца 
(01.01.2014 - 
31.12.2017)

7  бр. 
процедури по 

ЗОП
 398  358  40 

Съответства на схема 
BG161PO001/5-02/2012 "В 
подкрепа за следващия 
програмен период", Договор 
за БФП № BG161РО001/5-
02/2012/007, проект №II 3
* Социална инфраструктура

Дейност 3BI -3.3.5. „Монтиране на 
системи за видео-наблюдение и контрол 
на обществената среда при училищата и 
детските градини - ОУ „И. С. Тургенев”, 
ПГХТБТ „Мария Кюри”, ЦДГ 
„Славейче”, ЦДГ „Райна Княгиня”, 
детска ясла „Слънчево детство””

ОПРР 1.3/
ОПНОИР (за 
обучение)

идея за 
проект

36 месеца 
(01.01.2016 - 
31.12.2018)

7  бр. 
процедури по 

ЗОП
 250  225  25 

ОБЩ БЮДЖЕТ ЗА ПРОЕКТИ ОТ ЗВ I
58 890 48 179 6 329  325 4 057

БЕЛЕЖКИ:

ОПРР * - Финансов инженеринг

*** В колона 5 се описват броят и видът на процедурите по ЗОП/НВМОП - за избор и възлагане на проектирането; за избор на изпълнител на СМР;за доставка на оборудване и др. Това е 
задължително в случаите, когато проектите се финансират с публични средства, когато това е с частни инвестиции - по предложение на съответния донор.

**** При финансиране на собствен (финансиран изцяло - на 100% от общинския бюджет) проект или инвестиционна програма се попълва само колона 9

*В колона 2 се изписва кодът на операциите по съответна ОП
** В колона 3 се изписва проектната готовност с вида на проекта (идеен, технически, работен проект или в процес на изработване или на възлагане)
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Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град 

Разград за осигуряване на устойчива, обновена и качествена градска среда” по Договор BG161PO001/1.4-07/2010/010, който се 

осъществява 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 Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 

становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

ДЗЗД „Консорциум Абритус III Консулт” 

208 | 251 

8.1.3. Оперативен план на ЗВ I – Зона със социален характер (Таблица 2 за ЗВ I) 

  



Таблица 2
 Оперативен план за Проект 3BI ‐1.1.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Дейност 3BI -1.1.1. Рехабилитация и 
реконструкция на ул. "Александър 
Стамболийски", ул. "Хан Тервел", 
ул. "Ивайло", ул. "Добровска", ул. 
"Кракра", ул. "Драма", ул. 
"Дондуков", ул. "Илинденско 
въстание", ул. "Дончо Сумпаров", 
ул. "Никола Пенев", ул. "Борис 
Йончев", ул. "Емил Димитров", ул. 
"Осогово", ул. "Бузлуджа", ул. 
"Връх Свети Никола", ул. 
"Цигуларска", ул. "Урал", ул. 
"Рила", ул. "Надежда", ул. 
"Плевен", ул. "Белият хълм", ул. 
"Юмрукчал", ул. "Димитър 
Ненов", бул. "Южен булевард", ул. 
"Жеравна" 

Община 
Разград 6  787 500

1.1.1.1. Организация, управление, 
наблюдение и отчетност на проекта   143 000

1.1.1.2. Подготовка на документация 
за възлагане на обществени поръчки 
за: а) консултантски услуги; б) 
проектиране; в) строителство; г) 
строителен надзор; д) информация и 
публичност; е) одит.

  14 200

1.1.1.3. Провеждане на процедурите 
за избор на изпълнители.   5 200

1.1.1.4. Проектиране   132 321

1.1.1.5. Реализация на проекта (СМР) 6  298 039

1.1.1.6. Упражняване на строителен и 
авторски надзор   107 741

1.1.1.7. Въвеждане в експлоатация и 
държавни такси   7 000

1.1.1.8. Информация и публичност   12 000
1.1.1.9.Одит   68 000

Таблица № 2. Оперативен план за Проект 3BI -1.1. „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, 
тротоари, пешеходни алеи и създаване на достъпна среда” от ГРУПА ПРОЕКТИ ЗВ I - 1: Техническа, 
административна и транспортно-комуникационна инфраструктура

Месечен график за 2015 година Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година

Дейности по проект ЗВ1-1.1.

О
тг
ов
ор
ни

к

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Месечен график за 2014 година
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Таблица № 2. Оперативен план за Проект 3BI ‐1.2.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Дейност 3BI -1.2.1. „Изграждане на 

Таблица № 2. Оперативен план за Проект 3BI -1.2.„Изграждане на транспортно съоръжение (фуникуляр), 
свързващо кв. „Орел” и съседните с централната градска част. Построяване на сграда с обществено-търговско 
предназначение в парцел XVI, кв. 47, в югозападната част на съществуващия надлез, с цел подобряване 
използването на денивелацията между двете нива. Обновяване на пешеходната зона между площад „Ларго” и 
ул. „Жеравна”” от ГРУПА ПРОЕКТИ ЗВ I - 1: Техническа, административна и транспортно-комуникационна 
инфраструктура

Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година Месечен график за 2020 година

Дейности по проект ЗВ1-1.2.

О
тг
ов
ор
ни

к

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Месечен график за 2017 година

Дейност 3BI 1.2.1. „Изграждане на 
транспортно съоръжение 
(фуникуляр), свързващо кв. „Орел” 
и съседните с централната градска 
част”
- с дължина по съществуваща 
улична мрежа - 4 км., пряко - 500 м.

Община 
Разград / 
Частен 

инвеститор

2 950 000

1.2.1.1. Подготовка на документация 
за възлагане на обществени поръчки 
за: а) консултантски услуги; б) 
проектиране; в) строителство; г) 
строителен надзор; д) доставка.

 16 000 1 1 1 1 1 1

1.2.1.2. Провеждане на процедурите 
за избор на изпълнители.  12 000 1 1 1

1.2.1.3. Проектиране  80 000 1 1 1 1 1 1 1

1.2.1.4. Реализация на проекта 2 768 000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.2.1.5. Упражняване на строителен и 
авторски надзор  70 000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.2.1.6. Въвеждане в експлоатация и 
държавни такси  4 000 1

Дейност 3BI -1.2.2. „Построяване на 
сграда с обществено-търговско 
предназначение в парцел XVI, кв. 
47, в югозападната част на 
съществуващия надлез, с цел 
подобряване използването на 
денивелацията между двете нива”

Частен 
инвеститор 1 855 000

денивелацията между двете нива

1.2.2.1. Подготовка на документация 
за възлагане на обществени поръчки 
за: а) консултантски услуги; б) 
проектиране; в) строителство; г) 
строителен надзор.

1.2.2.2. Провеждане на процедурите 
за избор на изпълнители.

1/2



Таблица № 2. Оперативен план за Проект 3BI ‐1.2.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година Месечен график за 2020 година

Дейности по проект ЗВ1-1.2.

О
тг
ов
ор
ни

к

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Месечен график за 2017 година

1.2.2.3. Проектиране

1.2.2.4. Реализация на проекта 1 855 000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.2.2.5. Упражняване на строителен и 
авторски надзор

1.2.2.6. Въвеждане в експлоатация и 
държавни такси
Дейност 3BI -1.2.3. „Обновяване на 
пешеходната зона между площадпешеходната зона между площад 
„Ларго” и ул. „Жеравна” с 
включени рампи за хора в 
неравностойно положение”

Община 
Разград  387 000

1.2.3.1. Организация, управление, 
наблюдение и отчетност на проекта  33 000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.2.3.2.  Подготовка на документация 
за възлагане на обществени поръчки 
за: а) консултантски услуги; б) 
проектиране; в) строителство; г) 
строителен надзор; д) информация и 
публичност; е) одит.

 7 000 1 1 1 1 1 1

1.2.3.3. Провеждане на процедурите 
за избор на изпълнители  3 000 1 1 1
за избор на изпълнители.
1.2.3.4. Проектиране  21 000 1 1 1 1 1 1 1

1.2.3.5. Реализация на проекта  294 000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.2.3.6. Упражняване на строителен и 
авторски надзор  15 000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.2.3.7. Въвеждане в експлоатация и 
държавни такси  4 000 1

1.2.3.8. Информация и публичност  5 000 1 1

1.2.3.9.Одит  5 000 1
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Таблица 2
 Оперативен план за Проект 3BI ‐1.3.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Дейност 3BI -1.3.1. "Изграждане на 
велоалея към жилищен комплекс 
"Орел" по източен околовръстен 
път"

Община 
Разград  204 000

1.3.1.1. Организация, управление, 
наблюдение и отчетност на проекта  17 000

1.3.1.2. Подготовка на документация за 
възлагане на обществени поръчки за: а) 
консултантски услуги; б) проектиране; 
в) строителство; г) строителен надзор; 
д) информация и публичност; е) одит.

 8 000

1.3.1.3. Провеждане на процедурите за 
избор на изпълнители.  3 000

1.3.1.4. Проектиране  7 000
1.3.1.5. Реализация на проекта (СМР)  152 700
1.3.1.6. Упражняване на строителен и 
авторски надзор  6 300

1.3.1.7. Въвеждане в експлоатация и 
държавни такси  3 000

1.3.1.8. Информация и публичност  3 000

1.3.1.9. Одит  4 000

Дейност 3BI -1.3.2. "Изграждане на 
велоалея, свързваща Бизнес зона 
„Перистър” с кв. „Орел” и части от 
кв. „Оборище” и кв. „Житница”

Община 
Разград  136 000

1.3.1.1. Организация, управление, 
наблюдение и отчетност на проекта  15 000

Таблица № 2. Оперативен план за Проект 3BI -1.3. Проект 3BI -1.3. „Изграждане на велоалеи”

Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година

Дейности по проект ЗВ1-1.3.

О
тг
ов
ор
ни

к

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Месечен график за 2016 година
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Таблица 2
 Оперативен план за Проект 3BI ‐1.3.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година

Дейности по проект ЗВ1-1.3.

О
тг
ов
ор
ни

к

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Месечен график за 2016 година

1.3.1.2. Подготовка на документация за 
възлагане на обществени поръчки за: а) 
консултантски услуги; б) проектиране; 
в) строителство; г) строителен надзор; 
д) информация и публичност; е) одит.

 2 000

1.3.1.3. Провеждане на процедурите за 
избор на изпълнители.  1 000

1.3.1.4. Проектиране  5 000
1.3.1.5. Реализация на проекта (СМР)  100 400
1.3.1.6. Упражняване на строителен и 
авторски надзор  4 600

1.3.1.7. Въвеждане в експлоатация и 
държавни такси  3 000

1.3.1.8. Информация и публичност  3 000

1.3.1.9. Одит  2 000
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Таблица 2
Оперативен план за Проект 3BI ‐1.4.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Дейност 3BI -1.4.1. „Изграждане на 
панаирно градче със спортен център, 
включващ стадион, 
многофункционална спортна зала със 
закрит плувен басейн, боулинг зала, 
кът за отдих и атракции”

Община 
Разград

6 963 200

1.4.1.1. Организация, управление, 
наблюдение и отчетност на проекта 

 146 514

1.4.1.2. Подготовка на документация за 
възлагане на обществени поръчки за: а) 
консултантски услуги; б) проектиране; 
в) строителство; г) строителен надзор; д) 
доставка; е)информация и публичност; 
ж) одит.

 12 000

1.4.1.3. Провеждане на процедурите за 
избор на изпълнители.

 3 000

1.4.1.4. Проектиране  135 582
1.4.1.5. Реализация на проекта (СМР) 6 464 104
1.4.1.6. Упражняване на строителен и 
авторски надзор

 115 000

1.4.1.7. Въвеждане в експлоатация и 
държавни такси

 4 000

1.4.1.8. Информация и публичност  18 000
1.4.1.9.Одит  65 000
Дейност 3BI -1.4.2. „Изграждане на 
изложбена площ от павилиони с обща 
РЗП 1 600 кв. м. и открита площ (1 600 
кв. м.).”

Община 
Разград

 516 800

1.4.2.1. Организация, управление, 
наблюдение и отчетност на проекта 

 25 000

1.4.2.2. Подготовка на документация за 
възлагане на обществени поръчки за: а) 
консултантски услуги; б) проектиране; 
в) строителство; г) строителен надзор; д) 
доставка; е)информация и публичност; 
ж) одит.

 6 000

1.4.2.3. Провеждане на процедурите за 
избор на изпълнители.

 3 000

1.4.2.4. Проектиране  20 000
1.4.2.5. Реализация на проекта (СМР)  435 300
1.4.2.6. Упражняване на строителен и 
авторски надзор

 18 000

1.4.2.7. Въвеждане в експлоатация и 
държавни такси

 2 000

1.4.2.8. Информация и публичност  2 000
1.4.2.9.Одит  5 500

Месечен график за 2020 година

Дейности по проект ЗВI-1.4.

О
тг
ов
ор
ни

к

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Месечен график за 2016 година

Таблица № 2.Оперативен план за Проект 3BI -1.4. „Функционално преустройство на терена на бившата 
база на ОД ”Жандармерия”” от ГРУПА ПРОЕКТИ ЗВ I - 1: Техническа, административна и транспортно-
комуникационна инфраструктура

Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година

1/1



Таблица 2
 Оперативен план за Проект 3BI ‐1.5.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Дейност 3BI -1.5.1. Реконструкция 
на съществуващото и въвеждане на 
ново енергоспестяващо улично 

Община 
750 000

Таблица № 2. Оперативен план за Проект 3BI -1.5.„Изграждане на енергийно ефективна система за 
улично и алейно осветление, използваща слънчева енергия и енергийно-спестяващи осветителни 
тела” от ГРУПА ПРОЕКТИ ЗВ I - 1: Техническа, административна и транспортно-комуникационна 
инфраструктура

Месечен график за 2015 година Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година

Дейности по проект ЗВI-1.5.

О
тг
ов
ор
ни

к

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Месечен график за 2014 година
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осветление по уличната мрежа в 
границите на зоната за 
въздействие

Община 
Разград

 750 000

1.1.1.1. Организация, управление, 
наблюдение и отчетност на проекта  50 000

1.1.2.2. Подготовка на документация 
за възлагане на обществени поръчки 
за: а) консултантски услуги; б) 
проектиране; в) строителство; г) 
строителен надзор; д) информация и 
публичност; е) одит.

 4 000

1.1.1.3. Провеждане на процедурите 
2 000

р д р ц дур
за избор на изпълнители.  2 000

1.1.1.4. Проектиране  24 000

1.1.1.5. Реализация на проекта (СМР)  631 500

1.1.1.6. Упражняване на строителен и 
авторски надзор  21 000

1.1.1.7. Въвеждане в експлоатация и 
държавни такси  4 000

1.1.1.8. Информация и публичност  6 000
1.1.1.9.Одит  7 500
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Таблица 2
 Оперативен план за Проект 3BI ‐1.6.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Дейност 3BI -1.6.1. „Покриване и 
модернизиране на Кооперативния 
пазар в ж.к. „Орел” и изграждане 
на кътчета за отдих на територията 
му”

Община 
Разград

 345 000

1.6.1.1. Организация, управление, 
наблюдение и отчетност на проекта 

 22 000

1.6.1.2. Подготовка на документация 
за възлагане на обществени поръчки 
за: а) консултантски услуги; б) 
проектиране; в) строителство; г) 
строителен надзор; д) информация и 
публичност; е) одит.

 6 000

1.6.1.3. Провеждане на процедурите 
за избор на изпълнители.

 3 000

1.6.1.4. Проектиране  13 000

1.6.1.5. Реализация на проекта (СМР)  280 000

1.6.1.6. Упражняване на строителен и 
авторски надзор

 12 000

1.6.1.7. Въвеждане в експлоатация и 
държавни такси

 2 000

1.6.1.8. Информация и публичност  3 000

1.6.1.9.Одит  4 000

Таблица № 2. Оперативен план за Проект 3BI -1.6. „Покриване и модернизиране на Кооперативния 
пазар в ж.к. „Орел” и изграждане на кътчета за отдих на територията му” от ГРУПА ПРОЕКТИ ЗВ I - 
1: Техническа, административна и транспортно-комуникационна инфраструктура

Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година

Дейности по проект ЗВI-1.6.

О
тг
ов
ор
ни

к

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Месечен график за 2016 година
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Таблица 2
 Оперативен план за Проект 3BI ‐1.7.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Дейност 3BI -1.7.1. „Реконструкция и 
внедряване на мерки за енергийна 
ефективност на общинска 
административна сграда в ж.к. 
„Орел” с обособяване на изнесени 
офиси за административно 
обслужване на населението и 
интернет център”

Община 
Разград

 325 000

1.7.1.1. Организация, управление, 
наблюдение и отчетност на проекта 

1.7.1.2.  Подготовка на документация за 
възлагане на обществени поръчки за: а)  
строителство; б) строителен надзор; в) 
доставки.

1.7.1.3. Провеждане на процедурите за 
избор на изпълнители.
1.7.1.4. Реализация на проекта (СМР и  
доставки)

 310 000

1.7.1.5. Упражняване на строителен и 
авторски надзор

 13 000

1.7.1.6. Въвеждане в експлоатация и 
държавни такси

 2 000

Таблица № 2. Оперативен план за Проект 3BI -1.7. „Реконструкция и внедряване на мерки за енергийна 
ефективност на общинска административна сграда в ж.к. „Орел” с обособяване на изнесени офиси за 
административно обслужване на населението и интернет център” от ГРУПА ПРОЕКТИ ЗВ I - 1: 
Техническа, административна и транспортно-комуникационна инфраструктура

Месечен график за 2015 година Месечен график за 2016 година

Дейности по проект ЗВI-1.7.

О
тг
ов
ор
ни

к

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Месечен график за 2014 година
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Таблица  2
 Оперативен план за Проект 3BI ‐1.8.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Дейност 3BI -1.8.1. „Изграждане на 
нова и реконструкция на 
съществуваща ВиК мрежа на 
територията на зоната”: 
- Водопроводна мрежа - 14 000 m.
- Канализационна мрежа - 14 000 m.

Община 
Разград

10 534 000

1.8.1.1. Организация, управление, 
наблюдение и отчетност на проекта  218 000

1.8.1.2. Подготовка на документация за 
възлагане на обществени поръчки за: а) 
консултантски услуги; б) проектиране; 
в) строителство; г) строителен надзор; 
д) информация и публичност; е) одит.

 20 000

1.8.1.3. Провеждане на процедурите за 
избор на изпълнители.  6 000

1.8.1.4. Проектиране  205 000
1.8.1.5. Реализация на проекта (СМР) 9 760 000
1.8.1.6. Упражняване на строителен и 
авторски надзор  180 000

1.8.1.7. Въвеждане в експлоатация и 
държавни такси  10 000

1.8.1.8. Информация и публичност  30 000

1.8.1.9.Одит  105 000

Таблица № 2. Оперативен план за Проект 3BI -1.8. „Изграждане на нова и реконструкция на 
съществуваща ВиК мрежа на територията на зоната” от ГРУПА ПРОЕКТИ ЗВ I - 1: Техническа, 
административна и транспортно-комуникационна инфраструктура

Месечен график за 2015 година Месечен график за 2016 година Месечен график за 2016 година

Дейности по проект ЗВI-1.8.

О
тг
ов
ор
ни

к

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Месечен график за 2014 година
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Таблица № 2. Оперативен план за Проект 3BI ‐2.1.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Дейност 3BI -2.1.1. "Парк в кв. 615 на жилищен комплекс 
"Орел" - паркоустройство, алейна мрежа, кътове за отдих, 
градинско обзавеждане, комбинирана детска площадка, 
площадка за фитнес на открито, изграждане на парково 
осветление и скейтборд площадка"

Община 
Разград  891 000

2.1.1.1. Организация, управление, наблюдение и отчетност на 
проекта 

 65 000

2.1.1.2. Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
проектиране; в) строителство; г) строителен надзор; д) 
информация и публичност; е) одит.

 6 000

2.1.1.3. Провеждане на процедурите за избор на изпълнители.  5 000
2.1.1.4. Проектиране  21 000
2.1.1.5. Реализация на проекта  740 500

2.1.1.6. Упражняване на строителен и авторски надзор  21 000

2.1.1.7. Въвеждане в експлоатация и държавни такси  4 000

2.1.1.8. Информация и публичност  3 500

2.1.1.9.Одит  25 000

Дейност 3BI -2.1.2. "Изграждане и възстановяване на зелена 
площ в кв. 611 на жилищен комплекс "Орел" - озеленяване, 
алейна мрежа, кътове за отдих, изграждане на парково 
осветление, площадка за фитнес на открито,два броя 
комбинирани детски площадки"

Община 
Разград

 896 600

2.1.2.1. Организация, управление, наблюдение и отчетност на 
проекта 

 56 000

2.1.2.2.  Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
проектиране; в) строителство; г) строителен надзор; д) 
доставка; е)информация и публичност; ж) одит.

 3 000

2.1.2.3. Провеждане на процедурите за избор на изпълнители.  1 000
2.1.2.4. Проектиране  23 000
2.1.2.5. Реализация на проекта  767 414
2.1.2.6. Упражняване на строителен и авторски надзор  24 186
2.1.2.7. Въвеждане в експлоатация и държавни такси  4 000
2.1.2.8. Информация и публичност  4 000
2.1.2.9.Одит  14 000
Дейност 3BI -2.1.3. "Парк в кв. 47 на жилищен комплекс 
"Житница" - озеленяване, алейна мрежа, кътове за отдих, 
комбинирана детска плошадка, изграждане на парково 
осветление"

Община 
Разград

 870 000

Таблица № 2. Оперативен план за Проект 3BI -2.1. „Паркоустрояване на зелените площи в кв. „Орел” и части от кв. „Оборище” и 
кв. „Житница”, алейна мрежа, реконструкция на съществуващите и изграждане на нови зелени площи, тротоари и обслужващи 
улици” от ГРУПА ПРОЕКТИ ЗВ I - 2: Паркоустрояване, спортни дейности, обитаване и жизнена среда

Месечен график за 2015 година Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година

Дейности по проект ЗВI-2.1.

О
тг
ов
ор
ни

к

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Месечен график за 2014 година
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Таблица № 2. Оперативен план за Проект 3BI ‐2.1.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Месечен график за 2015 година Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година

Дейности по проект ЗВI-2.1.

О
тг
ов
ор
ни

к

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Месечен график за 2014 година

2.1.3.1. Организация, управление, наблюдение и отчетност на 
проекта 

 56 000

2.1.3.2.  Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
проектиране; в) строителство; г) строителен надзор; д) 
доставка; е)информация и публичност; ж) одит.

 2 000

2.1.3.3. Провеждане на процедурите за избор на изпълнители.  1 000
2.1.3.4. Проектиране  23 000
2.1.3.5. Реализация на проекта  739 000
2.1.3.6. Упражняване на строителен и авторски надзор  23 000
2.1.3.7. Въвеждане в експлоатация и държавни такси  4 000
2.1.3.8. Информация и публичност  6 000
2.1.3.9.Одит  16 000
Дейност 3BI -2.1.4. "Квартали в жилищен комплекс "Орел" -
кв. 612, кв. 613, кв. 614, кв. 615, кв. 616, кв. 617, кв. 618, кв. 
619, кв. 620, кв. 621, кв. 622, кв. 623, кв. 624, кв. 625, кв. 629, 
кв. 630, кв. 631, кв. 632, кв. 633, кв. 634, кв. 635, кв. 636, кв. 
637, кв. 638, кв. 639, кв. 640, кв. 641, кв. 642, кв. 644, кв. 645, 
кв. 646, кв. 647, кв. 650, кв. 651, кв. 652, кв. 653, кв. 654 - 
общо 37 броя, включващи изграждане, реконструкция и 
рехабилитация на зелени площи, кътове за отдих, беседки, 
градинско обзавеждане, пешеходни алеи и тротоари, 
обслужващи улици и паркоместа за живущите.Изграждане 
на енерго спестяващо вътрешноквартално осветление. 
Изграждане и възстановяване на комбинирани детски 
площадки с парково осветление в двете възрастови групи в 
кв. 630, кв. 629, кв. 620, кв. 644, кв. 641, кв. 642, кв. 632, кв. 
653, кв. 613, кв. 637.-10 броя. Изграждане и реконструкция 
на спортни площадки - комбинирани в междублокови 
пространства на квартали 633, 629 и 642"

Община 
Разград

15 170 000

2.1.4.1. Организация, управление, наблюдение и отчетност на 
проекта 

 360 000

2.1.4.2.  Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
проектиране; в) строителство; г) строителен надзор; д) 
доставка; е)информация и публичност; ж) одит.

 12 000

2.1.4.3. Провеждане на процедурите за избор на изпълнители.  5 000
2.1.4.4. Проектиране  285 000
2.1.4.5. Реализация на проекта 14 080 000
2.1.4.6. Упражняване на строителен и авторски надзор  230 000
2.1.4.7. Въвеждане в експлоатация и държавни такси  8 000
2.1.4.8. Информация и публичност  40 000
2.1.4.9.Одит  150 000
Дейност 3BI -2.1.5. "Квартал 54 в жилищен комплекс 
"Житница" - зелени площи, кътове за отдих, пешеходни 
алеи и тротоари, обслужващи улици и места за паркиране 
на живущите, енерго спестяващо вътрешно квартално 
осветление, 1 бр. комбинирана детска площадка"

Община 
Разград

1 395 000

2.1.5.1. Организация, управление, наблюдение и отчетност на 
проекта 

 45 000
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Таблица № 2. Оперативен план за Проект 3BI ‐2.1.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Месечен график за 2015 година Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година

Дейности по проект ЗВI-2.1.

О
тг
ов
ор
ни

к

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Месечен график за 2014 година

2.1.5.2.  Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
проектиране; в) строителство; г) строителен надзор; д) 
доставка; е)информация и публичност; ж) одит.

 2 000

2.1.5.3. Провеждане на процедурите за избор на изпълнители.  1 000
2.1.5.4. Проектиране  31 000
2.1.5.5. Реализация на проекта 1 251 000
2.1.5.6. Упражняване на строителен и авторски надзор  31 000
2.1.5.7. Въвеждане в експлоатация и държавни такси  3 000
2.1.5.8. Информация и публичност  5 000
2.1.5.9.Одит  26 000
Дейност 3BI -2.1.6 „Реконструкция и паркоустрояване на 
недействащ гробищен парк в парцел III, кв. 611, като 
мемориален комплекс с параклис.”

Община 
Разград/ 
Частен 
инв.

 228 000

2.1.6.1.  Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
проектиране; в) строителство; г) строителен надзор; д) 
доставка.

 10 000

2.1.6.2. Провеждане на процедурите за избор на изпълнители.  6 000
2.1.6.3. Проектиране  16 000
2.1.6.4. Реализация на проекта  178 000
2.1.6.5. Упражняване на строителен и авторски надзор  14 000
2.1.6.6. Въвеждане в експлоатация и държавни такси  4 000
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Таблица 3
 Оперативен план за Проект 3BI ‐3.1.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Дейност 3BI -3.1.1. „Изграждане на социални 
жилища в УПИ IV, кв. 623 а - 10 бр. 
едноетажни къщи  х 70 кв. м. + 5 бр. 
двуетажни къщи  х 110 кв.м.”

Община 
Разград 2 130 000

3.1.1.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта 

 65 600

3.1.1.2. Подготовка на документация за 
възлагане на обществени поръчки за: а) 
консултантски услуги; б) проектиране; в) 
строителство; г) строителен надзор; д) 
обучение;е) информация и публичност; ж) одит.

 9 000

3.1.1.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.  4 000

3.1.1.4. Проектиране  80 000
3.1.1.5. Реализация на проекта 1 875 400
3.1.1.6. Упражняване на строителен и авторски 
надзор  50 000

3.1.1.7. Въвеждане в експлоатация и държавни 
такси  4 000

3.1.2.8. Обучение на персонала за работа с 
целевите групи  15 000

3.1.1.9. Информация и публичност  6 000

3.1.1.10.Одит  21 000

Дейност 3BI -3.1.2. „Изграждане на социални 
жилища в УПИ V, кв. 623 - 4 триетажни 
блокчета с по 3 апартамента на етаж с РЗП 
660 кв.м. на блок”

Община 
Разград 2 655 000

3.1.2.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта  80 000

3.1.2.2. Подготовка на документация за 
възлагане на обществени поръчки за: а) 
консултантски услуги; б) проектиране; в) 
строителство; г) строителен надзор; д) 
обучение;е) информация и публичност; ж) одит.

 8 000

3.1.2.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.  4 000

3.1.2.4. Проектиране  80 000
3.1.2.5. Реализация на проекта 2 377 580
3.1.2.6. Упражняване на строителен и авторски 
надзор  52 000

3.1.2.7. Въвеждане в експлоатация и държавни 
такси  4 000

3.1.2.8. Обучение на персонала за работа с 
целевите групи  15 000

3.1.2.9. Информация и публичност  8 420
3.1.2.10.Одит  26 000

Таблица № 2. Оперативен план за Проект 3BI -3.1. „Изграждане на социални жилища за настаняване на 
малцинствени и социално слаби групи в кв. „Орел”, отговарящи на съвременните хигиенни изисквания” от 
ГРУПА ПРОЕКТИ ЗВ I - 3: Социална и образователна инфраструктура

Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година Месечен график за 2020 година

Дейности по проект ЗВI-3.1.

О
тг
ов
ор
ни

к

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Месечен график за 2017 година

1/1



Таблица 2
Оперативен план за Проект 3BI ‐3.2.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Дейност 3BI -3.2.1. „Основен ремонт и мерки 
за енергийна ефективност на детски дом за 
медико-социални грижи (1 880 m2) и 
обновяване на прилежащото дворно място (2 
300 m2)”

Община 
Разград  766 000

3.2.1.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта  44 000

3.2.1.2. Подготовка на документация за 
възлагане на обществени поръчки за: а) 
консултантски услуги; б) проектиране; в) 
строителство; г) строителен надзор; д) 
информация и публичност; е) одит.

 6 000

3.2.1.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.  3 000

3.2.1.4. Проектиране  26 000
3.2.1.5. Реализация на проекта  651 000
3.2.1.6. Упражняване на строителен и авторски 
надзор  22 000

3.2.1.7. Въвеждане в експлоатация и държавни 
такси  2 000

3.2.1.8. Информация и публичност  3 000

3.2.1.9.Одит  9 000

Таблица № 2.Оперативен план за Проект 3BI -3.2. „Реконструкция на детски дом за медико-социални грижи в 
кв. "Орел"” от ГРУПА ПРОЕКТИ ЗВ I - 3: Социална и образователна инфраструктура

Месечен график за 2015 година Месечен график за 2016 година Месечен график за 2014 година

Дейности по проект ЗВI-3.2.

О
тг
ов
ор
ни

к

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Месечен график за 2014 година

1/1



Таблица 2
 Оперативен план за Проект 3BI ‐3.3.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Дейност 3BI -3.3.1. „Основен ремонт на ОУ 
„И. С. Тургенев” и ПГХТБТ „Мария Кюри”, 
включващ басейн, физкултурен салон и 
прилежащото дворно място, използвани от 
ОУ „И. С. Тургенев” и ПГХТБТ „Мария 
Кюри””

Община 
Разград  715 000

3.3.1.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта  38 000

3.3.1.2. Подготовка на документация за 
възлагане на обществени поръчки за: а) 
консултантски услуги; б) проектиране; в) 
строителство; г) строителен надзор; д) 
информация и публичност; е) одит.

 6 000

3.3.1.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.  3 000

3.3.1.4. Проектиране  35 000
3.3.1.5. Реализация на проекта  584 550
3.3.1.6. Упражняване на строителен и авторски 
надзор  22 000

3.3.1.7. Въвеждане в експлоатация и държавни 
такси  2 000

3.3.1.8. Информация и публичност  3 000

3.3.1.9.Одит  21 450

Дейност 3BI -3.3.2. "ЦДГ "Райна Княгиня" с 
дворно място - реконструкция и обновяване 
с мерки за енергийна ефективност и 
съоръжения за игра"

Община 
Разград  386 000

3.3.2.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта  42 000

3.3.2.2.Подготовка на документация за 
възлагане на обществени поръчки за: а) 
консултантски услуги; б) проектиране; в) 
строителство; г) строителен надзор; д) доставка; 
е) информация и публичност; ж) одит.

 3 000

3.3.2.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.  1 000

3.3.2.4. Проектиране  15 000
3.3.2.5. Реализация на проекта  292 000
3.3.2.6. Упражняване на строителен и авторски 
надзор  14 000

3.3.2.7. Въвеждане в експлоатация и държавни 
такси  3 000

3.3.2.8. Информация и публичност  4 000
3.3.2.9.Одит  12 000

Месечен график за 2018 година

Дейности по проект ЗВI-3.3.

О
тг
ов
ор
ни

к

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Месечен график за 2014 година

Таблица № 2. Оперативен план за Проект 3BI -3.3. „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки 
за енергийна ефективност  в образователните институции на територията на кв. „Орел” и части от кв. „Оборище” 
и кв. „Житница” от ГРУПА ПРОЕКТИ ЗВ I - 3: Социална и образователна инфраструктура

Месечен график за 2015 година Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година

1/3



Таблица 2
 Оперативен план за Проект 3BI ‐3.3.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Месечен график за 2018 година

Дейности по проект ЗВI-3.3.

О
тг
ов
ор
ни

к

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Месечен график за 2014 година Месечен график за 2015 година Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година

Дейност 3BI -3.3.3. "ЦДГ "Славейче" с 
дворно място - ремонт и подмяна на 
вътрешна отоплителна инсталация, 
изграждане на инсталация за топла вода със 
слънчеви колектори, изграждане на 
енергоспестяващо осветление, съоръжения 
за игра"

Община 
Разград  386 000

3.3.3.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта

 42 000

3.3.3.2.Подготовка на документация за 
възлагане на обществени поръчки за: а) 
консултантски услуги; б) проектиране; в) 
строителство; г) строителен надзор; д) доставка; 
е) информация и публичност; ж) одит.

 3 000

3.3.3.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.  1 000

3.3.3.4. Проектиране  15 000

3.3.3.5. Реализация на проекта  292 000

3.3.3.6. Упражняване на строителен и авторски 
надзор  14 000

3.3.3.7. Въвеждане в експлоатация и държавни 
такси

 3 000

3.3.3.8. Информация и публичност  4 000

3.3.3.9.Одит  12 000
Дейност 3BI -3.3.4. "Детска ясла "Слънчево 
детство" с дворно място - ремонт и подмяна 
на вътрешна отоплителна инсталация, 
изграждане на инсталация за топла вода със 
слънчеви колектори, изграждане на 
енергоспестяващо осветление, съоръжения 
за игра"

Община 
Разград  398 000

3.3.4.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта  44 000

3.3.4.2.Подготовка на документация за 
възлагане на обществени поръчки за: а) 
консултантски услуги; б) проектиране; в) 
строителство; г) строителен надзор; д) доставка; 
е) информация и публичност; ж) одит.

 3 000

3.3.4.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.  1 000

3.3.2.4. Проектиране  14 000

3.3.4.5. Реализация на проекта  305 060
3.3.4.6. Упражняване на строителен и авторски 
надзор

 13 000
3.3.4.7. Въвеждане в експлоатация и държавни 
такси

 3 000

3.3.4.8. Информация и публичност  3 000

3.3.4.9.Одит  11 940
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Таблица 2
 Оперативен план за Проект 3BI ‐3.3.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Месечен график за 2018 година

Дейности по проект ЗВI-3.3.

О
тг
ов
ор
ни

к

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Месечен график за 2014 година Месечен график за 2015 година Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година

Дейност 3BI -3.3.5. „Монтиране на системи за 
видео-наблюдение и контрол на 
обществената среда при училищата и 
детските градини - ОУ „И. С. Тургенев”, 
ПГХТБТ „Мария Кюри”, ЦДГ „Славейче”, 
ЦДГ „Райна Княгиня”, детска ясла 
„Слънчево детство””

Община 
Разград  250 000

3.3.5.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта  16 000

3.3.5.2. Подготовка на документация за 
възлагане на обществени поръчки за: а) 
консултантски услуги; б) проектиране; в) 
строителство; г) строителен надзор; д) обчение; 
е) информация и публичност; ж) одит.

 2 000

3.3.5.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.  1 000

3.3.5.4. Проектиране  11 000
3.3.5.5. Реализация на проекта  187 500
3.3.5.6. Упражняване на строителен и авторски 
надзор  9 000

3.3.5.7. Въвеждане в експлоатация и държавни 
такси  2 000

3.3.5.8.О бучение за превенция на риска и 
работа под видеонаблюдение  15 000

3.3.5.9. Информация и публичност  1 500
3.3.5.10.Одит  5 000
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Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град 

Разград за осигуряване на устойчива, обновена и качествена градска среда” по Договор BG161PO001/1.4-07/2010/010, който се 

осъществява 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 Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 

становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

ДЗЗД „Консорциум Абритус III Консулт” 
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8.1.4. Бюджет на ЗВ I – Зона със социален характер (Таблица 3 за ЗВ I) 

  



Таблица 3.
 Бюджет по дейности за Проект 3BI ‐1.1.

I II III IV 2015 г. 20126г. 2017 г.

Дейност 3BI -1.1.1. Рехабилитация и реконструкция 
на ул. "Александър Стамболийски", ул. "Хан 
Тервел", ул. "Ивайло", ул. "Добровска", ул. 
"Кракра", ул. "Драма", ул. "Дондуков", ул. 
"Илинденско въстание", ул. "Дончо Сумпаров", ул. 
"Никола Пенев", ул. "Борис Йончев", ул. "Емил 
Димитров", ул. "Осогово", ул. "Бузлуджа", ул. 
"Връх Свети Никола", ул. "Цигуларска", ул. 
"Урал", ул. "Рила", ул. "Надежда", ул. "Плевен", 
ул. "Белият хълм", ул. "Юмрукчал", ул. "Димитър 
Ненов", бул. "Южен булевард", ул. "Жеравна" 

Община 
Разград 6  787 500

1.1.1.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта   143 000   8 938   8 938   8 938   8 938   35 750   35 750   35 750

1.1.1.2. Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
проектиране; в) строителство; г) строителен надзор; д) 
информация и публичност; е) одит.

  14 200   2 130   2 130   2 130   2 130   5 680

1.1.1.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.   5 200    650    650    650    650   2 600

1.1.1.4. Проектиране   132 321   132 321
1.1.1.5. Реализация на проекта (СМР) 6  298 039 1  889 412 2  519 215 1  889 412

1.1.1.6. Упражняване на строителен и авторски надзор   107 741   35 554   35 554   36 632

1.1.1.7. Въвеждане в експлоатация и държавни такси   7 000   7 000
1.1.1.8. Информация и публичност   12 000   3 000   4 000   5 000
1.1.1.9.Одит   68 000   30 000   38 000

6 787 500  11 718  14 718  11 718  11 718 2 135 317 2 590 520 2 011 793Общо за Проекта:

Таблица № 3. Бюджет по дейности за Проект 3BI -1.1. „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, тротоари, пешеходни алеи и създаване на 
достъпна среда” от ГРУПА ПРОЕКТИ ЗВ I - 1: Техническа, административна и транспортно-комуникационна инфраструктура

Дейности по проект ЗВ1-1.1.

Ра
зп
ор
ед
ит
ел

 н
а 

ср
ед
ст
ва
та

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Тримесечни разчети за 2014 г. Г одишни разчети
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Таблица  3
 Бюджет по дейности за Проект 3BI ‐1.2.

I II III IV 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Дейност 3BI -1.2.1. „Изграждане на транспортно 
съоръжение (фуникуляр), свързващо кв. „Орел” и 
съседните с централната градска част”
- с дължина по съществуваща улична мрежа - 4 км., 
пряко - 500 м.

Община 
Разград / 
Частен 

инвеститор

2 950 000

1.2.1.1. Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
проектиране; в) строителство; г) строителен надзор; д) 
доставка.

 16 000  3 200  3 200  3 200  3 200  3 200

1.2.1.2. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.

 12 000  5 000  4 000  3 000

1.2.1.3. Проектиране  80 000  20 000  60 000
1.2.1.4. Реализация на проекта 2 768 000  922 667  922 667  922 667

1.2.1.5. Упражняване на строителен и авторски надзор  70 000  2 000  20 000  20 000  10 000

1.2.1.6. Въвеждане в експлоатация и държавни такси  4 000  4 000

Таблица № 3. Бюджет по дейности за Проект 3BI -1.2. „Изграждане на транспортно съоръжение (фуникуляр), свързващо кв. „Орел” и съседните 
с централната градска част. Построяване на сграда с обществено-търговско предназначение в парцел XVI, кв. 47, в югозападната част на 
съществуващия надлез, с цел подобряване използването на денивелацията между двете нива. Обновяване на пешеходната зона между площад 
„Ларго” и ул. „Жеравна””
от ГРУПА ПРОЕКТИ ЗВ I - 1: Техническа, административна и транспортно-комуникационна инфраструктура

Дейности по проект ЗВ1-1.2.

Ра
зп
ор
ед
ит
ел

 
на

 с
ре
дс
тв
ат
а

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Тримесечни разчети за 2017 г. Г одишни разчети
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Таблица  3
 Бюджет по дейности за Проект 3BI ‐1.2.

I II III IV 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Дейности по проект ЗВ1-1.2.

Ра
зп
ор
ед
ит
ел

 
на

 с
ре
дс
тв
ат
а

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Тримесечни разчети за 2017 г. Г одишни разчети

Дейност 3BI -1.2.2. „Построяване на сграда с 
обществено-търговско предназначение в парцел 
XVI, кв. 47, в югозападната част на съществуващия 
надлез, с цел подобряване използването на 
денивелацията между двете нива”

Частен 
инвеститор 1 855 000

1.2.2.1. Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
проектиране; в) строителство; г) строителен надзор.

1.2.2.2. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.
1.2.2.3. Проектиране
1.2.2.4. Реализация на проекта 1 855 000  115 938  115 938  115 938  115 938  463 750  463 750  463 750

1.2.2.5. Упражняване на строителен и авторски надзор

1.2.2.6. Въвеждане в експлоатация и държавни такси
Дейност 3BI -1.2.3. „Обновяване на пешеходната 
зона между площад „Ларго” и ул. „Жеравна” с 
включени рампи за хора в неравностойно 
положение”

Община 
Разград  387 000

1.2.3.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта 

 33 000  2 063  2 063  2 063  2 063  8 250  8 250  8 250
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Таблица  3
 Бюджет по дейности за Проект 3BI ‐1.2.

I II III IV 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Дейности по проект ЗВ1-1.2.

Ра
зп
ор
ед
ит
ел

 
на

 с
ре
дс
тв
ат
а

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Тримесечни разчети за 2017 г. Г одишни разчети

1.2.1.2. Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
проектиране; в) строителство; г) строителен надзор; д) 
информация и публичност; е) одит.

 7 000  1 400  1 400  1 400  1 400  1 400

1.2.3.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.

 3 000   750   750  1 500

1.2.3.4. Проектиране  21 000  9 000  12 000
1.2.3.5. Реализация на проекта  294 000  99 000  100 000  95 000

1.2.3.6. Упражняване на строителен и авторски надзор  15 000  5 000  10 000

1.2.3.7. Въвеждане в експлоатация и държавни такси  4 000  4 000
1.2.3.8. Информация и публичност  5 000  1 000  2 000  2 000
1.2.3.9.Одит  5 000  2 000  3 000

5 192 000 122 600 122 600 158 350 208 350 1 524 767 1 514 667 1 522 667Общо за Проекта:

3/3



Таблица 3
Бюджет по дейности за Проект 3BI ‐1.3. 

I II III IV 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Дейност 3BI -1.3.1. "Изграждане на велоалея към 
жилищен комплекс "Орел" по източен 
околовръстен път"

Община 
Разград  204 000

1.3.1.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта  17 000  1 200  1 200  1 200  1 200  4 000  4 000  4 200

1.3.1.2. Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
проектиране; в) строителство; г) строителен надзор; д) 
информация и публичност; е) одит.

 8 000  1 600  1 600  1 600  1 600  1 600

1.3.1.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.  3 000   750   750  1 500

1.3.1.4. Проектиране  7 000  5 000  2 000
1.3.1.5. Реализация на проекта (СМР)  152 700  53 445  53 445  45 810

1.3.1.6. Упражняване на строителен и авторски надзор  6 300  2 205  2 205  1 890

1.3.1.7. Въвеждане в експлоатация и държавни такси  3 000  3 000
1.3.1.8. Информация и публичност  3 000  1 000  2 000
1.3.1.9. Одит  4 000  2 000  2 000

Таблица № 3. Бюджет по дейности за Проект 3BI -1.3. „Изграждане на велоалеи” от ГРУПА ПРОЕКТИ ЗВ I - 1: Техническа, 
административна и транспортно-комуникационна инфраструктура

Дейности по проект ЗВ1-1.3.

Ра
зп
ор
ед
ит
ел

 
на

 с
ре
дс
тв
ат
а

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Тримесечни разчети за 2016 г. Г одишни разчети

1/2



Таблица 3
Бюджет по дейности за Проект 3BI ‐1.3. 

I II III IV 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Дейности по проект ЗВ1-1.3.

Ра
зп
ор
ед
ит
ел

 
на

 с
ре
дс
тв
ат
а

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Тримесечни разчети за 2016 г. Г одишни разчети

Дейност 3BI -1.3.2. "Изграждане на велоалея, 
свързваща Бизнес зона „Перистър” с кв. „Орел” и 
части от кв. „Оборище” и кв. „Житница”

Община 
Разград  136 000

1.3.1.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта  15 000  1 000  1 000  1 000  1 000  4 000  3 000  4 000

1.3.1.2. Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
проектиране; в) строителство; г) строителен надзор; д) 
информация и публичност; е) одит.

 2 000   400   400   400   400   400

1.3.1.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.  1 000   250   250   500

1.3.1.4. Проектиране  5 000  3 000  2 000
1.3.1.5. Реализация на проекта (СМР)  100 400  35 140  35 140  30 120

1.3.1.6. Упражняване на строителен и авторски надзор  4 600  1 610  1 610  1 380

1.3.1.7. Въвеждане в експлоатация и държавни такси  3 000  3 000
1.3.1.8. Информация и публичност  3 000  1 000  2 000
1.3.1.9. Одит  2 000  1 000  1 000

340 000 4 200 4 200 13 200 11 200 107 400 99 400 100 400Общо за Проекта:

2/2



Таблица 3
 Бюджет по дейности за Проект 3BI ‐1.4.

I II III IV 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Дейност 3BI -1.4.1. „Изграждане на панаирно градче 
със спортен център, включващ стадион, 
многофункционална спортна зала със закрит 
плувен басейн, боулинг зала, кът за отдих и 
атракции”

Община 
Разград 6 963 200

1.4.1.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта  146 514  7 326  7 326  7 326  7 326  29 303  29 303  29 303  29 303

1.4.1.2.  Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
проектиране; в) строителство; г) строителен надзор; д) 
доставка; е)информация и публичност; ж) одит.

 12 000  2 400  2 400  2 400  2 400  2 400

1.4.1.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.  3 000   750   750  1 500

1.4.1.4. Проектиране  135 582  35 000  70 000  30 582
1.4.1.5. Реализация на проекта 6 464 104 1 616 026 1 616 026 1 616 026 1 616 026

1.4.1.6. Упражняване на строителен и авторски надзор  115 000  35 000  15 000  20 000  45 000

1.4.1.7. Въвеждане в експлоатация и държавни такси  4 000  4 000
1.4.1.8. Информация и публичност  18 000  6 000  6 000  6 000
1.4.1.9.Одит  65 000  30 000  35 000

Г одишни разчети

Таблица № 3. Бюджет по дейности за Проект 3BI -1.4. „Функционално преустройство на терена на бившата база на ОД ”Жандармерия”” от ГРУПА ПРОЕКТИ 
ЗВ I - 1: Техническа, административна и транспортно-комуникационна инфраструктура

Дейности по проект ЗВI-1.4.

Ра
зп
ор
ед
ит
ел

 
на

 с
ре
дс
тв
ат
а

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Тримесечни разчети за 2016 г.

1/2



Таблица 3
 Бюджет по дейности за Проект 3BI ‐1.4.

I II III IV 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Г одишни разчети

Дейности по проект ЗВI-1.4.

Ра
зп
ор
ед
ит
ел

 
на

 с
ре
дс
тв
ат
а

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Тримесечни разчети за 2016 г.

Дейност 3BI -1.4.2. „Изграждане на изложбена площ 
от павилиони с обща РЗП 1 600 кв. м. и открита 
площ (1 600 кв. м.).”

Община 
Разград

 516 800

1.4.2.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта  25 000  1 250  1 250  1 250  1 250  5 000  5 000  5 000  5 000

1.4.2.2. Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
проектиране; в) строителство; г) строителен надзор; д) 
доставка; е)информация и публичност; ж) одит.

 6 000  6 000

1.4.2.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.  3 000  3 000

1.4.2.4. Проектиране  20 000  20 000
1.4.2.5. Реализация на проекта  435 300  435 300

1.4.2.6. Упражняване на строителен и авторски надзор  18 000  18 000

1.4.2.7. Въвеждане в експлоатация и държавни такси  2 000  2 000
1.4.2.8. Информация и публичност  2 000  1 000  1 000
1.4.2.9.Одит  5 500  2 000  3 500

7 480 000 10 976 10 976 46 726 87 726 1 749 811 1 671 329 1 702 329 2 200 129Общо за Проекта:

2/2



Таблица 3
 Бюджет по дейности за Проект 3BI ‐1.5.

I II III IV 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Дейност 3BI -1.5.1. Реконструкция на 
съществуващото и въвеждане на ново 
енергоспестяващо улично осветление по уличната 
мрежа в границите на зоната за въздействие

Община 
Разград

 750 000

1.1.1.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта 

 50 000  3 125  3 125  3 125  3 125  12 500  12 500  12 500

Таблица № 3. Бюджет по дейности за Проект 3BI -1.5.„Изграждане на енергийно ефективна система за улично и алейно осветление, 
използваща слънчева енергия и енергийно-спестяващи осветителни тела” от ГРУПА ПРОЕКТИ ЗВ I - 1: Техническа, административна и 
транспортно-комуникационна инфраструктура

Дейности по проект ЗВI-1.5.

Ра
зп
ор
ед
ит
ел

 
на

 с
ре
дс
тв
ат
а

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Тримесечни разчети за 2014 г. Г одишни разчети

1/1

р

1.1.2.2. Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
проектиране; в) строителство; г) строителен надзор; д) 
информация и публичност; е) одит.

 4 000   800   800   800   800   800

1.1.1.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.

 2 000   500   500  1 000

1.1.1.4. Проектиране  24 000  12 000  12 000
1.1.1.5. Реализация на проекта (СМР)  631 500  230 000  230 000  171 500

1.1.1.6. Упражняване на строителен и авторски надзор  21 000  10 000  11 000

1.1.1.7. Въвеждане в експлоатация и държавни такси  4 000  4 000
1.1.1.8. Информация и публичност  6 000  2 000  2 000  2 000
1.1.1.9.Одит  7 500  3 000  4 500

750 000 3 925 3 925 16 425 31 425 244 300 244 500  205 500Общо за Проекта:
1/1



Таблица 3
 Бюджет по дейности за Проект 3BI ‐1.6.

I II III IV 2017 г. 2018 г.

Дейност 3BI -1.6.1. „Покриване и модернизиране на 
Кооперативния пазар в ж.к. „Орел” и изграждане на 
кътчета за отдих на територията му” Община 

Разград
 345 000

1.6.1.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта 

 22 000  1 833  1 833  1 833  1 833  7 333  7 333

1.6.1.2.Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
проектиране; в) строителство; г) строителен надзор; д) 
информация и публичност; е) одит.

 6 000  1 500  1 500  1 500  1 500

1.6.1.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.

 3 000  1 000  1 000  1 000

1.6.1.4. Проектиране  13 000  5 000  8 000
1.6.1.5. Реализация на проекта (СМР)  280 000  130 000  150 000

1.6.1.6. Упражняване на строителен и авторски надзор  12 000  6 000  6 000

1.6.1.7. Въвеждане в експлоатация и държавни такси  2 000  2 000

1.6.1.8. Информация и публичност  3 000  1 500  1 500
1.6.1.9.Одит  4 000  2 000  2 000

345 000  3 333 3 333 7 833 7 833 153 833 168 833Общо за Проекта:

Таблица № 3. Бюджет по дейности за Проект 3BI -1.6. „Покриване и модернизиране на Кооперативния пазар в ж.к. „Орел” и 
изграждане на кътчета за отдих на територията му” от ГРУПА ПРОЕКТИ ЗВ I - 1: Техническа, административна и транспортно-
комуникационна инфраструктура

Дейности по проект ЗВI-1.6.

Ра
зп
ор
ед
ит
ел

 
на

 с
ре
дс
тв
ат
а

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Тримесечни разчети за 2016 г. Г одишни разчети

1/1



Таблица 3
 Бюджет по дейности за Проект 3BI ‐1.7.

I II III IV 2015 г. 2016 г.

Дейност 3BI -1.7.1. „Реконструкция и внедряване на 
мерки за енергийна ефективност на общинска 
административна сграда в ж.к. „Орел” с 
обособяване на изнесени офиси за административно 
обслужване на населението и интернет център”

Община 
Разград

 325 000

1.7.1.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта 
1.7.1.2.  Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а)  строителство; б) строителен 
надзор; в) доставки.

 3 000  4 000  1 000

1.7.1.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.

 1 500  2 000   500

1.7.1.4. Реализация на проекта (СМР и  доставки)  310 000  100 000  100 000  110 000

1.7.1.5. Упражняване на строителен и авторски надзор  13 000  5 000  5 000  3 000

1.7.1.6. Въвеждане в експлоатация и държавни такси  2 000  2 000
325 000  3 000 5 500 2 000 105 000 105 000 116 500Общо за Проекта:

Таблица № 3. Бюджет по дейности за Проект 3BI -1.7. „Реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 
общинска административна сграда в ж.к. „Орел” с обособяване на изнесени офиси за административно обслужване на населението 
и интернет център” от ГРУПА ПРОЕКТИ ЗВ I - 1: Техническа, административна и транспортно-комуникационна инфраструктура

Дейности по проект ЗВI-1.7.

Ра
зп
ор
ед
ит
ел

 н
а 

ср
ед
ст
ва
та

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Тримесечни разчети за 2014 г. Г одишни разчети

1/1



Таблица 3
 Бюджет по дейности за Проект 3BI ‐1.8.

I II III IV 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Дейност 3BI -1.8.1. „Изграждане на нова и 
реконструкция на съществуваща ВиК мрежа на 
територията на зоната”: 
- Водопроводна мрежа - 14 000 m.
- Канализационна мрежа - 14 000 m.

Община 
Разград 10 534 000

1.8.1.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта  218 000  13 625  13 625  13 625  13 625  54 500  54 500  54 500

1.8.1.2. Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
проектиране; в) строителство; г) строителен надзор; д) 
информация и публичност; е) одит.

 20 000  2 500  2 500  2 500  2 500  10 000

1.8.1.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.  6 000  2 000  2 000  2 000

1.8.1.4. Проектиране  205 000  205 000
1.8.1.5. Реализация на проекта (СМР) 9 760 000 2 300 000 3 800 000 3 660 000

1.8.1.6. Упражняване на строителен и авторски надзор  180 000  60 000  60 000  60 000

1.8.1.7. Въвеждане в експлоатация и държавни такси  10 000  10 000
1.8.1.8. Информация и публичност  30 000  10 000  10 000  10 000
1.8.1.9.Одит  105 000  40 000  65 000

10 534 000 16 125 16 125 58 125 28 125 2 641 500 3 914 500 3 859 500Общо за Проекта:

Таблица № 3. Бюджет по дейности за Проект 3BI -1.8. „Изграждане на нова и реконструкция на съществуваща ВиК мрежа на територията на 
зоната” от ГРУПА ПРОЕКТИ ЗВ I - 1: Техническа, административна и транспортно-комуникационна инфраструктура

Дейности по проект ЗВI-1.8.

Ра
зп
ор
ед
ит
ел

 н
а 

ср
ед
ст
ва
та

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Тримесечни разчети за 2014г. Г одишни разчети
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Таблица 3
 Бюджет по дейности за Проект 3BI ‐2.1.

I II III IV 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Дейност 3BI -2.1.1. "Парк в кв. 615 на жилищен 
комплекс "Орел" - паркоустройство, алейна мрежа, 
кътове за отдих, градинско обзавеждане, 
комбинирана детска площадка, площадка за фитнес 
на открито, изграждане на парково осветление и 
скейтборд площадка"

Община 
Разград

 891 000

2.1.1.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта  65 000  4 063  4 063  4 063  4 063  16 250  16 250  16 250

2.1.1.2. Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
проектиране; в) строителство; г) строителен надзор; д) 
информация и публичност; е) одит.

 6 000   375   375   375   375  1 500  1 500  1 500

2.1.1.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.  5 000  1 250  1 250  1 250  1 000   250

2.1.1.4. Проектиране  21 000  12 000  9 000
2.1.1.5. Реализация на проекта  740 500  240 000  220 000  280 500

2.1.1.6. Упражняване на строителен и авторски надзор  21 000  10 000  5 000  6 000

2.1.1.7. Въвеждане в експлоатация и държавни такси  4 000  4 000

2.1.1.8. Информация и публичност  3 500  2 000  1 500
2.1.1.9.Одит  25 000  25 000

Таблица № 3. Бюджет по дейности за Проект 3BI -2.1. „Паркоустрояване на зелените площи в кв. „Орел” и части от кв. „Оборище” и кв. „Житница”, 
алейна мрежа, реконструкция на съществуващите и изграждане на нови зелени площи, тротоари и обслужващи улици” от ГРУПА ПРОЕКТИ ЗВ I - 2: 
Паркоустрояване, спортни дейности, обитаване и жизнена среда

Дейности по проект ЗВI-2.1.
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Таблица 3
 Бюджет по дейности за Проект 3BI ‐2.1.

I II III IV 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Дейности по проект ЗВI-2.1.
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а Тримесечни разчети за 2014 г. Г одишни разчети

Дейност 3BI -2.1.2. "Изграждане и възстановяване 
на зелена площ в кв. 611 на жилищен комплекс 
"Орел" - озеленяване, алейна мрежа, кътове за 
отдих, изграждане на парково осветление, 
площадка за фитнес на открито,два броя 
комбинирани детски площадки"

Община 
Разград

 896 600

2.1.2.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта  56 000  3 500  3 500  3 500  3 500  14 000  14 000  14 000

2.1.2.2.  Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
проектиране; в) строителство; г) строителен надзор; д) 
доставка; е)информация и публичност; ж) одит.

 3 000   188   188   188   188   750   750   750

2.1.2.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.  1 000   250   250   250   250

2.1.2.4. Проектиране  23 000  12 000  11 000
2.1.2.5. Реализация на проекта  767 414  280 000  280 000  207 414

2.1.2.6. Упражняване на строителен и авторски надзор  24 186  10 000  5 000  9 186

2.1.2.7. Въвеждане в експлоатация и държавни такси  4 000  4 000

2.1.2.8. Информация и публичност  4 000  2 000  2 000

2.1.2.9.Одит  14 000  14 000
Дейност 3BI -2.1.3. "Парк в кв. 47 на жилищен 
комплекс "Житница" - озеленяване, алейна мрежа, 
кътове за отдих, комбинирана детска плошадка, 
изграждане на парково осветление"

Община 
Разград  870 000
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Таблица 3
 Бюджет по дейности за Проект 3BI ‐2.1.

I II III IV 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Дейности по проект ЗВI-2.1.
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а Тримесечни разчети за 2014 г. Г одишни разчети

2.1.3.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта  56 000  3 500  3 500  3 500  3 500  14 000  14 000  14 000

2.1.3.2.  Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
проектиране; в) строителство; г) строителен надзор; д) 
доставка; е)информация и публичност; ж) одит.

 2 000   125   125   125   125   500   500   500

2.1.3.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.  1 000   250   250   250   250

2.1.3.4. Проектиране  23 000  12 000  11 000
2.1.3.5. Реализация на проекта  739 000  250 000  250 000  239 000

2.1.3.6. Упражняване на строителен и авторски надзор  23 000  10 000  5 000  8 000

2.1.3.7. Въвеждане в експлоатация и държавни такси  4 000  4 000

2.1.3.8. Информация и публичност  6 000  2 000  4 000

2.1.3.9.Одит  16 000  16 000
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Таблица 3
 Бюджет по дейности за Проект 3BI ‐2.1.

I II III IV 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Дейности по проект ЗВI-2.1.
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а Тримесечни разчети за 2014 г. Г одишни разчети

Дейност 3BI -2.1.4. "Квартали в жилищен комплекс 
"Орел" - кв. 612, кв. 613, кв. 614, кв. 615, кв. 616, кв. 
617, кв. 618, кв. 619, кв. 620, кв. 621, кв. 622, кв. 623, 
кв. 624, кв. 625, кв. 629, кв. 630, кв. 631, кв. 632, кв. 
633, кв. 634, кв. 635, кв. 636, кв. 637, кв. 638, кв. 639, 
кв. 640, кв. 641, кв. 642, кв. 644, кв. 645, кв. 646, кв. 
647, кв. 650, кв. 651, кв. 652, кв. 653, кв. 654 - общо 
37 броя, включващи изграждане, реконструкция и 
рехабилитация на зелени площи, кътове за отдих, 
беседки, градинско обзавеждане, пешеходни алеи и 
тротоари, обслужващи улици и паркоместа за 
живущите.Изграждане на енерго спестяващо 
вътрешноквартално осветление. Изграждане и 
възстановяване на комбинирани детски площадки с 
парково осветление в двете възрастови групи в кв. 
630, кв. 629, кв. 620, кв. 644, кв. 641, кв. 642, кв. 632, 
кв. 653, кв. 613, кв. 637.-10 броя. Изграждане и 
реконструкция на спортни площадки - 
комбинирани в междублокови пространства на 
квартали 633, 629 и 642"

Община 
Разград 15 170 000

2.1.4.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта  360 000  22 500  22 500  22 500  22 500  90 000  90 000  90 000

2.1.4.2.  Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
проектиране; в) строителство; г) строителен надзор; д) 
доставка; е)информация и публичност; ж) одит.

 12 000   750   750   750   750  3 000  3 000  3 000

2.1.4.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.  5 000  1 250  1 250  1 250  1 000   250
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Таблица 3
 Бюджет по дейности за Проект 3BI ‐2.1.

I II III IV 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Дейности по проект ЗВI-2.1.
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а Тримесечни разчети за 2014 г. Г одишни разчети

2.1.4.4. Проектиране  285 000  100 000  120 000  65 000
2.1.4.5. Реализация на проекта 14 080 000 4 500 000 4 500 000 5 080 000

2.1.4.6. Упражняване на строителен и авторски надзор  230 000  100 000  50 000  80 000

2.1.4.7. Въвеждане в експлоатация и държавни такси  8 000  8 000

2.1.4.8. Информация и публичност  40 000  10 000  10 000  20 000

2.1.4.9.Одит  150 000  150 000

Дейност 3BI -2.1.5. "Квартал 54 в жилищен 
комплекс "Житница" - зелени площи, кътове за 
отдих, пешеходни алеи и тротоари, обслужващи 
улици и места за паркиране на живущите, енерго 
спестяващо вътрешно квартално осветление, 1 бр. 
комбинирана детска площадка"

Община 
Разград

1 395 000

2.1.5.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта 

 45 000  2 813  2 813  2 813  2 813  11 250  11 250  11 250

2.1.5.2.  Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
проектиране; в) строителство; г) строителен надзор; д) 
доставка; е)информация и публичност; ж) одит.

 2 000   125   125   125   125   500   500   500

2.1.5.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.  1 000   250   250   250   250

2.1.5.4. Проектиране  31 000  16 000  15 000
2.1.5.5. Реализация на проекта 1 251 000  400 000  400 000  451 000

2.1.5.6. Упражняване на строителен и авторски надзор  31 000  10 000  5 000  16 000

2.1.5.7. Въвеждане в експлоатация и държавни такси  3 000  3 000
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Таблица 3
 Бюджет по дейности за Проект 3BI ‐2.1.

I II III IV 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Дейности по проект ЗВI-2.1.
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т,
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а Тримесечни разчети за 2014 г. Г одишни разчети

2.1.5.8. Информация и публичност  5 000  3 000  2 000
2.1.5.9.Одит  26 000  26 000
Дейност 3BI -2.1.6 „Реконструкция и 
паркоустрояване на недействащ гробищен парк в 
парцел III, кв. 611, като мемориален комплекс с 
параклис.”

Община 
Разград/ 
Частен 
инв.

 228 000

2.1.6.1.  Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
проектиране; в) строителство; г) строителен надзор; д) 
доставка.

 10 000  2 500  2 500  2 500  2 500

2.1.6.2. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.

 6 000  2 000  1 500  1 500  1 000

2.1.6.3. Проектиране  16 000  8 000  8 000

2.1.6.4. Реализация на проекта  178 000  60 000  60 000  58 000

2.1.6.5. Упражняване на строителен и авторски надзор  14 000  5 000  9 000

2.1.6.6. Въвеждане в експлоатация и държавни такси  4 000  4 000

19 450 600 40 438 45 688 205 188 237 938 6 105 000 5 931 750 6 884 600Общо за Проекта:
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Таблица 3
 Бюджет по дейности за Проект 3BI ‐3.1.

I II III IV 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Дейност 3BI -3.1.1. „Изграждане на социални 
жилища в УПИ IV, кв. 623 а - 10 бр. едноетажни 
къщи  х 70 кв. м. + 5 бр. двуетажни къщи  х 110 
кв.м.”

Община 
Разград 2 130 000

3.1.1.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта  65 600  5 467  5 467  5 467  5 467  21 867  21 867

3.1.1.2. Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
проектиране; в) строителство; г) строителен надзор; д) 
обучение;е) информация и публичност; ж) одит.

 9 000  1 800  1 800  1 800  1 800  1 800

3.1.1.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.  4 000  1 000  1 000  1 000  1 000

3.1.1.4. Проектиране  80 000  30 000  50 000
3.1.1.5. Реализация на проекта 1 875 400  937 700  937 700

3.1.1.6. Упражняване на строителен и авторски надзор  50 000  20 000  30 000

3.1.1.7. Въвеждане в експлоатация и държавни такси  4 000  4 000

3.1.2.8. Обучение на персонала за работа с целевите 
групи  15 000

Таблица № 3. Бюджет по дейности за Проект 3BI -3.1. „Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени и социално слаби групи в 
кв. „Орел”, отговарящи на съвременните хигиенни изисквания” от ГРУПА ПРОЕКТИ ЗВ I - 3: Социална и образователна инфраструктура

Дейности по проект ЗВI-3.1.

Ра
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ел
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 с
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т,
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а Тримесечни разчети за 2017 г. Г одишни разчети
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Таблица 3
 Бюджет по дейности за Проект 3BI ‐3.1.

I II III IV 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Дейности по проект ЗВI-3.1.

Ра
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на

 с
ре
дс
тв
ат
а

С
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т,
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а Тримесечни разчети за 2017 г. Г одишни разчети

3.1.1.9. Информация и публичност  6 000  1 500  2 000  2 500
3.1.1.10.Одит  21 000  21 000
Дейност 3BI -3.1.2. „Изграждане на социални 
жилища в УПИ V, кв. 623 - 4 триетажни блокчета с 
по 3 апартамента на етаж с РЗП 660 кв.м. на блок”

Община 
Разград 2 655 000

3.1.2.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта  80 000  5 000  5 000  5 000  5 000  20 000  20 000  20 000

3.1.2.2. Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
проектиране; в) строителство; г) строителен надзор; д) 
обучение;е) информация и публичност; ж) одит.

 8 000  1 000  1 000  2 000  2 000  2 000

3.1.2.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.  4 000  1 000  1 000  1 000  1 000

3.1.2.4. Проектиране  80 000  40 000  40 000
3.1.2.5. Реализация на проекта 2 377 580  450 000  450 000 1 477 580

3.1.2.6. Упражняване на строителен и авторски надзор  52 000  10 000  10 000  32 000

3.1.2.7. Въвеждане в експлоатация и държавни такси  4 000  4 000

3.1.2.8. Обучение на персонала за работа с целевите 
групи  15 000

3.1.2.9. Информация и публичност  8 420  4 000  4 420
3.1.2.10.Одит  26 000  10 000  16 000

4 785 000 13 267 15 267 91 767 108 267 1 475 367 1 476 067 1 575 000Общо за Проекта:
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Таблица 3
 Бюджет по дейности за Проект 3BI ‐3.2.

I II III IV 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Дейност 3BI -3.2.1. „Основен ремонт и мерки за 
енергийна ефективност на детски дом за медико-
социални грижи (1 880 m2) и обновяване на 
прилежащото дворно място (2 300 m2)”

Община 
Разград  766 000

3.2.1.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта  44 000  2 750  2 750  2 750  2 750  11 000  11 000  11 000

3.2.1.2. Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
проектиране; в) строителство; г) строителен надзор; д) 
информация и публичност; е) одит.

 6 000  1 200  1 200  1 200  1 200  1 200

3.2.1.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.  3 000   750   750   750   750

3.2.1.4. Проектиране  26 000  10 000  16 000
3.2.1.5. Реализация на проекта  651 000  250 000  250 000  151 000

3.2.1.6. Упражняване на строителен и авторски надзор  22 000  8 000  8 000  6 000

3.2.1.7. Въвеждане в експлоатация и държавни такси  2 000  2 000
3.2.1.8. Информация и публичност  3 000  1 000  2 000
3.2.1.9.Одит  9 000  3 000  6 000

766 000 3 950 5 700 14 700 20 700 273 950 269 000  178 000Общо за Проекта:

Таблица № 3. Бюджет по дейности за Проект 3BI -3.2. „Реконструкция на детски дом за медико-социални грижи в кв. "Орел"” от ГРУПА ПРОЕКТИ 
ЗВ I - 3: Социална и образователна инфраструктура

Дейности по проект ЗВI-3.2.

Ра
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т,
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а Тримесечни разчети за 2014 г. Г одишни разчети
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Таблица 3
 Бюджет по дейности за Проект 3BI ‐3.3.

I II III IV 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Дейност 3BI -3.3.1. „Основен ремонт на ОУ „И. С. 
Тургенев” и ПГХТБТ „Мария Кюри”, включващ 
басейн, физкултурен салон и прилежащото дворно 
място, използвани от ОУ „И. С. Тургенев” и 
ПГХТБТ „Мария Кюри””

Община 
Разград  715 000

3.3.1.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта  38 000  9 500  9 500  9 500  9 500

3.3.1.2. Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
проектиране; в) строителство; г) строителен надзор; д) 
информация и публичност; е) одит.

 6 000  6 000

3.3.1.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.  3 000  3 000

3.3.1.4. Проектиране  35 000  35 000
3.3.1.5. Реализация на проекта  584 550  220 000  220 000  144 550

3.3.1.6. Упражняване на строителен и авторски надзор  22 000  7 000  7 000  8 000

3.3.1.7. Въвеждане в експлоатация и държавни такси  2 000  2 000
3.3.1.8. Информация и публичност  3 000  1 500  1 500
3.3.1.9.Одит  21 450  10 000  11 450

Г одишни разчети

Таблица № 3. Бюджет по дейности за Проект 3BI -3.3. „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност  в 
образователните институции на територията на кв. „Орел” и части от кв. „Оборище” и кв. „Житница” от ГРУПА ПРОЕКТИ ЗВ I - 3: Социална и 

образователна инфраструктура

Дейности по проект ЗВI-3.3.

Ра
зп
ор
ед
ит
ел

 
на

 с
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дс
тв
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а

С
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т,

 л
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а Тримесечни разчети за 2014 г.
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Таблица 3
 Бюджет по дейности за Проект 3BI ‐3.3.

I II III IV 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Г одишни разчети

Дейности по проект ЗВI-3.3.

Ра
зп
ор
ед
ит
ел

 
на

 с
ре
дс
тв
ат
а

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Тримесечни разчети за 2014 г.

Дейност 3BI -3.3.2. "ЦДГ "Райна Княгиня" с 
дворно място - реконструкция и обновяване с 
мерки за енергийна ефективност и съоръжения за 
игра"

Община 
Разград  386 000

3.3.2.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта  42 000  2 625  2 625  2 625  2 625  10 500  10 500  10 500

3.3.2.2.Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
проектиране; в) строителство; г) строителен надзор; д) 
доставка; е) информация и публичност; ж) одит.

 3 000   600   600   600  1 200

3.3.2.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.  1 000   333   333   333

3.3.2.4. Проектиране  15 000  7 500  7 500
3.3.2.5. Реализация на проекта  292 000  150 000  120 000  22 000

3.3.2.6. Упражняване на строителен и авторски надзор  14 000  7 000  7 000

3.3.2.7. Въвеждане в експлоатация и държавни такси  3 000  3 000
3.3.2.8. Информация и публичност  4 000  2 000  2 000
3.3.2.9.Одит  12 000  6 000  6 000
Дейност 3BI -3.3.3. "ЦДГ "Славейче" с дворно 
място - ремонт и подмяна на вътрешна 
отоплителна инсталация, изграждане на 
инсталация за топла вода със слънчеви колектори, 
изграждане на енергоспестяващо осветление, 
съоръжения за игра"

Община 
Разград  386 000

2/5



Таблица 3
 Бюджет по дейности за Проект 3BI ‐3.3.

I II III IV 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Г одишни разчети

Дейности по проект ЗВI-3.3.

Ра
зп
ор
ед
ит
ел

 
на

 с
ре
дс
тв
ат
а

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Тримесечни разчети за 2014 г.

3.3.3.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта  42 000  2 625  2 625  2 625  2 625  10 500  10 500  10 500

3.3.3.2.Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
проектиране; в) строителство; г) строителен надзор; д) 
доставка; е) информация и публичност; ж) одит.

 3 000   600   600   600  1 200

3.3.3.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.  1 000   333   333   333

3.3.3.4. Проектиране  15 000  7 500  7 500
3.3.3.5. Реализация на проекта  292 000  150 000  120 000  22 000

3.3.3.6. Упражняване на строителен и авторски надзор  14 000  7 000  7 000

3.3.3.7. Въвеждане в експлоатация и държавни такси  3 000  3 000
3.3.3.8. Информация и публичност  4 000  2 000  2 000
3.3.3.9.Одит  12 000  6 000  6 000
Дейност 3BI -3.3.4. "Детска ясла "Слънчево 
детство" с дворно място - ремонт и подмяна на 
вътрешна отоплителна инсталация, изграждане на 
инсталация за топла вода със слънчеви колектори, 
изграждане на енергоспестяващо осветление, 
съоръжения за игра"

Община 
Разград  398 000

3.3.4.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта  44 000  2 750  2 750  2 750  2 750  11 000  11 000  11 000

3/5



Таблица 3
 Бюджет по дейности за Проект 3BI ‐3.3.

I II III IV 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Г одишни разчети

Дейности по проект ЗВI-3.3.

Ра
зп
ор
ед
ит
ел

 
на

 с
ре
дс
тв
ат
а

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Тримесечни разчети за 2014 г.

3.3.4.2.Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
проектиране; в) строителство; г) строителен надзор; д) 
доставка; е) информация и публичност; ж) одит.

 3 000   600   600   600  1 200

3.3.4.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.  1 000   333   333   333

3.3.2.4. Проектиране  14 000  7 000  7 000
3.3.4.5. Реализация на проекта  305 060  150 000  120 000  35 060

3.3.4.6. Упражняване на строителен и авторски надзор  13 000  7 000  6 000

3.3.4.7. Въвеждане в експлоатация и държавни такси  3 000  3 000
3.3.4.8. Информация и публичност  3 000  1 000  2 000
3.3.4.9.Одит  11 940  5 940  6 000
Дейност 3BI -3.3.5. „Монтиране на системи за видео-
наблюдение и контрол на обществената среда при 
училищата и детските градини - ОУ „И. С. 
Тургенев”, ПГХТБТ „Мария Кюри”, ЦДГ 
„Славейче”, ЦДГ „Райна Княгиня”, детска ясла 
„Слънчево детство””

Община 
Разград  250 000

3.3.5.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта  16 000  16 000

3.3.5.2. Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
проектиране; в) строителство; г) строителен надзор; д) 
обчение; е) информация и публичност; ж) одит.

 2 000  2 000
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Таблица 3
 Бюджет по дейности за Проект 3BI ‐3.3.

I II III IV 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Г одишни разчети

Дейности по проект ЗВI-3.3.

Ра
зп
ор
ед
ит
ел

 
на

 с
ре
дс
тв
ат
а

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Тримесечни разчети за 2014 г.

3.3.5.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.  1 000  1 000

3.3.5.4. Проектиране  11 000  11 000
3.3.5.5. Реализация на проекта  187 500  110 000  77 500

3.3.5.6. Упражняване на строителен и авторски надзор  9 000  5 000  4 000

3.3.5.7. Въвеждане в експлоатация и държавни такси  2 000  2 000
3.3.5.8.О бучение за превенция на риска и работа под 
видеонаблюдение  15 000   500  1 000

3.3.5.9. Информация и публичност  1 500  2 500  2 500
3.3.5.10.Одит  5 000  5 000

2 135 000 9 800  10 800 36 800 34 600 540 439 694 500 529 060  269 000Общо за Проекта:
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Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град 

Разград за осигуряване на устойчива, обновена и качествена градска среда” по Договор BG161PO001/1.4-07/2010/010, който се 

осъществява 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 Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 

становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

ДЗЗД „Консорциум Абритус III Консулт” 

210 | 251 

8.1.5. План-график за реализация на проектите в ЗВ I – Зона със социален 

характер (Таблица 4 за ЗВ I) 



Таблица 4
 План‐график на проектите в Зона за въздействие от тип „Зона със социален характер” в град РАЗГРАД, включена в ИПГВР като 3B I „ЗОНА СЪС СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР

Наименование на проекта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Отговорно 

звено/организация/с
труктура

Дейност 3BI -1.1.1. Рехабилитация и реконструкция на ул. "Александър 
Стамболийски", ул. "Хан Тервел", ул. "Ивайло", ул. "Добровска", ул. "Кракра", 
ул. "Драма", ул. "Дондуков", ул. "Илинденско въстание", ул. "Дончо Сумпаров", 
ул. "Никола Пенев", ул. "Борис Йончев", ул. "Емил Димитров", ул. "Осогово", ул. 
"Бузлуджа", ул. "Връх Свети Никола", ул. "Цигуларска", ул. "Урал", ул. "Рила", 
ул. "Надежда", ул. "Плевен", ул. "Белият хълм", ул. "Юмрукчал", ул. "Димитър 
Ненов", бул. "Южен булевард", ул. "Жеравна" 

Екип за изпълнение на 
ИПГВР

Дейност 3BI -1.5.1. Реконструкция на съществуващото и въвеждане на ново 
енергоспестяващо улично осветление по уличната мрежа в границите на зоната 
за въздействие

Екип за изпълнение на 
ИПГВР

Таблица № 4: План-график на проектите в Зона за въздействие от тип „Зона със социален характер” в град РАЗГРАД, включена в ИПГВР като 3B I „ЗОНА СЪС 
СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР" 

шестмесечие 2

Планирано начало на изпълнение на проектите в зона ЗВI "зона с преобладаващ социален характер" януари 2014 г.

Година 1 (2014)
шестмесечие 1

1/16

д

Дейност 3BI -1.7.1. „Реконструкция и внедряване на мерки за енергийна 
ефективност на общинска административна сграда в ж.к. „Орел” с обособяване 
на изнесени офиси за административно обслужване на населението и интернет 
център”

Екип за изпълнение на 
ИПГВР

Дейност 3BI -1.8.1. „Изграждане на нова и реконструкция на съществуваща ВиК 
мрежа на територията на зоната”: 
- Водопроводна мрежа - 14 000 m.
- Канализационна мрежа - 14 000 m.

Екип за изпълнение на 
ИПГВР

Дейност 3BI -2.1.1. "Парк в кв. 615 на жилищен комплекс "Орел" - 
паркоустройство, алейна мрежа, кътове за отдих, градинско обзавеждане, 
комбинирана детска площадка, площадка за фитнес на открито, изграждане на 
парково осветление и скейтборд площадка"

Екип за изпълнение на 
ИПГВР

1/16



Таблица 4
 План‐график на проектите в Зона за въздействие от тип „Зона със социален характер” в град РАЗГРАД, включена в ИПГВР като 3B I „ЗОНА СЪС СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР

Наименование на проекта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Отговорно 

звено/организация/с
труктура

Дейност 3BI -2.1.2. "Изграждане и възстановяване на зелена площ в кв. 611 на 
жилищен комплекс "Орел" - озеленяване, алейна мрежа, кътове за отдих, 
изграждане на парково осветление, площадка за фитнес на открито,два броя 
комбинирани детски площадки"

Екип за изпълнение на 
ИПГВР

Дейност 3BI -2.1.3. "Парк в кв. 47 на жилищен комплекс "Житница" - 
озеленяване, алейна мрежа, кътове за отдих, комбинирана детска плошадка, 
изграждане на парково осветление"

Екип за изпълнение на 
ИПГВР

Дейност 3BI -2.1.4. "Квартали в жилищен комплекс "Орел" - кв. 612, кв. 613, кв. 
614, кв. 615, кв. 616, кв. 617, кв. 618, кв. 619, кв. 620, кв. 621, кв. 622, кв. 623, кв. 
624, кв. 625, кв. 629, кв. 630, кв. 631, кв. 632, кв. 633, кв. 634, кв. 635, кв. 636, кв. 
637, кв. 638, кв. 639, кв. 640, кв. 641, кв. 642, кв. 644, кв. 645, кв. 646, кв. 647, кв. 
650, кв. 651, кв. 652, кв. 653, кв. 654 - общо 37 броя, включващи изграждане, 
реконструкция и рехабилитация на зелени площи, кътове за отдих, беседки, 
градинско обзавеждане пешеходни алеи и тротоари обслужващи улици и

Екип за изпълнение на 
ИПГВР

Година 1 (2014)

шестмесечие 1 шестмесечие 2

2/16

градинско обзавеждане, пешеходни алеи и тротоари, обслужващи улици и 
паркоместа за живущите.Изграждане на енерго спестяващо вътрешноквартално 
осветление. Изграждане и възстановяване на комбинирани детски площадки с 
парково осветление в двете възрастови групи в кв. 630, кв. 629, кв. 620, кв. 644, 
кв. 641, кв. 642, кв. 632, кв. 653, кв. 613, кв. 637.-10 броя. Изграждане и 
реконструкция на спортни площадки - комбинирани в междублокови 
пространства на квартали 633, 629 и 642"

Дейност 3BI -2.1.5. "Квартал 54 в жилищен комплекс "Житница" - зелени площи, 
кътове за отдих, пешеходни алеи и тротоари, обслужващи улици и места за 
паркиране на живущите, енерго спестяващо вътрешно квартално осветление, 1 
бр. комбинирана детска площадка"

Екип за изпълнение на 
ИПГВР

Дейност 3BI -2.1.6 „Реконструкция и паркоустрояване на недействащ гробищен 
парк в парцел III, кв. 611, като мемориален комплекс с параклис.”

Екип за изпълнение на 
ИПГВР

2/16



Таблица 4
 План‐график на проектите в Зона за въздействие от тип „Зона със социален характер” в град РАЗГРАД, включена в ИПГВР като 3B I „ЗОНА СЪС СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР

Наименование на проекта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Отговорно 

звено/организация/с
труктура

Дейност 3BI -3.2.1. „Основен ремонт и мерки за енергийна ефективност на 
детски дом за медико-социални грижи (1 880 m2) и обновяване на прилежащото 
дворно място (2 300 m2)”

Екип за изпълнение на 
ИПГВР

Дейност 3BI -3.3.2. "ЦДГ "Райна Княгиня" с дворно място - реконструкция и 
обновяване с мерки за енергийна ефективност и съоръжения за игра"

Дейност 3BI -3.3.3. "ЦДГ "Славейче" с дворно място - ремонт и подмяна на 
вътрешна отоплителна инсталация, изграждане на инсталация за топла вода със 
слънчеви колектори, изграждане на енергоспестяващо осветление, съоръжения 

"Дейност 3BI -3.3.4. "Детска ясла "Слънчево детство" с дворно място - ремонт и 
подмяна на вътрешна отоплителна инсталация, изграждане на инсталация за 
топла вода със слънчеви колектори, изграждане на енергоспестяващо 
осветление, съоръжения за игра"

Екип за изпълнение на 
ИПГВР

Година 1 (2014)

шестмесечие 1 шестмесечие 2

3/163/16



Таблица 4
 План‐график на проектите в Зона за въздействие от тип „Зона със социален характер” в град РАЗГРАД, включена в ИПГВР като 3B I „ЗОНА СЪС СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР

Наименование на проекта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Отговорно 

звено/организация/с
труктура

Дейност 3BI -1.1.1. Рехабилитация и реконструкция на ул. "Александър 
Стамболийски", ул. "Хан Тервел", ул. "Ивайло", ул. "Добровска", ул. "Кракра", 
ул. "Драма", ул. "Дондуков", ул. "Илинденско въстание", ул. "Дончо Сумпаров", 
ул. "Никола Пенев", ул. "Борис Йончев", ул. "Емил Димитров", ул. "Осогово", ул. 
"Бузлуджа", ул. "Връх Свети Никола", ул. "Цигуларска", ул. "Урал", ул. "Рила", 
ул. "Надежда", ул. "Плевен", ул. "Белият хълм", ул. "Юмрукчал", ул. "Димитър 
Ненов", бул. "Южен булевард", ул. "Жеравна" 

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BI -1.5.1. Реконструкция на съществуващото и въвеждане на ново 
енергоспестяващо улично осветление по уличната мрежа в границите на зоната 
за въздействие

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BI -1.7.1. „Реконструкция и внедряване на мерки за енергийна 
ефективност на общинска административна сграда в ж.к. „Орел” с обособяване 
на изнесени офиси за административно обслужване на населението и интернет 

”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Година 2 (2015)
шестмесечие 3 шестмесечие 4

4/16

център”

Дейност 3BI -1.8.1. „Изграждане на нова и реконструкция на съществуваща ВиК 
мрежа на територията на зоната”: 
- Водопроводна мрежа - 14 000 m.
- Канализационна мрежа - 14 000 m.

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BI -2.1.1. "Парк в кв. 615 на жилищен комплекс "Орел" - 
паркоустройство, алейна мрежа, кътове за отдих, градинско обзавеждане, 
комбинирана детска площадка, площадка за фитнес на открито, изграждане на 
парково осветление и скейтборд площадка"

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BI -2.1.2. "Изграждане и възстановяване на зелена площ в кв. 611 на 
жилищен комплекс "Орел" - озеленяване, алейна мрежа, кътове за отдих, 
изграждане на парково осветление, площадка за фитнес на открито,два броя 
комбинирани детски площадки"

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

4/16



Таблица 4
 План‐график на проектите в Зона за въздействие от тип „Зона със социален характер” в град РАЗГРАД, включена в ИПГВР като 3B I „ЗОНА СЪС СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР

Наименование на проекта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Отговорно 
звено/организация/с

Дейност 3BI -2.1.3. "Парк в кв. 47 на жилищен комплекс "Житница" - 
озеленяване, алейна мрежа, кътове за отдих, комбинирана детска плошадка, 
изграждане на парково осветление"

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BI -2.1.4. "Квартали в жилищен комплекс "Орел" - кв. 612, кв. 613, кв. 
614, кв. 615, кв. 616, кв. 617, кв. 618, кв. 619, кв. 620, кв. 621, кв. 622, кв. 623, кв. 
624, кв. 625, кв. 629, кв. 630, кв. 631, кв. 632, кв. 633, кв. 634, кв. 635, кв. 636, кв. 
637, кв. 638, кв. 639, кв. 640, кв. 641, кв. 642, кв. 644, кв. 645, кв. 646, кв. 647, кв. 
650, кв. 651, кв. 652, кв. 653, кв. 654 - общо 37 броя, включващи изграждане, 
реконструкция и рехабилитация на зелени площи, кътове за отдих, беседки, 
градинско обзавеждане, пешеходни алеи и тротоари, обслужващи улици и 
паркоместа за живущите.Изграждане на енерго спестяващо вътрешноквартално 
осветление. Изграждане и възстановяване на комбинирани детски площадки с 
парково осветление в двете възрастови групи в кв. 630, кв. 629, кв. 620, кв. 644, 
кв. 641, кв. 642, кв. 632, кв. 653, кв. 613, кв. 637.-10 броя. Изграждане и 
реконструкция на спортни площадки - комбинирани в междублокови 
пространства на квартали 633 629 и 642"

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Година 2 (2015)

шестмесечие 3 шестмесечие 4

5/16

пространства на квартали 633, 629 и 642

Дейност 3BI -2.1.5. "Квартал 54 в жилищен комплекс "Житница" - зелени площи, 
кътове за отдих, пешеходни алеи и тротоари, обслужващи улици и места за 
паркиране на живущите, енерго спестяващо вътрешно квартално осветление, 1 
бр. комбинирана детска площадка"

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BI -2.1.6 „Реконструкция и паркоустрояване на недействащ гробищен 
парк в парцел III, кв. 611, като мемориален комплекс с параклис.”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BI -3.2.1. „Основен ремонт и мерки за енергийна ефективност на 
детски дом за медико-социални грижи (1 880 m2) и обновяване на прилежащото 
дворно място (2 300 m2)”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

5/16



Таблица 4
 План‐график на проектите в Зона за въздействие от тип „Зона със социален характер” в град РАЗГРАД, включена в ИПГВР като 3B I „ЗОНА СЪС СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР

Наименование на проекта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Отговорно 

звено/организация/с
труктура

Дейност 3BI -3.3.1. „Основен ремонт на ОУ „И. С. Тургенев” и ПГХТБТ „Мария 
Кюри”, включващ басейн, физкултурен салон и прилежащото дворно място, 
използвани от ОУ „И. С. Тургенев” и ПГХТБТ „Мария Кюри””

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BI -3.3.2. "ЦДГ "Райна Княгиня" с дворно място - реконструкция и 
обновяване с мерки за енергийна ефективност и съоръжения за игра"

Дейност 3BI -3.3.3. "ЦДГ "Славейче" с дворно място - ремонт и подмяна на 
вътрешна отоплителна инсталация, изграждане на инсталация за топла вода със 
слънчеви колектори, изграждане на енергоспестяващо осветление, съоръжения 
за игра"

Дейност 3BI -3.3.4. "Детска ясла "Слънчево детство" с дворно място - ремонт и 
подмяна на вътрешна отоплителна инсталация, изграждане на инсталация за 
топла вода със слънчеви колектори изграждане на енергоспестяващо

Екип за изпълнение на 
ИПГВР

Година 2 (2015)
шестмесечие 3 шестмесечие 4

6/16

топла вода със слънчеви колектори, изграждане на енергоспестяващо 
осветление, съоръжения за игра"

6/16



Таблица 4
 План‐график на проектите в Зона за въздействие от тип „Зона със социален характер” в град РАЗГРАД, включена в ИПГВР като 3B I „ЗОНА СЪС СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР

Наименование на проекта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Отговорно 

звено/организация/с
труктура

Дейност 3BI -1.1.1. Рехабилитация и реконструкция на ул. "Александър 
Стамболийски", ул. "Хан Тервел", ул. "Ивайло", ул. "Добровска", ул. "Кракра", 
ул. "Драма", ул. "Дондуков", ул. "Илинденско въстание", ул. "Дончо Сумпаров", 
ул. "Никола Пенев", ул. "Борис Йончев", ул. "Емил Димитров", ул. "Осогово", ул. 
"Бузлуджа", ул. "Връх Свети Никола", ул. "Цигуларска", ул. "Урал", ул. "Рила", 
ул. "Надежда", ул. "Плевен", ул. "Белият хълм", ул. "Юмрукчал", ул. "Димитър 
Ненов", бул. "Южен булевард", ул. "Жеравна" 

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BI -1.3.1. "Изграждане на велоалея към жилищен комплекс "Орел" по 
източен околовръстен път"

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BI -1.3.2. "Изграждане на велоалея, свързваща Бизнес зона „Перистър” 
с кв. „Орел” и части от кв. „Оборище” и кв. „Житница”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BI 1 5 1 Реконструкция на съществуващото и въвеждане на ново Екип за изпълнение

шестмесечие 5 шестмесечие 6
Година 3 (2016)

7/16

Дейност 3BI -1.5.1. Реконструкция на съществуващото и въвеждане на ново 
енергоспестяващо улично осветление по уличната мрежа в границите на зоната 
за въздействие

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BI -1.6.1. „Покриване и модернизиране на Кооперативния пазар в ж.к. 
„Орел” и изграждане на кътчета за отдих на територията му”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BI -1.7.1. „Реконструкция и внедряване на мерки за енергийна 
ефективност на общинска административна сграда в ж.к. „Орел” с обособяване 
на изнесени офиси за административно обслужване на населението и интернет 
център”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BI -1.8.1. „Изграждане на нова и реконструкция на съществуваща ВиК 
мрежа на територията на зоната”: 
- Водопроводна мрежа - 14 000 m.
- Канализационна мрежа - 14 000 m.

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

7/16



Таблица 4
 План‐график на проектите в Зона за въздействие от тип „Зона със социален характер” в град РАЗГРАД, включена в ИПГВР като 3B I „ЗОНА СЪС СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР

Наименование на проекта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Отговорно 

звено/организация/с
труктура

Дейност 3BI -2.1.1. "Парк в кв. 615 на жилищен комплекс "Орел" - 
паркоустройство, алейна мрежа, кътове за отдих, градинско обзавеждане, 
комбинирана детска площадка, площадка за фитнес на открито, изграждане на 
парково осветление и скейтборд площадка"

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BI -2.1.2. "Изграждане и възстановяване на зелена площ в кв. 611 на 
жилищен комплекс "Орел" - озеленяване, алейна мрежа, кътове за отдих, 
изграждане на парково осветление, площадка за фитнес на открито,два броя 
комбинирани детски площадки"

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BI -2.1.3. "Парк в кв. 47 на жилищен комплекс "Житница" - 
озеленяване, алейна мрежа, кътове за отдих, комбинирана детска плошадка, 
изграждане на парково осветление"

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BI -2.1.4. "Квартали в жилищен комплекс "Орел" - кв. 612, кв. 613, кв. 
614 кв 615 кв 616 кв 617 кв 618 кв 619 кв 620 кв 621 кв 622 кв 623 кв

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

шестмесечие 5 шестмесечие 6

Година 3 (2016)

8/16

614, кв. 615, кв. 616, кв. 617, кв. 618, кв. 619, кв. 620, кв. 621, кв. 622, кв. 623, кв. 
624, кв. 625, кв. 629, кв. 630, кв. 631, кв. 632, кв. 633, кв. 634, кв. 635, кв. 636, кв. 
637, кв. 638, кв. 639, кв. 640, кв. 641, кв. 642, кв. 644, кв. 645, кв. 646, кв. 647, кв. 
650, кв. 651, кв. 652, кв. 653, кв. 654 - общо 37 броя, включващи изграждане, 
реконструкция и рехабилитация на зелени площи, кътове за отдих, беседки, 
градинско обзавеждане, пешеходни алеи и тротоари, обслужващи улици и 
паркоместа за живущите.Изграждане на енерго спестяващо вътрешноквартално 
осветление. Изграждане и възстановяване на комбинирани детски площадки с 
парково осветление в двете възрастови групи в кв. 630, кв. 629, кв. 620, кв. 644, 
кв. 641, кв. 642, кв. 632, кв. 653, кв. 613, кв. 637.-10 броя. Изграждане и 
реконструкция на спортни площадки - комбинирани в междублокови 
пространства на квартали 633, 629 и 642"

на ИПГВР

8/16



Таблица 4
 План‐график на проектите в Зона за въздействие от тип „Зона със социален характер” в град РАЗГРАД, включена в ИПГВР като 3B I „ЗОНА СЪС СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР

Наименование на проекта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Отговорно 

звено/организация/с
труктура

Дейност 3BI -2.1.5. "Квартал 54 в жилищен комплекс "Житница" - зелени площи, 
кътове за отдих, пешеходни алеи и тротоари, обслужващи улици и места за 
паркиране на живущите, енерго спестяващо вътрешно квартално осветление, 1 
бр. комбинирана детска площадка"

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BI -2.1.6 „Реконструкция и паркоустрояване на недействащ гробищен 
парк в парцел III, кв. 611, като мемориален комплекс с параклис.”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BI -3.2.1. „Основен ремонт и мерки за енергийна ефективност на 
детски дом за медико-социални грижи (1 880 m2) и обновяване на прилежащото 
дворно място (2 300 m2)”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BI -3.3.1. „Основен ремонт на ОУ „И. С. Тургенев” и ПГХТБТ „Мария 
Кюри”, включващ басейн, физкултурен салон и прилежащото дворно място, 

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Година 3 (2016)

шестмесечие 5 шестмесечие 6

9/16

р ф у ур р р
използвани от ОУ „И. С. Тургенев” и ПГХТБТ „Мария Кюри””

Дейност 3BI -3.3.2. "ЦДГ "Райна Княгиня" с дворно място - реконструкция и 
обновяване с мерки за енергийна ефективност и съоръжения за игра"

Дейност 3BI -3.3.3. "ЦДГ "Славейче" с дворно място - ремонт и подмяна на 
вътрешна отоплителна инсталация, изграждане на инсталация за топла вода със 
слънчеви колектори, изграждане на енергоспестяващо осветление, съоръжения 

"Дейност 3BI -3.3.4. "Детска ясла "Слънчево детство" с дворно място - ремонт и 
подмяна на вътрешна отоплителна инсталация, изграждане на инсталация за 
топла вода със слънчеви колектори, изграждане на енергоспестяващо 
осветление, съоръжения за игра"

Екип за изпълнение на 
ИПГВР

Дейност 3BI -3.3.5. „Монтиране на системи за видео-наблюдение и контрол на 
обществената среда при училищата и детските градини - ОУ „И. С. Тургенев”, 
ПГХТБТ „Мария Кюри”, ЦДГ „Славейче”, ЦДГ „Райна Княгиня”, детска ясла 
„Слънчево детство””

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

9/16



Таблица 4
 План‐график на проектите в Зона за въздействие от тип „Зона със социален характер” в град РАЗГРАД, включена в ИПГВР като 3B I „ЗОНА СЪС СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР

Наименование на проекта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Отговорно 

звено/организация/с
труктура

Дейност 3BI -1.1.1. Рехабилитация и реконструкция на ул. "Александър 
Стамболийски", ул. "Хан Тервел", ул. "Ивайло", ул. "Добровска", ул. "Кракра", 
ул. "Драма", ул. "Дондуков", ул. "Илинденско въстание", ул. "Дончо Сумпаров", 
ул. "Никола Пенев", ул. "Борис Йончев", ул. "Емил Димитров", ул. "Осогово", ул. 
"Бузлуджа", ул. "Връх Свети Никола", ул. "Цигуларска", ул. "Урал", ул. "Рила", 
ул. "Надежда", ул. "Плевен", ул. "Белият хълм", ул. "Юмрукчал", ул. "Димитър 
Ненов", бул. "Южен булевард", ул. "Жеравна" 

Екип за изпълнение на 
ИПГВР

Дейност 3BI -1.2.1. „Изграждане на транспортно съоръжение (фуникуляр), 
свързващо кв. „Орел” и съседните с централната градска част”
- с дължина по съществуваща улична мрежа - 4 км., пряко - 500 м.

Екип за изпълнение на 
ИПГВР

Д й 3BI 1 2 2 П б Е

шестмесечие 8

Година 4 (2017)

шестмесечие 7

10/16

Дейност 3BI -1.2.2. „Построяване на сграда с обществено-търговско 
предназначение в парцел XVI, кв. 47, в югозападната част на съществуващия 
надлез, с цел подобряване използването на денивелацията между двете нива”

Екип за изпълнение на 
ИПГВР

Дейност 3BI -1.3.1. "Изграждане на велоалея към жилищен комплекс "Орел" по 
източен околовръстен път"

Екип за изпълнение на 
ИПГВР

Дейност 3BI -1.3.2. "Изграждане на велоалея, свързваща Бизнес зона „Перистър” 
с кв. „Орел” и части от кв. „Оборище” и кв. „Житница”

Екип за изпълнение на 
ИПГВР

Дейност 3BI -1.4.1. „Изграждане на панаирно градче със спортен център, 
включващ стадион, многофункционална спортна зала със закрит плувен басейн, 
боулинг зала, кът за отдих и атракции”

Екип за изпълнение на 
ИПГВР

10/16



Таблица 4
 План‐график на проектите в Зона за въздействие от тип „Зона със социален характер” в град РАЗГРАД, включена в ИПГВР като 3B I „ЗОНА СЪС СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР

Наименование на проекта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Отговорно 

звено/организация/с
труктура

Дейност 3BI -1.5.1. Реконструкция на съществуващото и въвеждане на ново 
енергоспестяващо улично осветление по уличната мрежа в границите на зоната 
за въздействие

Екип за изпълнение на 
ИПГВР

Дейност 3BI -1.6.1. „Покриване и модернизиране на Кооперативния пазар в ж.к. 
„Орел” и изграждане на кътчета за отдих на територията му”

Екип за изпълнение на 
ИПГВР

Дейност 3BI -1.8.1. „Изграждане на нова и реконструкция на съществуваща ВиК 
мрежа на територията на зоната”: 
- Водопроводна мрежа - 14 000 m.
- Канализационна мрежа - 14 000 m.

Екип за изпълнение на 
ИПГВР

Дейност 3BI -2.1.1. "Парк в кв. 615 на жилищен комплекс "Орел" - 
паркоустройство, алейна мрежа, кътове за отдих, градинско обзавеждане, 
комбинирана детска площадка, площадка за фитнес на открито, изграждане на 

Екип за изпълнение на 
ИПГВР

Година 4 (2017)

шестмесечие 7 шестмесечие 8

11/16

комбинирана детска площадка, площадка за фитнес на открито, изграждане на 
парково осветление и скейтборд площадка"

Дейност 3BI -2.1.2. "Изграждане и възстановяване на зелена площ в кв. 611 на 
жилищен комплекс "Орел" - озеленяване, алейна мрежа, кътове за отдих, 
изграждане на парково осветление, площадка за фитнес на открито,два броя 
комбинирани детски площадки"

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BI -2.1.3. "Парк в кв. 47 на жилищен комплекс "Житница" - 
озеленяване, алейна мрежа, кътове за отдих, комбинирана детска плошадка, 
изграждане на парково осветление"

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

11/16



Таблица 4
 План‐график на проектите в Зона за въздействие от тип „Зона със социален характер” в град РАЗГРАД, включена в ИПГВР като 3B I „ЗОНА СЪС СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР

Наименование на проекта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Отговорно 

звено/организация/с
труктура

Дейност 3BI -2.1.4. "Квартали в жилищен комплекс "Орел" - кв. 612, кв. 613, кв. 
614, кв. 615, кв. 616, кв. 617, кв. 618, кв. 619, кв. 620, кв. 621, кв. 622, кв. 623, кв. 
624, кв. 625, кв. 629, кв. 630, кв. 631, кв. 632, кв. 633, кв. 634, кв. 635, кв. 636, кв. 
637, кв. 638, кв. 639, кв. 640, кв. 641, кв. 642, кв. 644, кв. 645, кв. 646, кв. 647, кв. 
650, кв. 651, кв. 652, кв. 653, кв. 654 - общо 37 броя, включващи изграждане, 
реконструкция и рехабилитация на зелени площи, кътове за отдих, беседки, 
градинско обзавеждане, пешеходни алеи и тротоари, обслужващи улици и 
паркоместа за живущите.Изграждане на енерго спестяващо вътрешноквартално 
осветление. Изграждане и възстановяване на комбинирани детски площадки с 
парково осветление в двете възрастови групи в кв. 630, кв. 629, кв. 620, кв. 644, 
кв. 641, кв. 642, кв. 632, кв. 653, кв. 613, кв. 637.-10 броя. Изграждане и 
реконструкция на спортни площадки - комбинирани в междублокови 
пространства на квартали 633, 629 и 642"

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

шестмесечие 7 шестмесечие 8

Година 4 (2017)

12/16

Дейност 3BI -2.1.5. "Квартал 54 в жилищен комплекс "Житница" - зелени площи, 
кътове за отдих, пешеходни алеи и тротоари, обслужващи улици и места за 
паркиране на живущите, енерго спестяващо вътрешно квартално осветление, 1 
бр. комбинирана детска площадка"

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BI -2.1.6 „Реконструкция и паркоустрояване на недействащ гробищен 
парк в парцел III, кв. 611, като мемориален комплекс с параклис.”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BI -3.1.1. „Изграждане на социални жилища в УПИ IV, кв. 623 а - 10 
бр. едноетажни къщи  х 70 кв. м. + 5 бр. двуетажни къщи  х 110 кв.м.”

Екип за изпълнение на 
ИПГВР

Дейност 3BI -3.1.2. „Изграждане на социални жилища в УПИ V, кв. 623 - 4 
триетажни блокчета с по 3 апартамента на етаж с РЗП 660 кв.м. на блок”

Екип за изпълнение на 
ИПГВР

Дейност 3BI -3.2.1. „Основен ремонт и мерки за енергийна ефективност на 
детски дом за медико-социални грижи (1 880 m2) и обновяване на прилежащото 
дворно място (2 300 m2)”

Екип за изпълнение на 
ИПГВР

12/16



Таблица 4
 План‐график на проектите в Зона за въздействие от тип „Зона със социален характер” в град РАЗГРАД, включена в ИПГВР като 3B I „ЗОНА СЪС СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР

Наименование на проекта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Отговорно 

звено/организация/с
труктура

Дейност 3BI -3.3.1. „Основен ремонт на ОУ „И. С. Тургенев” и ПГХТБТ „Мария 
Кюри”, включващ басейн, физкултурен салон и прилежащото дворно място, 
използвани от ОУ „И. С. Тургенев” и ПГХТБТ „Мария Кюри””

Екип за изпълнение на 
ИПГВР

Дейност 3BI -3.3.2. "ЦДГ "Райна Княгиня" с дворно място - реконструкция и 
обновяване с мерки за енергийна ефективност и съоръжения за игра"

Дейност 3BI -3.3.3. "ЦДГ "Славейче" с дворно място - ремонт и подмяна на 
вътрешна отоплителна инсталация, изграждане на инсталация за топла вода със 
слънчеви колектори, изграждане на енергоспестяващо осветление, съоръжения 

"Дейност 3BI -3.3.4. "Детска ясла "Слънчево детство" с дворно място - ремонт и 
подмяна на вътрешна отоплителна инсталация, изграждане на инсталация за 
топла вода със слънчеви колектори, изграждане на енергоспестяващо 

"

Екип за изпълнение на 
ИПГВР

Година 4 (2017)

шестмесечие 7 шестмесечие 8

13/16

осветление, съоръжения за игра"

Дейност 3BI -3.3.5. „Монтиране на системи за видео-наблюдение и контрол на 
обществената среда при училищата и детските градини - ОУ „И. С. Тургенев”, 
ПГХТБТ „Мария Кюри”, ЦДГ „Славейче”, ЦДГ „Райна Княгиня”, детска ясла 
„Слънчево детство””

Екип за изпълнение на 
ИПГВР

13/16



Таблица 4
 План‐график на проектите в Зона за въздействие от тип „Зона със социален характер” в град РАЗГРАД, включена в ИПГВР като 3B I „ЗОНА СЪС СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР

Наименование на проекта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Отговорно 

звено/организация/с
труктура

Дейност 3BI -1.2.1. „Изграждане на транспортно съоръжение (фуникуляр), 
свързващо кв. „Орел” и съседните с централната градска част”
- с дължина по съществуваща улична мрежа - 4 км., пряко - 500 м.

Екип за изпълнение на 
ИПГВР

Дейност 3BI -1.2.2. „Построяване на сграда с обществено-търговско 
предназначение в парцел XVI, кв. 47, в югозападната част на съществуващия 
надлез, с цел подобряване използването на денивелацията между двете нива”

Екип за изпълнение на 
ИПГВР

Дейност 3BI -1.3.1. "Изграждане на велоалея към жилищен комплекс "Орел" по 
източен околовръстен път"

Екип за изпълнение на 
ИПГВР

Дейност 3BI -1.3.2. "Изграждане на велоалея, свързваща Бизнес зона „Перистър” 
с кв. „Орел” и части от кв. „Оборище” и кв. „Житница”

Екип за изпълнение на 
ИПГВР

Дейност 3BI -1.4.1. „Изграждане на панаирно градче със спортен център, 
включващ стадион, многофункционална спортна зала със закрит плувен басейн, 
б ”

Екип за изпълнение на 
ИПГВР

Година 5 (2018)
шестмесечие 9 шестмесечие 10

14/16

боулинг зала, кът за отдих и атракции”

Дейност 3BI -1.6.1. „Покриване и модернизиране на Кооперативния пазар в ж.к. 
„Орел” и изграждане на кътчета за отдих на територията му”

Екип за изпълнение на 
ИПГВР

Дейност 3BI -3.1.1. „Изграждане на социални жилища в УПИ IV, кв. 623 а - 10 
бр. едноетажни къщи  х 70 кв. м. + 5 бр. двуетажни къщи  х 110 кв.м.”

Екип за изпълнение на 
ИПГВР

Дейност 3BI -3.1.2. „Изграждане на социални жилища в УПИ V, кв. 623 - 4 
триетажни блокчета с по 3 апартамента на етаж с РЗП 660 кв.м. на блок”

Екип за изпълнение на 
ИПГВР

Дейност 3BI -3.3.1. „Основен ремонт на ОУ „И. С. Тургенев” и ПГХТБТ „Мария 
Кюри”, включващ басейн, физкултурен салон и прилежащото дворно място, 
използвани от ОУ „И. С. Тургенев” и ПГХТБТ „Мария Кюри””

Екип за изпълнение на 
ИПГВР

Дейност 3BI -3.3.5. „Монтиране на системи за видео-наблюдение и контрол на 
обществената среда при училищата и детските градини - ОУ „И. С. Тургенев”, 
ПГХТБТ „Мария Кюри”, ЦДГ „Славейче”, ЦДГ „Райна Княгиня”, детска ясла 
„Слънчево детство””

Екип за изпълнение на 
ИПГВР

14/16



Таблица 4
 План‐график на проектите в Зона за въздействие от тип „Зона със социален характер” в град РАЗГРАД, включена в ИПГВР като 3B I „ЗОНА СЪС СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР

Наименование на проекта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Отговорно 

звено/организация/с
труктура

Дейност 3BI -1.2.1. „Изграждане на транспортно съоръжение (фуникуляр), 
свързващо кв. „Орел” и съседните с централната градска част”
- с дължина по съществуваща улична мрежа - 4 км., пряко - 500 м.

Екип за изпълнение на 
ИПГВР

Дейност 3BI -1.2.2. „Построяване на сграда с обществено-търговско 
предназначение в парцел XVI, кв. 47, в югозападната част на съществуващия 
надлез, с цел подобряване използването на денивелацията между двете нива”

Екип за изпълнение на 
ИПГВР

Дейност 3BI -1.3.1. "Изграждане на велоалея към жилищен комплекс "Орел" по 
източен околовръстен път"

Екип за изпълнение на 
ИПГВР

Дейност 3BI -1.3.2. "Изграждане на велоалея, свързваща Бизнес зона „Перистър” 
с кв. „Орел” и части от кв. „Оборище” и кв. „Житница”

Екип за изпълнение на 
ИПГВР

шестмесечие 11 шестмесечие 12

Година 6 (2019)

15/16

Дейност 3BI -1.4.1. „Изграждане на панаирно градче със спортен център, 
включващ стадион, многофункционална спортна зала със закрит плувен басейн, 
боулинг зала, кът за отдих и атракции”

Екип за изпълнение на 
ИПГВР

Дейност 3BI -1.4.2. „Изграждане на изложбена площ от павилиони с обща РЗП 1 
600 кв. м. и открита площ (1 600 кв. м.).”

Екип за изпълнение на 
ИПГВР

Дейност 3BI -3.1.1. „Изграждане на социални жилища в УПИ IV, кв. 623 а - 10 
бр. едноетажни къщи  х 70 кв. м. + 5 бр. двуетажни къщи  х 110 кв.м.”

Екип за изпълнение на 
ИПГВР

Дейност 3BI -3.1.2. „Изграждане на социални жилища в УПИ V, кв. 623 - 4 
триетажни блокчета с по 3 апартамента на етаж с РЗП 660 кв.м. на блок”

Екип за изпълнение на 
ИПГВР

15/16



Таблица 4
 План‐график на проектите в Зона за въздействие от тип „Зона със социален характер” в град РАЗГРАД, включена в ИПГВР като 3B I „ЗОНА СЪС СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР

Наименование на проекта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Отговорно 

звено/организация/с
труктура

Дейност 3BI -1.2.1. „Изграждане на транспортно съоръжение (фуникуляр), 
свързващо кв. „Орел” и съседните с централната градска част”
- с дължина по съществуваща улична мрежа - 4 км., пряко - 500 м.

Екип за изпълнение на 
ИПГВР

Дейност 3BI -1.2.2. „Построяване на сграда с обществено-търговско 
предназначение в парцел XVI, кв. 47, в югозападната част на съществуващия 
надлез, с цел подобряване използването на денивелацията между двете нива”

Екип за изпълнение на 
ИПГВР

Дейност 3BI -1.4.1. „Изграждане на панаирно градче със спортен център, 
включващ стадион, многофункционална спортна зала със закрит плувен басейн, 
боулинг зала, кът за отдих и атракции”

Екип за изпълнение на 
ИПГВР

Дейност 3BI -1.4.2. „Изграждане на изложбена площ от павилиони с обща РЗП 1 
600 кв. м. и открита площ (1 600 кв. м.).”

Екип за изпълнение на 
ИПГВР

Дейност 3BI -3.1.2. „Изграждане на социални жилища в УПИ V, кв. 623 - 4 
триетажни блокчета с по 3 апартамента на етаж с РЗП 660 кв.м. на блок”

Екип за изпълнение на 
ИПГВР

Година 7 (2020)

шестмесечие 13 шестмесечие 14

16/1616/16



 

Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град 

Разград за осигуряване на устойчива, обновена и качествена градска среда” по Договор BG161PO001/1.4-07/2010/010, който се 

осъществява 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 Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 

становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

ДЗЗД „Консорциум Абритус III Консулт” 

211 | 251 

8.1.6. Управление и контрол на програмата за реализация на ЗВ I – Зона със 

социален характер 

Управлението и контрола на програмата за реализация на ЗВ I – Зона със 

социален характер ще се осъществява по реда на глава 4. „ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА 

ПРИЛАГАНЕТО НА ИПГВР” от настоящата Част II „СТРАТЕГИЯ И ЦЕЛИ НА 

ПЛАНА”, както и по реда на глава 1. „УПРАВЛЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИПГВР” от 

Част III „УПРАВЛЕНИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПЛАНА” на ИПГВР РАЗГРАД. 

8.2. Програма за реализация на ЗВ II – Зона с потенциал за икономическо 

развитие 

8.2.1. Анотация за ЗВ II – Зона с потенциал за икономическо развитие 

Предмет на програмата за реализация е създаването на благоприятни условия за 

развитие на бизнеса в бизнес зона „Перистър” и други производствени терени, 

заключени между р. Бели Лом, на юг и запад регулационните граници на града, 

границата на базата на бившето военно поделение, кв. ”Добровски” и ул. ”Перистър”. 

Тази част на града се идентифицира като Югозападна промишлена зона и в нея са 

налични голям брой общински терени, които могат да бъдат предоставяни за развитие 

на нови икономически дейности, при положение, че се доразвие техническата и пътната 

инфраструктура. Югозападната промишлена зона има връзка с околовръстен път Русе – 

Варна, направленията София и Южна България през Търговище, както и благоприятен 

достъп до централната част на града. Към тази бизнес зона има заявен инвеститорски 

интерес.Зоната е с голям капацитет за развитие на икономически дейности. В нея 

работят както голяма част от работещите жители на града, така също и приходящи от 

селата на общината. В този смисъл зоната оказва влияние за развитието на цялата 

община. Площта на Зоната с потенциал за икономическо развитие е 65,20 ха. 

Специфичните цели на ИПГВР за тази зона са: 

1/ Подобряване на цялостната инфраструктура и икономическата среда за 

развитие на бизнеса; 

2/ Повишаване на конкурентоспособността и постигане на стабилни темпове на 

икономически растеж чрез използване на новите технологии и развитие на икономика, 

базирана на знанието. 



 

Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град 
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За постигане на специфичните цели са представени проекти, обединени в една 

група - Техническа, производствена и транспортно-комуникационна 

инфраструктура: 

1/ Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, вкл. шумозаглушаване, 

тротоари, пешеходни алеи и създаване на достъпна среда; 

2/ Доизграждане и обновяване на техническата инфраструктура на югозападната 

промишлена зона; 

3/ Преструктуриране и обновяване на производствени територии в югозападната 

промишлена зона; 

4/ Реконструкция на съществуващо улично осветление и изграждане на 

енергийно ефективна система за улично и алейно осветление; 

5/ Развитие на проиновативна инфраструктура чрез създаването на технологичен 

парк в югозападната промишлена зона; 

6/ Изграждане на втори етап от газопреносна мрежа на тертиторията на бизнес 

зона „Перистър” – доизграждане на 4 клона на вътрешна газопреносна мрежа (около 3,5 

км.). 

Очакваните резултати от реализацията на проектите, включени в групата, 

са: 

 Реконструирана и рехабилитирана улична мрежа (включително с 

шумозаглушаване) - 5 000 м.; 

 Реконструирани и рехабилитирани тротоари, пешеходни алеи - 15 000 

кв.м.; 

 Изградени четири нови улици с обща дължина 2 км.; 

 Изградени нови подходи от бизнес зоната към главен път за град София 

– 2 броя; 

 Изградени тротоари и подходи към имоти, предназначени за 

застрояване – 2 365 кв.м.; 

 Изградена нова водопроводна мрежа – 7 500 м.; 

 Изградена нова канализационна мрежа – 15 000 м.; 

 Изградено тържище за земеделска продукция, складове, изложбени 

площи, производство – 1 брой 
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 Изграден център за развитие на агропродукти, с водещи компании в 

производство на земеделски продукти на територията на зоната – 1 

брой; 

 Въвеждене на енергоспестяващо светодиодно осветление по уличната 

мрежа в границата на зоната – 10 260 м.; 

 Изграден високотехнологичен бизнес инкубатор за енергоефективни 

мерки на територията на югозападната промишлена зона в 

партньорство с малък и среден бизнес – 1 брой; 

 Създаден център за провеждане на бизнес форуми, изложения, фестове 

на територията на югозападна промишлена зона– 1 брой; 

 Изграден втори етап от газопреносна мрежа на територията на бизнес 

зона „Перистър” - доизградени 4 клона на вътрешна газопреносна 

мрежа с обща дължина – 3,5 км. 

8.2.2. Индикативен списък на програмата за реализация на ЗВ II – Зона с 

потенциал за икономическо развитие (Таблица 1 за ЗВ II) 

  



 Индикативен списък за "Зона  с потенциал за икономическо развитие"
Табл.1 ЗВII

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ГРУПА ПРОЕКТИ ЗВ II - 1: Техническа, 
производствена и транспортно-
комуникационна инфраструктура
Проект 3BII -1.1. “Реконструкция и 
рехабилитация на уличната мрежа 
(включително шумозаглушаване), 
тротоари, пешеходни алеи и създаване на 
достъпна среда”
общо, в т.ч.:

ОПРР 1.2 3 252 2 927  325 

Дейност 3BII -1.1.1. "Рехабилитация и 
реконструкция на ул. "Търговска", ул. 
"Конверсия", ул. "Мебелна", ул. 
"Складова", ул. "Транспортна", ул. 
"Кичево", ул. "Костур", бул. "Бели Лом", 
ул. "Перистър" 

ОПРР 1.2 идея за 
проект

60 месеца 
(01.01.2014 - 
31.12.2018)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
3 252 2 927  325 

Съответства на схема 
BG161PO001/5-02/2012 "В 
подкрепа за следващия 
програмен период", Договор 
за БФП № BG161РО001/5-
02/2012/007, проект №В 4

Проект 3BII -1.2. „Доизграждане и 
обновяване на техническата 
инфраструктура на югозападната 
промишлена зона”
общо, в т.ч.:

ОПРР 1.2 / 
ОПОС 11 080 9 972 1 108 

Дейност 3BII -1.2.1. „Изграждане на 4 
нови улици, находящи се в Бизнес зона 
„Перистър”, с обща дължина 2 км.”

ОПРР 1.2 работен
48 месеца 

(01.01.2014 - 
31.12.2017)

5  бр. 
процедури по 

ЗОП
1 080  972  108 

Дейност 3BII -1.2.2. „Изграждане на 2 
нови подхода от бизнес зоната към главен 
път за град София”

ОПРР 1.2 работен
36 месеца 

(01.01.2014 - 
31.12.2016)

5  бр. 
процедури по 

ЗОП
 310  279  31 

Дейност 3BII -1.2.3. „Изграждане на 
тротоари и подходи към имоти, 
предназначени за застрояване на ул. 
„Костур” (отсечка от ул. „Перистър” към 
приют за безстопанствени кучета)”

ОПРР 1.2 работен
36 месеца 

(01.01.2016 - 
31.12.2018)

5  бр. 
процедури по 

ЗОП
 285  257  29 
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 Индикативен списък за "Зона  с потенциал за икономическо развитие"
Табл.1 ЗВII

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Дейност 3BII -1.2.4. „Изграждане на нова 
и реконструкция на съществуваща ВиК 
мрежа на територията на зоната 
(водопроводна мрежа - 7 500 m., 
канализационна мрежа - 15 000 m.)”

ОПОС
частични 
работни 
проекти

60 месеца 
(01.01.2015 - 
31.12.2020)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
9 405 8 465  941 

Проект 3BII -1.3. „Преструктуриране и 
обновяване на производствени територии 
в югозападната промишлена зона”
общо, в т.ч.:

ОПРР 1.2/ 
ПЧП

2 576  376  258 1 943 

Дейност 3BII -1.3.1. „Преструктуриране 
на бивш военен завод в зона за бизнес 
(тържище за земеделска продукция, 
складове, открити изложбени площи, 
производство)” 

ПЧП идея за 
проект

36 месеца 
(01.01.2016 - 
31.12.2018)

3  бр. 
процедури по 

ЗОП
2 159  216 1 943 

Дейност 3BII -1.3.2. „Разширяване на 
Бизнес зона „Перистър” в посока ул. 
„Костур” (към градски приют за 
безстопанствени кучета) и към местност 
Пчелина по протежение на главен път за 
град София”

ОПРР 1.2 идея за 
проект

48 месеца 
(01.01 2017 - 
31.12.20220)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
 418  376  42 

Проект 3BII -1.4. „Реконструкция на 
съществуващо улично осветление и 
изграждане на енергийно ефективна 
система за улично и алейно осветление”
общо, в т.ч.:

ОПРР 1.2  320  288  32 

Дейност 3BII -1.4.1. "Реконструкция на 
съществуващото и въвеждане на ново 
енергоспестяващо улично осветление по 
уличната мрежа в границите на зоната за 
въздействие"

ОПРР 1.2 идея за 
проект

48 месеца 
(01.01.2014 - 
31.12.2017)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
 320  288  32 

Съответства на схема 
BG161PO001/5-02/2012 "В 
подкрепа за следващия 
програмен период", Договор 
за БФП № BG161РО001/5-
02/2012/007, част от проект 
№Г

Проект 3BII -1.5. „Развитие на 
проиновативна инфраструктура чрез 
създаването на технологичен парк в 
югозападната промишлена зона”
общо, в т.ч.:

ОПИК
Приоритет 1 

/
ОПРР 

1.2/ПЧП 

4 375 3 508  438  430 

Дейност 3BII -1.5.1. „Изграждане на 
високотехнологичен бизнес инкубатор за 
енергоефективни мерки на територията 
на югозападната промишлена зона в 
партньорство с малък и среден бизнес”

ОПИК
Приоритет 1

идея за 
проект

36 месеца 
(01.01.2018 - 
31.12.2020)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
3 286 2 957  329 
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 Индикативен списък за "Зона  с потенциал за икономическо развитие"
Табл.1 ЗВII

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Дейност 3BII -1.5.2. „Обособяване на 
център за провеждане на бизнес форуми, 
изложения, фестове на територията на 
югозападна промишлена зона (открити 
територии с арт декорации – подходящи 
не само за бизнес но и за събития от 
смесен тип „култура – общество – 
бизнес”)” 

ОПИК
Приоритет 

1/ПЧП

идея за 
проект

48 месеца 
(01.01.2017 - 
31.12.2020)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
 776  399  78  300 

Дейност 3BII -1.5.3. „Изграждане на 
център за агро-продукти, с водещи 
компании в производство на земеделски 
продукти на територията на общината” 

ОПРР 1.2/ 
ПЧП

идея за 
проект

48 месеца 
(01.01.2017 - 
31.12.2020)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
 313  152  31  130 

Проект 3BII -1.6. „Изграждане на втори 
етап от газопреносна мрежа на 
тертиторията на Бизнес зона „Перистър” -
доизграждане на 4 клона на вътрешна 
газопреносна мрежа (около 3,5 км.)”
общо, в т.ч.:

ПЧП  769  769 

Дейност 3BII -1.6.1. „Изграждане на втори 
етап от газопреносна мрежа на 
тертиторията на Бизнес зона „Перистър” -
доизграждане на 4 клона на вътрешна 
газопреносна мрежа (около 3,5 км.)”

ПЧП работен
72 месеца 

(01.01.2015 - 
31.12.2020)

 769  769 

ОБЩ БЮДЖЕТ ЗА ПРОЕКТИ ОТ ЗВ II 22 372 17 070 2 160 3 142

БЕЛЕЖКИ:

ОПРР * - Финансов инженеринг

*** В колона 5 се описват броят и видът на процедурите по ЗОП/НВМОП - за избор и възлагане на проектирането; за избор на изпълнител на СМР;за доставка на оборудване и др. Това е 
задължително в случаите, когато проектите се финансират с публични средства, когато това е с частни инвестиции - по предложение на съответния донор.

**** При финансиране на собствен (финансиран изцяло - на 100% от общинския бюджет) проект или инвестиционна програма се попълва само колона 9

*В колона 2 се изписва кодът на операциите по съответна ОП
** В колона 3 се изписва проектната готовност с вида на проекта (идеен, технически, работен проект или в процес на изработване или на възлагане)
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8.2.3. Оперативен план на ЗВ II – Зона с потенциал за икономическо 

развитие (Таблица 2 за ЗВ II) 

  



Таблица 2
Oперативен план за Проект 3BII ‐1.1.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Дейност 3BII -1.1.1. "Рехабилитация и 
реконструкция на ул. "Търговска", ул. 
"Конверсия", ул. "Мебелна", ул. 
"Складова", ул. "Транспортна", ул. 
"Кичево", ул. "Костур", бул. "Бели 
Лом", ул. "Перистър" 

Община 
Разград 3 252 000

1.1.1.1. Организация, управление, 
наблюдение и отчетност на проекта  93 000

1.1.1.2. Подготовка на документация за 
възлагане на обществени поръчки за: а) 
консултантски услуги; б) проектиране; в) 
строителство; г) строителен надзор; д) 
информация и публичност; е) одит.

 8 000

1.1.1.3.Провеждане на процедурите за 
избор на изпълнители.  4 000

1.1.1.4. Проектиране  72 000
1.1.1.5. Реализация на проекта (СМР) 2 965 000
1.1.1.6. Упражняване на строителен и 
авторски надзор  62 000

1.1.1.7. Въвеждане в експлоатация и 
държавни такси  5 000

1.1.1.8. Информация и публичност  10 000

1.1.1.9.Одит  33 000

Таблица № 2.Oперативен план за Проект 3BII -1.1. “Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа 
(включително шумозаглушаване), тротоари, пешеходни алеи и създаване на достъпна среда” от ГРУПА 
ПРОЕКТИ ЗВ II - 1: Техническа, производствена и транспортно-комуникационна инфраструктура

Месечен график за 2015 година Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година

Дейности по проект ЗВ II-1.1.
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а Месечен график за 2014 година
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Таблица 2
 Oперативен план за Проект 3BII ‐1.2.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Дейност 3BII -1.2.1. „Изграждане на 4 
нови улици, находящи се в Бизнес 
зона „Перистър”, с обща дължина 2 
км.”

Община 
Разград 1 080 000

1.2.1.1. Организация, управление, 
наблюдение и отчетност на проекта  49 000

1.2.1.2.  Подготовка на документация за 
възлагане на обществени поръчки за: а) 
консултантски услуги; б) строителство; 
в) строителен надзор; г) информация и 
публичност; д) одит.

 6 000

1.2.1.3. Провеждане на процедурите за 
избор на изпълнители.  3 000

1.2.1.4. Реализация на проекта (СМР)  975 500
1.2.1.5. Упражняване на строителен и 
авторски надзор  27 500

1.2.1.6. Въвеждане в експлоатация и 
държавни такси  4 000

1.2.1.7. Информация и публичност  4 000

1.2.1.8. Одит  11 000

Дейност 3BII -1.2.2. „Изграждане на 2 
нови подхода от бизнес зоната към 
главен път за град София” Община 

Разград  310 000

1.2.2.1. Организация, управление, 
наблюдение и отчетност на проекта  16 000

1.2.2.2.  Подготовка на документация за 
възлагане на обществени поръчки за: а) 
консултантски услуги; б) строителство; 
в) строителен надзор; г) информация и 
публичност; д) одит.

 5 000

1.2.2.3.Провеждане на процедурите за 
избор на изпълнители.  2 500

1.2.2.4. Реализация на проекта (СМР)  267 500
1.2.2.5. Упражняване на строителен и 
авторски надзор  10 000

1.2.2.6. Въвеждане в експлоатация и 
държавни такси  2 000

1.2.2.8. Информация и публичност  2 000
1.2.2.8. Одит  5 000
Дейност 3BII -1.2.3. „Изграждане на 
тротоари и подходи към имоти, 
предназначени за застрояване на ул. 
„Костур” (отсечка от ул. „Перистър” 
към приют за безстопанствени 
кучета)”

Община 
Разград  285 000

1.2.3.1. Организация, управление, 
наблюдение и отчетност на проекта  16 000

1.2.3.2.  Подготовка на документация за 
възлагане на обществени поръчки за: а) 
консултантски услуги; б) строителство; 
в) строителен надзор; г) информация и 
публичност; д) одит.

 4 000

1.2.3.3. Провеждане на процедурите за 
избор на изпълнители.  2 000

Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година

Таблица № 2. Oперативен план за Проект 3BII -1.2. „Доизграждане и обновяване на техническата 
инфраструктура на югозападната промишлена зона” от ГРУПА ПРОЕКТИ ЗВ II - 1: Техническа, 
производствена и транспортно-комуникационна инфраструктура

Месечен график за 2015 година Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година Месечен график за 2020 година

Дейности по проект ЗВ II-1.2.

О
тг
ов
ор
ни

к

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Месечен график за 2014 година

1/2



Таблица 2
 Oперативен план за Проект 3BII ‐1.2.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 годинаМесечен график за 2015 година Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година Месечен график за 2020 година

Дейности по проект ЗВ II-1.2.

О
тг
ов
ор
ни

к

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Месечен график за 2014 година

1.2.3.4. Реализация на проекта (СМР)  244 000

1.2.3.5. Упражняване на строителен и 
авторски надзор  10 000

1.2.3.6. Въвеждане в експлоатация и 
държавни такси  2 000

1.2.3.7. Информация и публичност  2 000

1.2.3.8. Одит  5 000

Дейност 3BII -1.2.4. „Изграждане на 
нова и реконструкция на 
съществуваща ВиК мрежа на 
територията на зоната (водопроводна 
мрежа - 7 500 m., канализационна 
мрежа - 15 000 m.)”

Община 
Разград 9 405 000

1.2.4.1. Организация, управление, 
наблюдение и отчетност на проекта  195 350

1.2.4.2. Подготовка на документация за 
възлагане на обществени поръчки за: а) 
консултантски услуги; б) проектиране; 
в) строителство; г) строителен надзор; 
д) информация и публичност; е) одит.

 13 000

1.2.4.3. Провеждане на процедурите за 
избор на изпълнители.  3 300

1.2.4.4. Проектиране  182 000

1.2.4.5. Реализация на проекта (СМР) 8 740 350

1.2.4.6. Упражняване на строителен и 
авторски надзор  145 000

1.2.4.7. Въвеждане в експлоатация и 
държавни такси  6 000

1.2.4.8. Информация и публичност  25 000

1.2.4.9.Одит  95 000

2/2



Таблица 2
 Оперативен план за Проект 3BII ‐1.3.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Дейност 3BII -1.3.1. „Преструктуриране на 
бивш военен завод в зона за бизнес 
(тържище за земеделска продукция, 
складове, открити изложбени площи, 
производство)”

Община 
Разград/ 
частен 
инв.

2 158 500

1.3.1.1. Подготовка на документация за 
възлагане на обществени поръчки за: а) 
проектиране; б) строителство; в) строителен 
надзор.

 8 000

1.3.1.2.Провеждане на процедурите за избор 
на изпълнители.  4 000

1.3.1.3. Проектиране  46 000
1.3.1.4. Реализация на проекта (СМР) 2 046 500
1.3.1.5. Упражняване на строителен и 
авторски надзор  50 000

1.3.1.6. Въвеждане в експлоатация и 
държавни такси  4 000

Дейност 3BII -1.3.2. „Разширяване на 
Бизнес зона „Перистър” в посока ул. 
„Костур” (към градски приют за 
безстопанствени кучета) и към местност 
Пчелина по протежение на главен път за 
град София”

Община 
Разград  417 500

1.3.2.1. Организация, управление, 
наблюдение и отчетност на проекта  22 000

1.3.2.2. Подготовка на документация за 
възлагане на обществени поръчки за: а) 
консултантски услуги; б) проектиране; в) 
строителство; г) строителен надзор; д) 
информация и публичност; е) одит.

 3 000

1.3.2.3. Провеждане на процедурите за избор 
на изпълнители.  1 000

1.3.2.4. Проектиране  15 000
1.3.2.5. Реализация на проекта (СМР)  352 500
1.3.2.6. Упражняване на строителен и 
авторски надзор  14 000

1.3.2.7. Въвеждане в експлоатация и 
държавни такси  2 000

1.3.2.8. Информация и публичност  2 000
1.3.2.9. Одит  6 000

Месечен график за 2020 година

Дейности по проект ЗВ II-1.3.

О
тг
ов
ор
ни

к

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Месечен график за 2016 година

Таблица № 2. Оперативен план за Проект 3BII -1.3. „Преструктуриране и обновяване на производствени 
територии в югозападната промишлена зона” от ГРУПА ПРОЕКТИ ЗВ II - 1: Техническа, производствена и 
транспортно-комуникационна инфраструктура

Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година

1/1



Таблица 2
Оперативен план за Проект 3BII ‐1.4.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Дейност 3BII -1.4.1. "Реконструкция 
на съществуващото и въвеждане на 
ново енергоспестяващо улично 
осветление по уличната мрежа в 
границите на зоната за въздействие"

Община 
Разград  320 000

1.3.1.1. Организация, управление, 
наблюдение и отчетност на проекта  25 000

1.3.1.2. Подготовка на документация за 
възлагане на обществени поръчки за: а) 
консултантски услуги; б) проектиране; 
в) строителство; г) строителен надзор; д) 
информация и публичност; е) одит.

 2 000

1.3.1.3. Провеждане на процедурите за 
избор на изпълнители.  1 000

1.3.1.4. Проектиране  11 500
1.3.1.5. Реализация на проекта (СМР)  260 500
1.3.1.6. Упражняване на строителен и 
авторски надзор  11 000

1.3.1.7. Въвеждане в експлоатация и 
държавни такси  2 000

1.3.1.8. Информация и публичност  2 000
1.3.1.9.Одит  5 000

Таблица № 2. Oперативен план за Проект 3BII -1.4. „Реконструкция на съществуващо улично осветление 
и изграждане на енергийно ефективна система за улично и алейно осветление” от ГРУПА ПРОЕКТИ ЗВ 
II - 1: Техническа, производствена и транспортно-комуникационна инфраструктура

Месечен график за 2015 година Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година

Дейности по проект ЗВ II-1.4.

О
тг
ов
ор
ни

к

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Месечен график за 2014 година

1/1



Таблица 2
 Оперативен план за Проект 3BII ‐1.5.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Дейност 3BII -1.5.1. „Изграждане на 
високотехнологичен бизнес инкубатор за 
енергоефективни мерки на територията на 
югозападната промишлена зона в 
партньорство с малък и среден бизнес”

Община 
Разград 3 285 800

1.5.1.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта  73 000

1.5.1.2. Подготовка на документация за възлагане 
на обществени поръчки за: а) консултантски 
услуги; б) проектиране; в) строителство; г) 
строителен надзор; д) информация и публичност; 
е) одит.

 6 000

1.5.1.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.  3 000

1.5.1.4. Проектиране  67 000
1.5.1.5. Реализация на проекта 3 030 800
1.5.1.6. Упражняване на строителен и авторски 
надзор  59 000

1.5.1.7. Въвеждане в експлоатация и държавни 
такси  4 000

1.5.1.8. Информация и публичност  10 000

1.5.1.9.Одит  33 000

Дейност 3BII -1.5.2. „Oбособяване на места за 
провеждане на бизнес форуми, изложения, 
фестове на територията на югозападна 
промишлена зона (открити територии с арт 
декорации – подходящи не само за бизнес но и 
за събития от смесен тип „култура – общество – 
бизнес”)”

Община 
Разград  776 400

1.5.2.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта  30 000

1.5.2.2.Подготовка на документация за възлагане 
на обществени поръчки за: а) консултантски 
услуги; б) проектиране; в) строителство; г) 
строителен надзор; д) информация и публичност; 
е) одит.

 6 000

1.5.2.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.  3 000

1.5.2.4. Проектиране  25 000
1.5.2.5. Реализация на проекта (СМР)  675 400
1.5.2.6. Упражняване на строителен и авторски 
надзор  24 000

Таблица № 2. Оперативен план за Проект 3BII -1.5. „Развитие на проиновативна инфраструктура чрез създаването на 
технологичен парк в югозападната промишлена зона” от ГРУПА ПРОЕКТИ ЗВ II - 1: Техническа, производствена и 
транспортно-комуникационна инфраструктура

Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година Месечен график за 2020 година

Дейности по проект ЗВ II-1.5.

О
тг
ов
ор
ни

к

С
то
йн

ос
т,

 
ле
ва

Месечен график за 2017 година

1/2



Таблица 2
 Оперативен план за Проект 3BII ‐1.5.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година Месечен график за 2020 година

Дейности по проект ЗВ II-1.5.

О
тг
ов
ор
ни

к

С
то
йн

ос
т,

 
ле
ва

Месечен график за 2017 година

1.5.2.7. Въвеждане в експлоатация и държавни 
такси  2 000

1.5.2.8. Информация и публичност  3 000
1.5.2.9.Одит  8 000
Дейност 3BII -1.5.3. „Изграждане на център за 
агро-продукти, с водещи компании в 
производство на земеделски продукти на 
територията на общината” 

Община 
Разград  312 800

1.5.3.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта  20 000

1.5.3.2. Подготовка на документация за възлагане 
на обществени поръчки за: а) консултантски 
услуги; б) проектиране; в) строителство; г) 
строителен надзор; д) информация и публичност; 
е) одит.

 4 000

1.5.3.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.  2 000

1.5.3.4. Проектиране  12 000
1.5.3.5. Реализация на проекта (СМР)  255 728
1.5.3.6. Упражняване на строителен и авторски 
надзор  10 072

1.5.3.7. Въвеждане в експлоатация и държавни 
такси  2 000

1.5.3.8. Информация и публичност  2 000
1.5.3.9.Одит  5 000

2/2



Таблица 2
 Оперативен план за Проект 3BII ‐1.6.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Дейност 3BII -1.6.1. „Изграждане на 
втори етап от газопреносна мрежа на 
тертиторията на Бизнес зона 
„Перистър” - доизграждане на 4 
клона на вътрешна газопреносна 
мрежа (около 3,5 км.)”

Частен 
инвеститор.  769 000

1.6.1.1. Организация, управление, 
наблюдение и отчетност на проекта 
1.6.1.2. Подготовка на документация за 
възлагане на обществени поръчки за: а) 
проектиране; б) строителство; в) 
строителен надзор
1.6.1.3. Провеждане на процедури за 
избор на проектанти и изпълнители на 
СМР 
1.6.1.4. Проектиране

1.6.1.5. Реализация на проекта  769 000

1.6.1.6. Упражняване на строителен и 
авторски надзор
1.6.1.7. Въвеждане в експлоатация и 
държавни такси
1.6.1.8. Информация и публичност

Месечен график за 2020 година

Таблица № 2. Оперативен план за Проект 3BII -1.6. „„Изграждане на втори етап от газопреносна мрежа 
на тертиторията на Бизнес зона „Перистър” - доизграждане на 4 клона на вътрешна газопреносна мрежа 
(около 3,5 км.)” от ГРУПА ПРОЕКТИ ЗВ II - 1: Техническа, производствена и транспортно-
комуникационна инфраструктура

Дейности по проект ЗВ II-1.6.
О
тг
ов
ор
ни

к

С
то
йн

ос
т,

 
ле
ва

Месечен график за 2015 година Годишен график за 2016 година Годишен график за 2017 година Годишен график за 2018 година Годишен график за 2019 година

1/1



 

Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град 

Разград за осигуряване на устойчива, обновена и качествена градска среда” по Договор BG161PO001/1.4-07/2010/010, който се 

осъществява 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 Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 

становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

ДЗЗД „Консорциум Абритус III Консулт” 

215 | 251 

8.2.4. Бюджет на ЗВ II – Зона с потенциал за икономическо развитие 

(Таблица 3 за ЗВ II) 

  



Таблица 3
 Бюджет по дейности за Проект 3BII ‐1.1.

I II III IV 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Дейност 3BII -1.1.1. "Рехабилитация и 
реконструкция на ул. "Търговска", ул. 
"Конверсия", ул. "Мебелна", ул. "Складова", ул. 
"Транспортна", ул. "Кичево", ул. "Костур", бул. 
"Бели Лом", ул. "Перистър" 

Община 
Разград 3 252 000

1.1.1.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта  93 000  4 650  4 650  4 650  4 650  18 600  18 600  18 600  18 600

1.1.1.2. Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
проектиране; в) строителство; г) строителен надзор; д) 
информация и публичност; е) одит.

 8 000  2 000  2 000  2 000  2 000

1.1.1.3.Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.  4 000  1 000  1 000  1 000  1 000

1.1.1.4. Проектиране  72 000  36 000  36 000
1.1.1.5. Реализация на проекта (СМР) 2 965 000  700 000  800 000  800 000  665 000

1.1.1.6. Упражняване на строителен и авторски надзор  62 000  15 000  15 000  15 000  17 000

1.1.1.7. Въвеждане в експлоатация и държавни такси  5 000  5 000
1.1.1.8. Информация и публичност  10 000  3 000  3 000  4 000
1.1.1.9.Одит  33 000  13 000  20 000

3 252 000 6 650  43 650 46 650 7 650 750 600 833 600 833 600  729 600

Таблица № 3. Бюджет по дейности за Проект 3BII -1.1. “Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа (включително шумозаглушаване), тротоари, 
пешеходни алеи и създаване на достъпна среда” от ГРУПА ПРОЕКТИ ЗВ II - 1: Техническа, производствена и транспортно-комуникационна 

инфраструктура

Г одишни разчети

Общо за Проекта:

Дейности по проект ЗВ II-1.1.

Ра
зп
ор
ед
ит
ел

 
на

 с
ре
дс
тв
ат
а

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Тримесечни разчети за 2014 г.
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Таблица 3
 Бюджет по дейности за Проект 3BII ‐1.2.

I II III IV 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Дейност 3BII -1.2.1. „Изграждане на 4 нови улици, 
находящи се в Бизнес зона „Перистър”, с обща 
дължина 2 км.”

Община 
Разград 1 080 000

1.2.1.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта  49 000  3 063  3 063  3 063  3 063  12 250  12 250  12 250

1.2.1.2.  Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
строителство; в) строителен надзор; г) информация и 
публичност; д) одит.

 6 000  3 000  3 000

1.2.1.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.  3 000  1 000  1 000  1 000

1.2.1.4. Реализация на проекта (СМР)  975 500  290 000  330 000  355 500

1.2.1.5. Упражняване на строителен и авторски надзор  27 500  9 000  9 000  9 500

1.2.1.6. Въвеждане в експлоатация и държавни такси  4 000  4 000

1.2.1.7. Информация и публичност  4 000  2 000  2 000

1.2.1.8. Одит  11 000  4 000  7 000
Дейност 3BII -1.2.2. „Изграждане на 2 нови подхода 
от бизнес зоната към главен път за град София”

Община 
Разград  310 000

Таблица № 3. Бюджет по дейности за Проект 3BII -1.2. „Доизграждане и обновяване на техническата инфраструктура на югозападната промишлена зона” от ГРУПА 
ПРОЕКТИ ЗВ II - 1: Техническа, производствена и транспортно-комуникационна инфраструктура

Г одишни разчети

Дейности по проект ЗВ II-1.2.

Ра
зп
ор
ед
ит
ел

 
на

 с
ре
дс
тв
ат
а

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Тримесечни разчети за 2014 г.
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Таблица 3
 Бюджет по дейности за Проект 3BII ‐1.2.

I II III IV 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Г одишни разчети

Дейности по проект ЗВ II-1.2.

Ра
зп
ор
ед
ит
ел

 
на

 с
ре
дс
тв
ат
а

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Тримесечни разчети за 2014 г.

1.2.2.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта  16 000  1 333  1 333  1 333  1 333  5 333  5 333

1.2.2.2.  Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
строителство; в) строителен надзор; г) информация и 
публичност; д) одит.

 5 000  2 000  3 000

1.2.2.3.Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.  2 500  1 000  1 500

1.2.2.4. Реализация на проекта (СМР)  267 500  142 000  125 500

1.2.2.5. Упражняване на строителен и авторски надзор  10 000  5 000  5 000

1.2.2.6. Въвеждане в експлоатация и държавни такси  2 000  2 000
1.2.2.8. Информация и публичност  2 000  1 000  1 000
1.2.2.8. Одит  5 000  2 000  3 000
Дейност 3BII -1.2.3. „Изграждане на тротоари и 
подходи към имоти, предназначени за застрояване 
на ул. „Костур” (отсечка от ул. „Перистър” към 
приют за безстопанствени кучета)” Община 

Разград  285 000

1.2.3.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта  16 000  16 000

1.2.3.2.  Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
строителство; в) строителен надзор; г) информация и 
публичност; д) одит.

 4 000  4 000

1.2.3.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.  2 000  2 000
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Таблица 3
 Бюджет по дейности за Проект 3BII ‐1.2.

I II III IV 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Г одишни разчети

Дейности по проект ЗВ II-1.2.

Ра
зп
ор
ед
ит
ел

 
на

 с
ре
дс
тв
ат
а

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Тримесечни разчети за 2014 г.

1.2.3.4. Реализация на проекта (СМР)  244 000  132 000  112 000

1.2.3.5. Упражняване на строителен и авторски надзор  10 000   700  9 300

1.2.3.6. Въвеждане в експлоатация и държавни такси  2 000  2 000

1.2.3.7. Информация и публичност  2 000  1 000  1 000
1.2.3.8. Одит  5 000  2 000  3 000
Дейност 3BII -1.2.4. „Изграждане на нова и 
реконструкция на съществуваща ВиК мрежа на 
територията на зоната (водопроводна мрежа - 7 500 
m., канализационна мрежа - 15 000 m.)”

Община 
Разград 9 405 000

1.2.4.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта  195 350  39 070  39 070  39 070  39 070  39 070

1.2.4.2. Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
проектиране; в) строителство; г) строителен надзор; д) 
информация и публичност; е) одит.

 13 000  13 000

1.2.4.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.  3 300  3 300

1.2.4.4. Проектиране  182 000  80 000  102 000
1.2.4.5. Реализация на проекта (СМР) 8 740 350 1 748 070 1 748 070 1 748 070 1 748 070 1 748 070

1.2.4.6. Упражняване на строителен и авторски надзор  145 000  29 000  29 000  29 000  29 000  29 000

1.2.4.7. Въвеждане в експлоатация и държавни такси  6 000  6 000
1.2.4.8. Информация и публичност  25 000  10 000  5 000  10 000
1.2.4.9.Одит  95 000  30 000  65 000

11 080 000 7 396 14 396 9 896 5 396 565 883 2 474 223 2 341 090 1 943 440 1 821 140 1 897 140Общо за Проекта:
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Таблица 3
Бюджет по дейности за Проект 3BII ‐1.3.

I II III IV 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Дейност 3BII -1.3.1. „Преструктуриране на бивш 
военен завод в зона за бизнес (тържище за 
земеделска продукция, складове, открити 
изложбени площи, производство)”

Община 
Разград/ 
частен 
инв.

2 158 500

1.3.1.1. Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) проектиране; б) 
строителство; в) строителен надзор.

 8 000  2 000  2 000  2 000  2 000

1 3 1 2 Провеждане на процедурите за избор на

Г одишни разчети

Таблица № 3. Бюджет по дейности за Проект 3BII -1.3. „Преструктуриране и обновяване на производствени територии в югозападната промишлена 
зона” от ГРУПА ПРОЕКТИ ЗВ II - 1: Техническа, производствена и транспортно-комуникационна инфраструктура

Дейности по проект ЗВ II-1.3.

Ра
зп
ор
ед
ит
ел

 
на

 с
ре
дс
тв
ат
а

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Тримесечни разчети за 2016 г.

1.3.1.2.Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.  4 000  1 000  1 000  2 000

1.3.1.3. Проектиране  46 000  23 000  23 000
1.3.1.4. Реализация на проекта (СМР) 2 046 500 1 100 000  946 500

1.3.1.5. Упражняване на строителен и авторски надзор  50 000  20 000  30 000

1.3.1.6. Въвеждане в експлоатация и държавни такси  4 000  4 000
Дейност 3BII -1.3.2. „Разширяване на Бизнес зона 
„Перистър” в посока ул. „Костур” (към градски 
приют за безстопанствени кучета) и към местност 
Пчелина по протежение на главен път за град 
София”

Община 
Разград  417 500
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Таблица 3
Бюджет по дейности за Проект 3BII ‐1.3.

I II III IV 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Г одишни разчети

Дейности по проект ЗВ II-1.3.

Ра
зп
ор
ед
ит
ел

 
на

 с
ре
дс
тв
ат
а

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Тримесечни разчети за 2016 г.

1.3.2.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта  22 000  22 000

1.3.2.2. Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
проектиране; в) строителство; г) строителен надзор; д) 
информация и публичност; е) одит.

 3 000  3 000

1.3.2.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.  1 000  1 000

1.3.2.4. Проектиране  15 000  15 000
1.3.2.5. Реализация на проекта (СМР)  352 500  120 000  120 000  112 500

1.3.2.6. Упражняване на строителен и авторски надзор  14 000   900   900  12 200

1.3.2.7. Въвеждане в експлоатация и държавни такси 2 000  2 0001.3.2.7. Въвеждане в експлоатация и държавни такси 2 000  2 000
1.3.2.8. Информация и публичност  2 000  1 000  1 000
1.3.2.9. Одит  6 000  2 000  4 000

2 576 000 2 000  26 000 26 000 4 000 1 146 000 1 119 400 120 900  131 700Общо за Проекта:
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Таблица 3
 Бюджет по дейности за Проект 3BII ‐1.4.

I II III IV 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Дейност 3BII -1.4.1. "Реконструкция на 
съществуващото и въвеждане на ново 
енергоспестяващо улично осветление по уличната 
мрежа в границите на зоната за въздействие"

Община 
Разград  320 000

1.3.1.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта  25 000  1 563  1 563  1 563  1 563  6 250  6 250  6 250

1.3.1.2. Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
проектиране; в) строителство; г) строителен надзор; д) 
информация и публичност; е) одит.

 2 000  1 000  1 000

1.3.1.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.  1 000  1 000

1.3.1.4. Проектиране  11 500  5 000  6 500
1.3.1.5. Реализация на проекта (СМР)  260 500  80 000  100 000  80 500

1.3.1.6. Упражняване на строителен и авторски надзор  11 000  5 500  5 500

1.3.1.7. Въвеждане в експлоатация и държавни такси  2 000  2 000
1.3.1.8. Информация и публичност  2 000  1 000  1 000
1.3.1.9.Одит  5 000  1 000  4 000

317 500 1 563 7 563 9 063 3 563 91 750 106 250  95 250

Тримесечни разчети за 2014 г.

Таблица № 3. Бюджет по дейности за Проект 3BII -1.4. „Реконструкция на съществуващо улично осветление и изграждане на енергийно 
ефективна система за улично и алейно осветление” от ГРУПА ПРОЕКТИ ЗВ II - 1: Техническа, производствена и транспортно-

комуникационна инфраструктура
Г одишни разчети

Дейности по проект ЗВ II-1.4.

Ра
зп
ор
ед
ит
ел

 
на

 с
ре
дс
тв
ат
а

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а
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Таблица 3
Бюджет по дейности за Проект 3BII ‐1.5.

I II III IV 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Дейност 3BII -1.5.1. „Изграждане на 
високотехнологичен бизнес инкубатор за 
енергоефективни мерки на територията на 
югозападната промишлена зона в партньорство с 
малък и среден бизнес”

Община 
Разград 3 285 800

1.5.1.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта  73 000  25 000  25 000  23 000

1.5.1.2. Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
проектиране; в) строителство; г) строителен надзор; д) 
информация и публичност; е) одит.

 6 000  6 000

1.5.1.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.  3 000  3 000

1.5.1.4. Проектиране  67 000  67 000
1.5.1.5. Реализация на проекта 3 030 800 1 450 000 1 580 800

1.5.1.6. Упражняване на строителен и авторски надзор  59 000  25 000  34 000

1.5.1.7. Въвеждане в експлоатация и държавни такси  4 000  4 000
1.5.1.8. Информация и публичност  10 000  5 000  5 000

Таблица № 3. Бюджет по дейности за Проект 3BII -1.5. „Развитие на проиновативна инфраструктура чрез създаването на технологичен парк 
в югозападната промишлена зона” от ГРУПА ПРОЕКТИ ЗВ II - 1: Техническа, производствена и транспортно-комуникационна 

инфраструктура

Дейности по проект ЗВ II-1.5.

Ра
зп
ор
ед
ит
ел

 
на

 с
ре
дс
тв
ат
а

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Тримесечни разчети за 2017 г. Г одишни разчети
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Таблица 3
Бюджет по дейности за Проект 3BII ‐1.5.

I II III IV 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Дейности по проект ЗВ II-1.5.

Ра
зп
ор
ед
ит
ел

 
на

 с
ре
дс
тв
ат
а

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Тримесечни разчети за 2017 г. Г одишни разчети

1.5.1.9.Одит  33 000  15 000  18 000
Дейност 3BII -1.5.2. „Обособяване на център за 
провеждане на бизнес форуми, изложения, фестове 
на територията на югозападна промишлена зона 
(открити територии с арт декорации – подходящи не 
само за бизнес но и за събития от смесен тип 
„култура – общество – бизнес”)”

Община 
Разград  776 400

1.5.2.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта  30 000  1 875  1 875  1 875  1 875  7 500  7 500  7 500

1.5.2.2.Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
проектиране; в) строителство; г) строителен надзор; д) 
информация и публичност; е) одит.

 6 000  2 000  2 000  2 000

1.5.2.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.  3 000  1 000  1 000  1 000

1.5.2.4. Проектиране  25 000  12 000  13 000
1.5.2.5. Реализация на проекта (СМР)  675 400  240 000  240 000  195 400

1.5.2.6. Упражняване на строителен и авторски надзор  24 000  8 000  8 000  8 000

1.5.2.7. Въвеждане в експлоатация и държавни такси  2 000  2 000
1.5.2.8. Информация и публичност  3 000  1 500  1 500
1.5.2.9.Одит  8 000  3 000  5 000
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Таблица 3
Бюджет по дейности за Проект 3BII ‐1.5.

I II III IV 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Дейности по проект ЗВ II-1.5.

Ра
зп
ор
ед
ит
ел

 
на

 с
ре
дс
тв
ат
а

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Тримесечни разчети за 2017 г. Г одишни разчети

Дейност 3BII -1.5.3. „Изграждане на център за 
развитие на агро-продукти, с водещи компании в 
производство на земеделски продукти на 
територията на общината”

Община 
Разград  312 800

1.5.3.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта  20 000  1 250  1 250  1 250  1 250  5 000  5 000  5 000

1.5.3.2. Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
проектиране; в) строителство; г) строителен надзор; д) 
информация и публичност; е) одит.

 4 000  4 000

1.5.3.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.  2 000  2 000

1.5.3.4. Проектиране  12 000  6 000  6 000
1.5.3.5. Реализация на проекта (СМР)  255 728  95 000  95 000  65 728

1.5.3.6. Упражняване на строителен и авторски надзор  10 072  4 000  2 000  4 072

1.5.3.7. Въвеждане в експлоатация и държавни такси  2 000  2 000
1.5.3.8. Информация и публичност  2 000  1 000  1 000
1.5.3.9.Одит  5 000  1 000  4 000

4 375 000  9 125 22 625 25 125 14 125 398 500 1 939 500 1 966 000Общо за Проекта:
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Таблица 3
Бюджет по дейности за Проект 3BII ‐Проект 3BII ‐1.6.

I II III IV 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Дейност 3BII -1.6.1.„Изграждане на втори етап от 
газопреносна мрежа на тертиторията на Бизнес 
зона „Перистър” - доизграждане на 4 клона на 
вътрешна газопреносна мрежа (около 3,5 км.)”

Частен 
инвеститор  769 000

1.6.1.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта 
1.6.1.2. Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) проектиране; б) 
строителство; в) строителен надзор
1.6.1.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.
1.6.1.4. Проектиране
1.6.1.5. Реализация на проекта  769 000  30 680  30 680  30 680  30 680  128 000  128 000  128 000  128 000  134 280

1.6.1.6. Упражняване на строителен и авторски надзор

1.7.1.7. Въвеждане в експлоатация и държавни такси
1.7.1.8. Информация и публичност

769 000 30 680 30 680 30 680 30 680 128 000 128 000 128 000 128 000  134 280Общо за Проекта:

Таблица № 3.Бюджет по дейности за Проект 3BII -Проект 3BII -1.6. „Изграждане на втори етап от газопреносна мрежа на тертиторията на Бизнес зона 
„Перистър” - доизграждане на 4 клона на вътрешна газопреносна мрежа (около 3,5 км.)” от ГРУПА ПРОЕКТИ ЗВ II - 1: Техническа, производствена и 

транспортно-комуникационна инфраструктура
Г одишни разчети

Дейности по проект ЗВ II-1.6.

Ра
зп
ор
ед
ит
ел

 
на

 с
ре
дс
тв
ат
а

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Тримесечни разчети за 2015 г.
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Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град 

Разград за осигуряване на устойчива, обновена и качествена градска среда” по Договор BG161PO001/1.4-07/2010/010, който се 

осъществява 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 Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 

становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

ДЗЗД „Консорциум Абритус III Консулт” 

216 | 251 

8.2.5. План-график за реализация на проектите в ЗВ II – Зона с потенциал за 

икономическо развитие (Таблица 4 за ЗВ II) 



Таблица 4
План‐график на проектите в Зона за въздействие от тип „зона с потенциал за икономическо развитие” в град РАЗГРАД, включена в ИПГВР като 3B II„ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ"

Наименование на проекта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Отговорно 

звено/организация/ст
руктура

Дейност 3BII -1.1.1. "Рехабилитация и реконструкция на ул. "Търговска", ул. 
"Конверсия", ул. "Мебелна", ул. "Складова", ул. "Транспортна", ул. "Кичево", 
ул. "Костур", бул. "Бели Лом", ул. "Перистър" 

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BII -1.2.1. „Изграждане на 4 нови улици, находящи се в Бизнес зона 
„Перистър”, с обща дължина 2 км.”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BII -1.2.2. „Изграждане на 2 нови подхода от бизнес зоната към 
главен път за град София”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BII -1.4.1. "Реконструкция на съществуващото и въвеждане на ново 
енергоспестяващо улично осветление по уличната мрежа в границите на зоната 
за въздействие"

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Таблица № 4: План-график на проектите в Зона за въздействие от тип „зона с потенциал за икономическо развитие” в град РАЗГРАД, включена в ИПГВР като 3BII„ЗОНА С 
ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ" 

шестмесечие 2

Планирано начало на изпълнение на проектите в зона ЗВII„зона с потенциал за икономическо развитие” януари 2014 г.

Година 1 (2014)
шестмесечие 1

1/71/7



Таблица 4
План‐график на проектите в Зона за въздействие от тип „зона с потенциал за икономическо развитие” в град РАЗГРАД, включена в ИПГВР като 3B II„ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ"

Наименование на проекта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Отговорно 

звено/организация/ст
руктура

Дейност 3BII -1.1.1. "Рехабилитация и реконструкция на ул. "Търговска", ул. 
"Конверсия", ул. "Мебелна", ул. "Складова", ул. "Транспортна", ул. "Кичево", 
ул. "Костур", бул. "Бели Лом", ул. "Перистър" 

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BII -1.2.1. „Изграждане на 4 нови улици, находящи се в Бизнес зона 
„Перистър”, с обща дължина 2 км.”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BII -1.2.2. „Изграждане на 2 нови подхода от бизнес зоната към 
главен път за град София”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BII -1.2.4. „Изграждане на нова и реконструкция на съществуваща 
ВиК мрежа на територията на зоната (водопроводна мрежа - 7 500 m., 
канализационна мрежа - 15 000 m.)”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BII -1.4.1. "Реконструкция на съществуващото и въвеждане на ново 
енергоспестяващо улично осветление по уличната мрежа в границите на зоната 
за въздействие"

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BII -1.6.1. „Изграждане на втори етап от газопреносна мрежа на 
тертиторията на Бизнес зона „Перистър” - доизграждане на 4 клона на 

е е е ( 3 5 )”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Година 2 (2015)
шестмесечие 3 шестмесечие 4

2/7

вътрешна газопреносна мрежа (около 3,5 км.)”
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Таблица 4
План‐график на проектите в Зона за въздействие от тип „зона с потенциал за икономическо развитие” в град РАЗГРАД, включена в ИПГВР като 3B II„ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ"

Наименование на проекта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Отговорно 

звено/организация/ст
руктура

Дейност 3BII -1.1.1. "Рехабилитация и реконструкция на ул. "Търговска", ул. 
"Конверсия", ул. "Мебелна", ул. "Складова", ул. "Транспортна", ул. "Кичево", 
ул. "Костур", бул. "Бели Лом", ул. "Перистър" 

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BII -1.2.1. „Изграждане на 4 нови улици, находящи се в Бизнес зона 
„Перистър”, с обща дължина 2 км.”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BII -1.2.2. „Изграждане на 2 нови подхода от бизнес зоната към 
главен път за град София”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BII -1.2.3. „Изграждане на тротоари и подходи към имоти, 
предназначени за застрояване на ул. „Костур” (отсечка от ул. „Перистър” към 
приют за безстопанствени кучета)”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BII -1.2.4. „Изграждане на нова и реконструкция на съществуваща 
ВиК мрежа на територията на зоната (водопроводна мрежа - 7 500 m., 
канализационна мрежа - 15 000 m.)”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BII -1.3.1. „Преструктуриране на бивш военен завод в зона за бизнес 
(тържище за земеделска продукция, складове, открити изложбени площи, 

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Година 3 (2016)
шестмесечие 5 шестмесечие 6

3/7

производство)” 

Дейност 3BII -1.4.1. "Реконструкция на съществуващото и въвеждане на ново 
енергоспестяващо улично осветление по уличната мрежа в границите на зоната 
за въздействие"

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BII -1.6.1. „Изграждане на втори етап от газопреносна мрежа на 
тертиторията на Бизнес зона „Перистър” - доизграждане на 4 клона на 
вътрешна газопреносна мрежа (около 3,5 км.)”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

3/7



Таблица 4
План‐график на проектите в Зона за въздействие от тип „зона с потенциал за икономическо развитие” в град РАЗГРАД, включена в ИПГВР като 3B II„ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ"

Наименование на проекта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Отговорно 

звено/организация/ст
руктура

Дейност 3BII -1.1.1. "Рехабилитация и реконструкция на ул. "Търговска", ул. 
"Конверсия", ул. "Мебелна", ул. "Складова", ул. "Транспортна", ул. "Кичево", 
ул. "Костур", бул. "Бели Лом", ул. "Перистър" 

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BII -1.2.1. „Изграждане на 4 нови улици, находящи се в Бизнес зона 
„Перистър”, с обща дължина 2 км.”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BII -1.2.3. „Изграждане на тротоари и подходи към имоти, 
предназначени за застрояване на ул. „Костур” (отсечка от ул. „Перистър” към 
приют за безстопанствени кучета)”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BII -1.2.4. „Изграждане на нова и реконструкция на съществуваща 
ВиК мрежа на територията на зоната (водопроводна мрежа - 7 500 m., 
канализационна мрежа - 15 000 m.)”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BII -1.3.1. „Преструктуриране на бивш военен завод в зона за бизнес 
(тържище за земеделска продукция, складове, открити изложбени площи, 
производство)” 

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BII -1.3.2. „Разширяване на Бизнес зона „Перистър” в посока ул. Екип за изпълнение 

Година 4 (2017)
шестмесечие 7 шестмесечие 8

4/7

Д „ р „ р р у
„Костур” (към градски приют за безстопанствени кучета) и към местност 
Пчелина по протежение на главен път за град София”

на ИПГВР

Дейност 3BII -1.4.1. "Реконструкция на съществуващото и въвеждане на ново 
енергоспестяващо улично осветление по уличната мрежа в границите на зоната 
за въздействие"

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BII -1.5.2. „Обособяване на център за провеждане на бизнес форуми, 
изложения, фестове на територията на югозападна промишлена зона (открити 
територии с арт декорации – подходящи не само за бизнес но и за събития от 
смесен тип „култура – общество – бизнес”)” 

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BII -1.5.3. „Изграждане на център за развитие на агро-продукти, с 
водещи компании в производство на земеделски продукти на територията на 
общината” 

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BII -1.6.1. „Изграждане на втори етап от газопреносна мрежа на 
тертиторията на Бизнес зона „Перистър” - доизграждане на 4 клона на 
вътрешна газопреносна мрежа (около 3,5 км.)”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

4/7



Таблица 4
План‐график на проектите в Зона за въздействие от тип „зона с потенциал за икономическо развитие” в град РАЗГРАД, включена в ИПГВР като 3B II„ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ"

Наименование на проекта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Отговорно 

звено/организация/ст
руктура

Дейност 3BII -1.1.1. "Рехабилитация и реконструкция на ул. "Търговска", ул. 
"Конверсия", ул. "Мебелна", ул. "Складова", ул. "Транспортна", ул. "Кичево", 
ул. "Костур", бул. "Бели Лом", ул. "Перистър" 

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BII -1.2.3. „Изграждане на тротоари и подходи към имоти, 
предназначени за застрояване на ул. „Костур” (отсечка от ул. „Перистър” към 
приют за безстопанствени кучета)”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BII -1.2.4. „Изграждане на нова и реконструкция на съществуваща 
ВиК мрежа на територията на зоната (водопроводна мрежа - 7 500 m., 
канализационна мрежа - 15 000 m.)”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BII -1.3.1. „Преструктуриране на бивш военен завод в зона за бизнес 
(тържище за земеделска продукция, складове, открити изложбени площи, 
производство)” 

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BII -1.3.2. „Разширяване на Бизнес зона „Перистър” в посока ул. 
„Костур” (към градски приют за безстопанствени кучета) и към местност 
Пчелина по протежение на главен път за град София”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Година 5 (2018)
шестмесечие 9 шестмесечие 10

5/7

Пчелина по протежение на главен път за град София”

Дейност 3BII -1.5.1. „Изграждане на високотехнологичен бизнес инкубатор за 
енергоефективни мерки на територията на югозападната промишлена зона в 
партньорство с малък и среден бизнес”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BII -1.5.2. „Обособяване на център за провеждане на бизнес форуми, 
изложения, фестове на територията на югозападна промишлена зона (открити 
територии с арт декорации – подходящи не само за бизнес но и за събития от 
смесен тип „култура – общество – бизнес”)” 

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BII -1.5.3. „Изграждане на център за развитие на агро-продукти, с 
водещи компании в производство на земеделски продукти на територията на 
общината” 

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BII -1.6.1. „Изграждане на втори етап от газопреносна мрежа на 
тертиторията на Бизнес зона „Перистър” - доизграждане на 4 клона на 
вътрешна газопреносна мрежа (около 3,5 км.)”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

5/7



Таблица 4
План‐график на проектите в Зона за въздействие от тип „зона с потенциал за икономическо развитие” в град РАЗГРАД, включена в ИПГВР като 3B II„ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ"

Наименование на проекта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Отговорно 

звено/организация/ст
руктура

Дейност 3BII -1.2.4. „Изграждане на нова и реконструкция на съществуваща 
ВиК мрежа на територията на зоната (водопроводна мрежа - 7 500 m., 
канализационна мрежа - 15 000 m.)”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BII -1.3.2. „Разширяване на Бизнес зона „Перистър” в посока ул. 
„Костур” (към градски приют за безстопанствени кучета) и към местност 
Пчелина по протежение на главен път за град София”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BII -1.5.1. „Изграждане на високотехнологичен бизнес инкубатор за 
енергоефективни мерки на територията на югозападната промишлена зона в 
партньорство с малък и среден бизнес”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BII -1.5.2. „Обособяване на център за провеждане на бизнес форуми, 
изложения, фестове на територията на югозападна промишлена зона (открити 
територии с арт декорации – подходящи не само за бизнес но и за събития от 
смесен тип „култура – общество – бизнес”)” 

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BII -1.5.3. „Изграждане на център за развитие на агро-продукти, с 
водещи компании в производство на земеделски продукти на територията на 

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

шестмесечие 11 шестмесечие 12
Година 6 (2019)

6/7

общината” 

Дейност 3BII -1.6.1. „Изграждане на втори етап от газопреносна мрежа на 
тертиторията на Бизнес зона „Перистър” - доизграждане на 4 клона на 
вътрешна газопреносна мрежа (около 3,5 км.)”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

6/7



Таблица 4
План‐график на проектите в Зона за въздействие от тип „зона с потенциал за икономическо развитие” в град РАЗГРАД, включена в ИПГВР като 3B II„ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ"

Наименование на проекта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Отговорно 

звено/организация/ст
руктура

Дейност 3BII -1.2.4. „Изграждане на нова и реконструкция на съществуваща 
ВиК мрежа на територията на зоната (водопроводна мрежа - 7 500 m., 
канализационна мрежа - 15 000 m.)”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BII -1.3.2. „Разширяване на Бизнес зона „Перистър” в посока ул. 
„Костур” (към градски приют за безстопанствени кучета) и към местност 
Пчелина по протежение на главен път за град София”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BII -1.5.1. „Изграждане на високотехнологичен бизнес инкубатор за 
енергоефективни мерки на територията на югозападната промишлена зона в 
партньорство с малък и среден бизнес”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BII -1.5.2. „Обособяване на център за провеждане на бизнес форуми, 
изложения, фестове на територията на югозападна промишлена зона (открити 
територии с арт декорации – подходящи не само за бизнес но и за събития от 
смесен тип „култура – общество – бизнес”)” 

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BII -1.5.3. „Изграждане на център за развитие на агро-продукти, с 
водещи компании в производство на земеделски продукти на територията на 

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Година 7 (2020)
шестмесечие 13 шестмесечие 14

7/7

р р у р р
общината” 

Дейност 3BII -1.6.1. „Изграждане на втори етап от газопреносна мрежа на 
тертиторията на Бизнес зона „Перистър” - доизграждане на 4 клона на 
вътрешна газопреносна мрежа (около 3,5 км.)”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

7/7
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8.2.6. Управление и контрол на програмата за реализация на ЗВ II – Зона с 

потенциал за икономическо развитие 

Управлението и контрола на програмата за реализация на ЗВ II – Зона с 

потенциал за икономическо развитие ще се осъществява по реда на глава 4. 

„ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ИПГВР” от настоящата Част II 

„СТРАТЕГИЯ И ЦЕЛИ НА ПЛАНА”, както и по реда на глава 1. „УПРАВЛЕНИЕ И 

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИПГВР” от Част III „УПРАВЛЕНИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА 

ПЛАНА” на ИПГВР РАЗГРАД. 

8.3. Програма за реализация на ЗВ III – Зона на публични функции с висока 

обществена значимост 

8.3.1. Анотация за ЗВ III – Зона на публични функции с висока обществена 

значимост 

Предмет на програмата за реализация е развитието на градския парк и спортните 

терени северозападно от парка, старата част на кв. ”Варош”и централното градско ядро, 

заедно със зоната между бул. ”Бели Лом”, ул. ”Странджа”, ул. ”Дунав” и ул. ”Никола 

Икономов”. Зоната обхваща 92,47 ха и включва централна градска част с налична 

концентрация на функции с публичен характер с висока обществена значимост и с 

преобладаващ брой сгради с административни и обществени функции. В старата част на 

кв. ”Варош” има наличие на сгради – недвижими културни ценности. Признакът на 

интегрираност при този вид зони е обхващането на широк набор от проблеми, ефектът 

от решаването на които ще засяга цялата или значителни части от градското население 

по отношение качеството на живот, екологическите и естетическите качества на 

жизнената среда, привлекателността на града и условията за стимулиране на 

икономическия растеж. 

Тези характеристики определят зоната и като най-важна за краткотрайния отдих 

на жителите на града. Това предполага, че обектите ще се ползват освен от градското 

население, така и от всички жители на общината, от туристи и други пребиваващи в 

града. 

Специфичните цели на ИПГВР за тази зона са: 

1/ Постигане на привлекателна градска среда за бизнес, култура, туризъм, спорт, 

отдих и развлечения; 
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2/ Подобряване на публичните услуги, ефективно управление и използване на 

наличните ресурси и потенциал за подобряване на качеството на живот за всички 

граждани и гости на града. 

За постигане на специфичните цели са представени проекти, разделени в четири 

групи: 

Първа група проекти в ЗВ III: Техническа, административна и транспортно-

комуникационна инфраструктура: 

1/ Реконструкция, рехабилитация и разширение на уличната мрежа, тротоари, 

пешеходни алеи и създаване на достъпна среда; 

2/ Реконструкция на съществуващи и изграждане на нови паркинги в 

централната градска част; 

3/ Изграждане на системи за енергийна ефективност и видеонаблюдение в 

централната градска част; 

4/ Изграждане на нова и реконструкция на съществуваща ВиК мрежа; 

5/ Подобряване на екологичната обстановка чрез преустройство на коритото на р. 

Бели Лом и прилежащите и брегови ивици; 

6/ Изграждане на зарядни колонки за електромобили в централната градска част; 

7/ Реконструкция, довършителни работи и внедряване на мерки за енергийна 

ефективност на административни сгради и сгради общинска собственост; 

8/ Реконструкция, модернизация и покриване на градския колодрум; 

9/ Доставка на туристическо влакче и промотиране на неговия маршрут, 

акцентиращ върху културните, исторически и архитектурни обекти. 

Очакваните резултати от реализацията на първата група проекти са: 

 Реконструирани, рехабилитирани и разширени улици – 14 536 м.; 

 Реконструирани, рехабилитирани и разширени тротоари и пешеходни 

алеи – 43 608 кв.м.; 

 Създадена пешеходна зона по ул. „Паркова” с велоалея, свързваща 

центъра с градския парк; ул. „Дунав” с устройване на еднопосочни 

велоалеи от двете страни; осъществена на връзка на ул. „Дунав” с ул. 

„Св. Климент” до мостово съоръжение на р. Бели Лом; 

 Изградени нови мостови съоръжения – 3 бр.; 

 Реконструирани мостови съоръжения – 3 бр.; 
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 Реконструиран пешеходен подлез – 1 бр.; 

 Реконструирани паркинги – 3 бр.; 

 Изграден многоетажен паркинг – 1 бр.; 

 Реконструирано и въведено енергоспестяващо светодиодно осветление 

по уличната мрежа в границата на зоната – 29 000 м.; 

 Монтирани енергийно ефективни светофарни уредби по уличната мрежа 

в границата на зоната – 32 бр.; 

 Въведена система за видеонаблюдение с цел контрол на обществената 

среда и подобряване на транспортната инфраструктура и градския парк  

чрез 5 бр. видеокамери – 1 бр.; 

 Изградени нова водопроводна мрежа – 3 750 м.; 

 Изградена нова канализационна мрежа – 3 750 м.; 

 Реконструирана водопроводна мрежа – 8 750 м.; 

 Реконструирана канализационна мрежа – 8 750 м.; 

 Оформена пешеходна зона, велоалея, прогледни площадки и превръщане 

на благоустроената зона на реката в атрактивно място за отдих – 27 

875 кв.м.; 

 Коригирано речно корито на р. Бели Лом за предотвратяване на 

ерозията и овладяване на риска от наводнение- 1 067 м.; 

 Изградени зарядни колонки за електромобили – 2 бр.; 

 Преустроена сградата на бившия дом на армията в обществена сграда с 

представителни функции – 459,50 кв.м. ЗП; 

 Преустроена недовършената сграда на МВР в мултифункционален 

комплекс за събития, култура, туризъм, бизнес и спорт – 1 бр.; 

 Реконструирани и енергийно санирани обществени сгради - 7 бр.; 

 Покрит, реконструиран и модернизиран градски колодрум – 1 бр.; 

 Доставено туристическо влакче – 1 бр. 

Втора група проекти в ЗВ III: Паркоустрояване, спортни дейности, 

обитаване и жизнена среда: 

1/ Паркоустрояване, реконструкция на съществуващите и изграждане на нови 

зелени площи, алейна мрежа и зони за обществен отдих; 
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2/ Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи спортни и детски 

площадки; 

Очакваните резултати от реализацията на втората група проекти са: 

 Реновиран Централен градски парк (вклюващо алейна мрежа, кътове за 

отдих, 4 бр. комбинирани детски площадки, поливна система, парково 

осветление, 2 бр. площадки за фитнес на открито, зоокът "Разград", 

атракционно–увеселителна зона и обособяване на кътове за представяне 

на побратимените с гр. Разград градове – обща площ 276 132 кв.м.; 

 Реконструирани и рехабилитирани и новоизградени зелени площи, кътове 

за отдих с градинско обзавеждане, поливни системи, пешеходни алеи и 

тротоари, обслужващи улици и места за паркиране на живущите, 

изграждане на енергоефектинвно осветление - 15 бр. градинки; 

 Осигурен свободен достъп до широколентов безжичен интернет в 

зоните за отдих, спорт и туризъм на територията на централната 

градска част; 

 Изградени и възстановени комбинирани детски площадки в двете 

възрастови групи – общо 8 бр.; 

 Изградена комбинирана спортна площадка  – 1 бр. 

Трета група проекти в ЗВ III: Социална и образователна инфраструктура: 

1/ Изграждане на физкултурен салон и многофункционална спортна зала към 

ГПЧЕ „Екзарх Йосиф”; 

2/ Реконструкция, обновяване и мерки за енергийна ефективност на 

образователната инфраструктура. 

Очакваните резултати от реализацията на третата група проекти са: 

 Реконструирани сгради и дворни пространства от образователната 

инфраструктура -5 бр.; 

 Извършени мерки за енергийна ефективност на образователна 

инфраструктура – 5 бр; 

 Изграден физкултурен салон и многофункционална спортна зала – 1 бр. 

Четвърта група проекти в ЗВ III: Историческо наследство и културна 

инфраструктура 
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1/ Енергийна ефективност и реконструкция на сгради в сферата на културата и 

изкуството; 

2/ Промотиране на иновативни културни събития; 

3/ Поставяне на архитектурно-художествено осветление на исторически, 

културни и туристически обекти в централната градска част; 

4/ Благоустрояване вкл. художествено осветление и превръщането на пл. 

Възраждане и рамката му в комплекс за провеждане на тържества и церемонии на 

открито; 

5/ Извършване на консервационни и реставрационни дейности на паметници на 

културата в централната градска част. 

Очакваните резултати от реализацията на четвъртата група проекти са: 

 Отремонтирани сгради за обществено обслужване – 2 бр.; 

 Извършено енергийно обследване и саниране на сгради за обществено 

обслужване – 4 бр.; 

 Промотиран ежегоден фестивал на киселото мляко и фестивал "Разград 

- градът е сцена. 

 Поставено архитектурно-художествено осветление на исторически, 

културни и туристически обекти в ЦГЧ – 6 бр. сгради; 

 Създаден комплекс в рамките на пл. Възраждане за провеждане на 

тържества и церемонии на открито – 1 бр.; 

 Извършени консервационни и реставрационни дейности на паметници на 

културата - 9 бр. 

8.3.2. Индикативен списък на програмата за реализация на ЗВ III – Зона на 

публични функции с висока обществена значимост (Таблица 1 за ЗВ III) 

  



 Индикативен списък за "Зона  на публични функции с висока обществена значимост"
Табл.1 ЗВIII

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ГРУПА ПРОЕКТИ ЗВ III - 1: Техническа, 
административна и транспортно-
комуникационна инфраструктура

Проект 3BIII -1.1. „Реконструкция, 
рехабилитация и разширение на уличната 
мрежа, тротоари, пешеходни алеи и 
създаване на достъпна среда”
общо, в т.ч.:

ОПРР 1.2 12 262 11 035 1 226 

Дейност 3BIII -1.1.1. "Рехабилитация и 
реконструкция на ул. "Марица", ул. "Хан 
Крум", ул. "Цар Симеон", ул. "Искър", 
ул. "Хан Омуртаг", бул. "Бели Лом", ул. 
"Св. Св. Кирил и Методий", ул. "Цар 
Асен", ул. "Иван Вазов", ул. "Стефан 
Караджа", ул. "Витоша", ул. "Димитър 
Ненов", ул. "Габрово", ул. "Бузлуджа", 
ул. "Никола Вапцаров", ул. "Дондуков", 
ул. "Арда", бул. "България", бул. 
"Априлско въстание", ул. "Дунав", ул. 
"Свети Климент", ул. "Никола 
Икономов", ул. "Димитър Хранов", ул. 
"Георги С. Раковски", ул. "Софроний", 
ул. "Панайот Волов", ул. "Анани 
Явашев", ул. "Ангел Кънчев", ул. 
"Гаврил Кръстевич", бул. "Васил 
Левски", ул. "Северен булевард", бул. 
"Княз Борис", ул. "Паркова", ул. 
"Антим", ул. "Г. Бенковски", ул. 
"Венелин", ул. "Андрей Цанов", ул. 
"Петко Р. Славейков", бул. "Странджа" 

ОПРР 1.2 идея за 
проект

72 месеца 
(01.01.2015 - 
31.12.2020)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
8 417 7 575  842 

Съответства на схема 
BG161PO001/5-02/2012 "В 
подкрепа за следващия 
програмен период", Договор 
за БФП № BG161РО001/5-
02/2012/007, проект №В 1
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Табл. № 1. Индикативен списък за зона за въздействие от тип „зона на публични функции с висока обществена значимост ” в град РАЗГРАД, включена в ИПГВР като 3B III „ЗОНА НА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА 
ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ"
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 Индикативен списък за "Зона  на публични функции с висока обществена значимост"
Табл.1 ЗВIII

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Дейност 3BIII -1.1.3. „Мостово 
съоръжение на р. Бели Лом за връзка на 
ул. „Св. Климент” и оформяне на 
кръстовище с бул. „България” и бул. 
„Априлско въстание”; реконструкция и 
разширение на мост „Панчоолу” с 
велоалея и нови пешеходни тротоари; 
изграждане на мостово съоръжение пред 
входа на Община Разград, което да 
осигури подход към сградата и достъп до 
паркинга; изграждане на пешеходен 
подход – мостово съоръжение над р. Бели 
Лом, м/у централния кооперативен пазар 
и хотел „Централ” (с разположени 
търговски обекти)"

идея за 
проект

72 месеца 
(01.01.2015 - 
31.12.2020)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
1 871 1 683  187 

Дейност 3BIII -1.1.2. "Изграждане на 
велоалея по ул. "Дунав" /двустранна/"

идея за 
проект

72 месеца 
(01.01.2015 - 
31.12.2020)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
 398  358  40 

Съответства на схема 
BG161PO001/5-02/2012 "В 
подкрепа за следващия 
програмен период", Договор 
за БФП № BG161РО001/5-
02/2012/007, проект №Б 5

Дейност 3BIII -1.1.4. "Реконструкция  на 
пешеходен подлез на бул. "Априлско 
въстание", свързващ зоната със социален 
характер и зоната на публични функции с 
висока обществена значимост"

идея за 
проект

72 месеца 
(01.01.2015 - 
31.12.2020)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
 305  275  31 

Съответства на схема 
BG161PO001/5-02/2012 "В 
подкрепа за следващия 
програмен период", Договор 
за БФП № BG161РО001/5-
02/2012/007, проект №В 2

Дейност 3BIII -1.1.5. "Реконструкция на 
мостове на река Бели Лом по ул. Ст. 
Караджа и по ул. В. Левски - 2 броя, с 
изграждане на допълнителни  ленти за 
велосипеди"

идея за 
проект

72 месеца 
(01.01.2015 - 
31.12.2020)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
 675  607  67 

Съответства на схема 
BG161PO001/5-02/2012 "В 
подкрепа за следващия 
програмен период", Договор 
за БФП № BG161РО001/5-
02/2012/007, проект №В 3

Дейност 3BIII -1.1.6.  „Пешеходната зона 
по ул. „Паркова” с велоалея, свързваща 
центъра с градския парк; осъществяване 
на връзка на ул. „Дунав” с ул. „Св. 
Климент” до мостово съоръжение на р. 
Бели Лом”

идея за 
проект

72 месеца 
(01.01.2015 - 
31.12.2020)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
 597  537  60 

Проект 3BIII -1.2. „Реконструкция на 
съществуващи и изграждане на нови 
паркинги в централната градска част”
общо, в т.ч.:

ОПРР 1.2 1 735 1 562  174 

Дейност 3BIII -1.2.1. „Реконструкция на 
паркингите до х-л "Централ" и зад 
пощата (ул. "Дунав") и паркинги в 
близост до централен кооперативен пазар 
и при ул. "Иван Вазов"”

идея за 
проект

48 месеца 
(01.01.2017 - 
31.12.2020)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
 485  437  49 
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 Индикативен списък за "Зона  на публични функции с висока обществена значимост"
Табл.1 ЗВIII

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Дейност 3BIII -1.2.2. „Изграждане на 
многоетажен паркинг в югоизточната 
част на площад „Ларго””

идея за 
проект

48 месеца 
(01.01.2016 - 
31.12.2019)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
1 250 1 125  125 

Проект 3BIII -1.3. „Изграждане на 
системи за енергийна ефективност и 
видео-наблюдение в централната градска 
част”
общо, в т.ч.:

ОПРР 1.2 1 668 1 501  167 

Дейност 3BIII -1.3.1. „Реконструкция на 
съществуващото и въвеждане на ново 
енергоспестяващо улично осветление по 
уличната мрежа в границите на зоната за 
въздействие”

идея за 
проект

48 месеца 
(01.01.2014 - 
31.12.2017)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
 930  837  93 

Съответства на схема 
BG161PO001/5-02/2012 "В 
подкрепа за следващия 
програмен период", Договор 
за БФП № BG161РО001/5-
02/2012/007, част от проект 
№Г

Дейност 3BIII -1.3.2. „Енергийно 
ефективни светофарни уредби - по 
уличната мрежа в границата на зоната”

идея за 
проект

48 месеца 
(01.01.2016 - 
31.12.2019)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
 360  324  36 

Дейност 3BIII -1.3.3. „Системи за видео-
наблюдение с цел контрол на 
обществената среда и подобряване на 
транспортната инфраструктура”:  
градски парк (5 бр. видео камери); 
ул.”Дунав” с бул.”Странджа”; ул.”Дунав” 
с бул.”Васил Левски”; ул.”Дунав” с 
ул.”Паркова”; бул.”Априлско въстание” 
с бул.”България”; бул.”Априлско 
въстание” с бул.”Странджа”; кръгово 
кръстовище; бул.”България”; 
ул.”Св.св.Кирил и Методий”; ул.”Стефан 
Караджа”; пл.”Независимост”; 
пл.”Възраждане”; пл.”Стефан 
Стамболов”; пл.”Момина чешма”; 
Общински културен център /ОКЦ/; 
Джамия  ”Ибрахим паша”; паркинг 
срещу Средношколското общежитие и 
бул.”Априлско Въстание”

идея за 
проект

48 месеца 
(01.01.2016 - 
31.12.2019)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
 378  340  38 

Проект 3BIII -1.4. „Изграждане на нова и 
реконструкция на съществуваща ВиК 
мрежа”
общо, в т.ч.:

ОПОС 9 476 8 529  948 

Дейност 3BIII -1.4.1. „Изграждане на нова 
и реконструкция на съществуваща ВиК 
мрежа на територията на зоната: 
- Водопроводна мрежа - 12 500 m.
- Канализационна мрежа - 12 500 m.”

частични 
работни 
проекти

36 месеца 
(01.01.2015 - 
31.12.2017)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
9 476 8 529  948 
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 Индикативен списък за "Зона  на публични функции с висока обществена значимост"
Табл.1 ЗВIII

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Проект 3BIII -1.5. „Подобряване на 
екологичната обстановка чрез 
преустройство на коритото на р. Бели 
Лом и прилежащите брегови ивици”
общо, в т.ч.:

ОПРР 1.2 2 916 2 624  292 

Дейност 3BIII -1.5.1. „Оформяне на 
пешеходна зона, велоалея, прогледни 
площадки и превръщане на коритото на 
реката в атрактивно място за отдих”

идея за 
проект

60 месеца 
(01/01.2016 - 
31.12.2020)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
2 495 2 245  249 

Дейност 3BIII -1.5.2. „Корекция на реката 
за предотвратяване на ерозията и 
овладяване на риска от наводнение”

работен
60 месеца 

(01/01.2016 - 
31.12.2020)

5  бр. 
процедури по 

ЗОП
 422  379  42 

Проект 3BIII -1.6. „Изграждане на 
зарядни колонки за електромобили в 
централната градска част”
общо, в т.ч.:

ПЧП  25  25 

Дейност 3BIII -1.6.1. „Изграждане на 
зарядни колонки за електромобили при х-
л "Централ" и спортната зала 
"Абритус"”

идея за 
проект

36 месеца 
(01.01.2015 - 
31.12.2017)

 25  25 

Проект 3BIII -1.7. „Реконструкция, 
довършителни работи и внедряване на 
мерки за енергийна ефективност на 
административни сгради и сгради 
общинска собственост”
общо, в т.ч.:

ОПРР 1.1 / 1.2
РБ 13 420 10 643 1 183 1 595 

Дейност 3BIII -1.7.1. „Превръщане на 
сградата на бившия дом на армията в 
обществена сграда с представителни 
функции”

ОПРР 1.1 идея за 
проект

36 месеца 
(01.01.2015 - 
31.12.2017)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
 985  887  99 * Социална инфраструктура

Дейност 3BIII -1.7.2. „Превръщане на 
недовършената сграда на МВР в 
мултифункционален комплекс за 
събития, култура, туризъм, бизнес и 
спорт”

ОПРР 1.4 идея за 
проект

60 месеца 
(01/01.2016 - 
31.12.2020)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
9 985 8 987  999 * Социална инфраструктура

Дейност 3BIII -1.7.3. „Реконструкция и 
мерки за енергийна ефективност на 
сградата на община Разград, сградите на 
съда, прокуратурата, МВР, ДКЦ, НАП, 
НОИ”

ОПРР 1.1/ 
Реп. Б  

идея за 
проект

48 месеца 
(01.01.2015 - 
31.12.2018)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
2 450  770  86 1 595 * Социална инфраструктура

Проект 3BIII -1.8. „Реконструкция, 
модернизация и покриване на градския 
колодрум”
общо, в т.ч.:

ОПРР 1.2 / 
ПЧП 21 865 19 679 2 187 

Дейност 3BIII -1.8.1. „Реконструкция, 
модернизация и покриване на градския 
колодрум” ОПРР * идея за 

проект

48 месеца 
(01.01.2017 - 
31.12.2020)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
21 865 19 679 2 187 * Социална инфраструктура
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 Индикативен списък за "Зона  на публични функции с висока обществена значимост"
Табл.1 ЗВIII

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Проект 3BIII -1.9. „Доставка на 
туристическо влакче и промотиране на 
неговия маршрут, акцентиращ върху 
културните, исторически и архитектурни 
обекти”
общо, в т.ч.:

ОПРР 5  135  121  13 

Дейност 3BIII -1.9.1. „Доставка на 
туристическо влакче и промотиране на 
неговия маршрут, акцентиращ върху 
културните, исторически и архитектурни 
обекти”

ОПРР * идея за 
проект

36 месеца 
(01.01.2015 - 
31.12.2017)

3  бр. 
процедури по 

ЗОП
 135  121  13 

ГРУПА ПРОЕКТИ ЗВ III - 2: 
Паркоустрояване, обществен отдих и 
спортни дейности

Проект 3BIII -2.1. „Паркоустрояване, 
реконструкция на съществуващите и 
изграждане на нови зелени площи, алейна 
мрежа и зони за обществен отдих”
общо, в т.ч.:

ОПРР 1.2 12 935 11 445 1 271  219 

Дейност 3BIII -2.1.1. "Северен градски парк -
Реконструкция и обновяване на главна 
алейна мрежа, градинско обзавеждане, 
кътове за отдих и четири броя комбинирани 
детски площадки; зоокът "Разград"; 
изграждане на поливна система и парково 
осветление; изграждане на два броя 
площадки за фитнес на открито"

ОПРР 1.2 идея за 
проект

60 месеца 
(01.01.2016 - 
31.12.2020)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
5 382 4 844  538 

Съответства на схема 
BG161PO001/5-02/2012 "В 
подкрепа за следващия 
програмен период", Договор 
за БФП № BG161РО001/5-
02/2012/007, проект №А 4

Дейност 3BIII -2.1.2. „Централна градска 
градина "Стефан Стамболов" - 
паркоустройство, алейна мрежа, градинско 
обзавеждане, воден ефект, парково 
осветление, поливна система”

ОПРР 1.2 идея за 
проект

48 месеца 
(01.01.2014 - 
31.12.2017)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
 744  669  74 

Съответства на схема 
BG161PO001/5-02/2012 "В 
подкрепа за следващия 
програмен период", Договор 
за БФП № BG161РО001/5-
02/2012/007, проект №А 5

Дейност 3BIII -2.1.3. „Изграждане на 
атракционно–увеселителна зона в 
Северен градски парк и обособяване на 
кътове за представяне на побратимените 
на гр. Разград градове”

ОПРР 1.2 идея за 
проект

60 месеца 
(01.01.2016 - 
31.12.2020)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
3 588 3 229  359 

Дейност 3BIII -2.1.4. „Осигуряване на 
свободен достъп до широколентов 
безжичен интернет в зоните за отдих, 
спорт и туризъм на територията на 
централната градска част”

ОПРР 1.2 идея за 
проект

36 месеца 
(01.01.2015 - 
31.12.2017)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
 219  219 
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 Индикативен списък за "Зона  на публични функции с висока обществена значимост"
Табл.1 ЗВIII

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Дейност 3BIII -2.1.5. "Градска градина в 
кв. 64 - паркоустройство, алейна мрежа, 
градинско обзавеждане, поливна система, 
алейно осветление, комбинирана детска 
площадка"

ОПРР 1.2 идея за 
проект

48 месеца 
(01.01.2014 - 
31.12.2017)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
 182  164  18 

Съответства на схема 
BG161PO001/5-02/2012 "В 
подкрепа за следващия 
програмен период", Договор 
за БФП № BG161РО001/5-
02/2012/007, проект №А 7

Дейност 3BIII -2.1.6. "Квартали 63, 64, 65, 
67, 68, 69, 71, 72, 73, 303, 304, 306, 307, 675, 
801 - общо 15 броя, включващи 
изграждане, реконструкция и 
рехабилитация на зелени площи, кътове 
за отдих с градинско обзавеждане, 
пешеходни алеи и тротоари, обслужващи 
улици и места за паркиране на живущите, 
изграждане на енерго спестяващо 
осветление. Изграждане и възстановяване 
на комбинирани детски площадки в двете 
възрастови групи в кв. 65 /2 броя/, кв. 66, 
кв. 306, кв. 71, кв. 73, кв. 319, кв. 675, кв. 
65 - общо 9 броя. Изграждане на 
комбинирана спортна площадка в кв. 72"

ОПРР 1.2 идея за 
проект

48 месеца 
(01.01.2014 - 
31.12.2017)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
2 631 2 368  263 

Съответства на схема 
BG161PO001/5-02/2012 "В 
подкрепа за следващия 
програмен период", Договор 
за БФП № BG161РО001/5-
02/2012/007, проект №Б 3

Дейност 3BIII -2.1.7. "Градска градина в 
кв. 63 - Б паркоустройство, алейна мрежа, 
градинско обзавеждане, поливна система, 
алейно осветление, комбинирана детска 
площадка"

ОПРР 1.2 идея за 
проект

48 месеца 
(01.01.2014 - 
31.12.2017)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
 190  171  19 

Съответства на схема 
BG161PO001/5-02/2012 "В 
подкрепа за следващия 
програмен период", Договор 
за БФП № BG161РО001/5-
02/2012/007, проект №А 6

ГРУПА ПРОЕКТИ ЗВ III - 3: Социална и 
образователна инфраструктура

Проект 3BIII -3.1. „Изграждане на 
физкултурен салон и многофункционална 
спортна зала към ГПЧЕ „Екзарх Йосиф””
общо, в т.ч.:

ОПРР 1.4 1 500 1 350  150 

Дейност 3BIII -3.1.1. „Изграждане на 
физкултурен салон и многофункционална 
спортна зала към ГПЧЕ „Екзарх Йосиф””

ОПРР 1.3 работен
48 месеца 

(01.01.2015 - 
31.12.2018)

5  бр. 
процедури по 

ЗОП
1 500 1 350  150 * Социална инфраструктура

Проект 3BIII -3.2. „Реконструкция, 
обновяване и мерки за енергийна 
ефективност на образователната 
инфраструктура”
общо, в т.ч.:

ОПРР 1.4 3 830 3 447  383 
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 Индикативен списък за "Зона  на публични функции с висока обществена значимост"
Табл.1 ЗВIII

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Дейност 3BIII -3.2.1. „ГПЧЕ "Екзарх 
Йосиф" /втори корпус/ с дворно място - 
реконструкция и обновяване с мерки за 
енергийна ефективност, благоустрояване 
на дворно място и изграждане на 
енергоспестяващо осветление”

ОПРР 1.3 идея за 
проект

60 месеца 
(01.01.2014 - 
31.12.2018)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
 975  878  98 

Съответства на схема 
BG161PO001/5-02/2012 "В 
подкрепа за следващия 
програмен период", Договор 
за БФП № BG161РО001/5-
02/2012/007, проект №II 5
* Социална инфраструктура

Дейност 3BIII -3.2.2. „ОУ "Н. Й. 
Вапацаров" с дворно място - 
реконструкция и обновяване с мерки за 
енергийна ефективност, благоустрояване 
на дворно място и изграждане на 
енергоспестяващо осветление”

ОПРР 1.3 идея за 
проект

60 месеца 
(01.01.2014 - 
31.12.2018)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
1 037  934  104 

Съответства на схема 
BG161PO001/5-02/2012 "В 
подкрепа за следващия 
програмен период", Договор 
за БФП № BG161РО001/5-
02/2012/007, проект №II 4
* Социална инфраструктура

Дейност 3BIII -3.2.3. „Средношколско 
общежитие с прилежащо дворно място - 
реконструкция и обновяване с мерки за 
енергийна ефективност”

ОПРР 1.3 идея за 
проект

60 месеца 
(01.01.2014 - 
31.12.2018)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
1 094  984  109 

Съответства на схема 
BG161PO001/5-02/2012 "В 
подкрепа за следващия 
програмен период", Договор 
за БФП № BG161РО001/5-
02/2012/007, проект №II 6
* Социална инфраструктура

Дейност 3BIII -3.2.4. „Детска ясла 
"Звездицa" с дворно място - 
реконструкция и обновяване с мерки за 
енергийна ефективност и съоръжения за 
игра” ОПРР 1.3 идея за 

проект

60 месеца 
(01.01.2014 - 
31.12.2018)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
 724  651  72 

Съответства на схема 
BG161PO001/5-02/2012 "В 
подкрепа за следващия 
програмен период", Договор 
за БФП № BG161РО001/5-
02/2012/007, проект №II 7
* Социална инфраструктура

ГРУПА ПРОЕКТИ ЗВ III - 4: 
Историческо наследство и културна 
инфраструктура

Проект 3BIII -4.1. „Енергийна 
ефективност и реконструкция на сгради в 
сферата на културата и изкуството”
общо, в т.ч.:

ОПРР 1.3 1 647 1 482  165 

Дейност 3BIII -4.1.1. "Библиотека "Проф. 
Боян Пенев" - реконструкция и 
обновяване с мерки за енергийна 
ефективност"

ОПРР 1.4 идея за 
проект

72 месеца 
(01.01.2014 - 
31.12.2019)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
 314  283  31 

Съответства на схема 
BG161PO001/5-02/2012 "В 
подкрепа за следващия 
програмен период", Договор 
за БФП № BG161РО001/5-
02/2012/007, проект №III 1
* Социална инфраструктура
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 Индикативен списък за "Зона  на публични функции с висока обществена значимост"
Табл.1 ЗВIII

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Дейност 3BIII -4.1.2. "Музикална школа 
"Илия Бърнев" към народно 
читалище"Развитие 1869" - 
реконструкция и обновяване с мерки за 
енергийна ефективност" ОПРР 1.4 идея за 

проект

72 месеца 
(01.01.2014 - 
31.12.2019)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
 336  302  34 

Съответства на схема 
BG161PO001/5-02/2012 "В 
подкрепа за следващия 
програмен период", Договор 
за БФП № BG161РО001/5-
02/2012/007, проект №III 2
* Социална инфраструктура

Дейност 3BIII -4.1.3. "Етнографски музей 
с дворно място - реконструкция и 
обновяване с мерки за енергийна 
ефективност"

ОПРР 1.4 идея за 
проект

72 месеца 
(01.01.2014 - 
31.12.2019)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
 300  270  30 

Съответства на схема 
BG161PO001/5-02/2012 "В 
подкрепа за следващия 
програмен период", Договор 
за БФП № BG161РО001/5-
02/2012/007, проект №III 3
* Социална инфраструктура

Дейност 3BIII -4.1.4. „Основен ремонт на 
сградата на Разградската филхармония”

ОПРР 1.4 идея за 
проект

72 месеца 
(01.01.2014 - 
31.12.2019)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
 345  311  35 * Социална инфраструктура

Дейност 3BIII -4.1.5. „Енергийно 
обследване и саниране на Общинския 
културен център, сградите на 
Общинското радио, административната и 
театралната сграда на Народно 
Читалище „Развитие 1869””

ОПРР 1.4 идея за 
проект

84 месеца 
(01.01.2014 - 
31.12.2020)

7  бр. 
процедури по 

ЗОП
 352  317  35 * Социална инфраструктура

Проект 3BIII -4.2. „Промотиране на 
иновативни културни събития”
общо, в т.ч.:

ОПРР 5    235  235 

Дейност 3BIII -4.2.1. „Промотиране на 
ежегоден фестивал на киселото мляко и  
фестивал "Разград - градът е сцена"”

Други донори НП
72 месеца 

(01.01.2015 - 
31.12.2020)

3  бр. 
процедури по 

ЗОП
 235  235 

Проект 3BIII -4.3. „Поставяне на 
архитектурно-художестено осветление на 
исторически, културни и туристически 
обекти в централната градска част”
общо, в т.ч.:

ОПРР 5   
 114  114  11 

Дейност 3BIII -4.3.1. „Къща музей 
„Станка и Никола Икономови”” ОПРР 1.4 идея за 

проект

48 месеца 
(01.01.2016 - 
31.12.2019)

3  бр. 
процедури по 

ЗОП
 20  18  2 

Дейност 3BIII -4.3.2. „Сградите на съда, 
НАП, ОКЦ, Дом на армията, ГПЧЕ 
„Екзарх Йосиф”” ОПРР 1.4 идея за 

проект

48 месеца 
(01.01.2016 - 
31.12.2019)

3  бр. 
процедури по 

ЗОП
 94  85  9 
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 Индикативен списък за "Зона  на публични функции с висока обществена значимост"
Табл.1 ЗВIII

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Проект 3BIII -4.4. „Благоустрояване, 
включително художествено осветление и 
превръщане на площад Възраждане и 
рамката му в комплекс  за провеждане на 
тържества и церемонии на открито”
общо, в т.ч.:

ОПРР 5   
 470  423  47 

Дейност 3BIII -4.4.1. „Благоустрояване, 
включително художествено осветление и 
превръщане на площад Възраждане и 
рамката му в комплекс за провеждане на 
тържества и церемонии на открито”.
Рамката включва административната и 
театрални сгради на НЧ „Развитие 1869”, 
Мавзолея-костница, Войнишкия 
паметник и паметник на учениците на 
Кирил и Методий”

ОПРР 1.2/ 1.4 идея за 
проект

60 месеца 
(01.01.2014 - 
31.12.2018)

6  бр. 
процедури по 

ЗОП
 470  423  47 

Проект 3BIII -4.5. „Извършване на 
консервационни и реставрационни 
дейности на паметници на културата в 
централната градска част”
общо, в т.ч.:

ОПРР 5   1 224 1 102  122 

Дейност 3BIII -4.5.1. „Къща-музей 
„Станка и Никола Икономови” и 
Мавзолей-костница”

ОПРР 1.4/ 
ОПНОИР (за 
обучение)

идея за 
проект

60 месеца 
(01.01.2014 - 
31.12.2018)

7 бр. 
процедури по 

ЗОП
 351  316  35 * Социална инфраструктура

Дейност 3BIII -4.5.2. „Къщи-клубове на: 
Съюза на архитектите, Съюза на 
българските художници, Съюза на 
дейците на културата, Съюза на 
ветераните от войните, Съюза на 
инвалидите и Съюза на глухите”

ОПРР 1.4/ 
ОПНОИР (за 
оборудване)

идея за 
проект

72 месеца 
(01.01.2014 - 
31.12.2019)

7  бр. 
процедури по 

ЗОП
 873  786  87 * Социална инфраструктура

ОБЩ БЮДЖЕТ ЗА ПРОЕКТИ ОТ ЗВ III
85 456 75 045 8 337 1 595  219  25  235

БЕЛЕЖКИ:

ОПРР * - Финансов инженеринг

*** В колона 5 се описват броят и видът на процедурите по ЗОП/НВМОП - за избор и възлагане на проектирането; за избор на изпълнител на СМР;за доставка на оборудване 
**** При финансиране на собствен (финансиран изцяло - на 100% от общинския бюджет) проект или инвестиционна програма се попълва само колона 9

*В колона 2 се изписва кодът на операциите по съответна ОП
** В колона 3 се изписва проектната готовност с вида на проекта (идеен, технически, работен проект или в процес на изработване или на възлагане)
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Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град 

Разград за осигуряване на устойчива, обновена и качествена градска среда” по Договор BG161PO001/1.4-07/2010/010, който се 

осъществява 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 Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 

становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

ДЗЗД „Консорциум Абритус III Консулт” 

222 | 251 

8.3.3. Оперативен план на ЗВ III – Зона на публични функции с висока 

обществена значимост (Таблица 2 за ЗВ III) 

  



Таблица 2
 Оперативен план за Проект 3BIII ‐1.1.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Дейност 3BIII -1.1.1. "Рехабилитация и 
реконструкция на ул. "Марица", ул. "Хан 
Крум", ул. "Цар Симеон", ул. "Искър", 
ул. "Хан Омуртаг", бул. "Бели Лом", ул. 
"Св. Св. Кирил и Методий", ул. "Цар 
Асен", ул. "Иван Вазов", ул. "Стефан 
Караджа", ул. "Витоша", ул. "Димитър 
Ненов", ул. "Габрово", ул. "Бузлуджа", 
ул. "Никола Вапцаров", ул. "Дондуков", 
ул. "Арда", бул. "България", бул. 
"Априлско въстание", ул. "Дунав", ул. 
"Свети Климент", ул. "Никола 
Икономов", ул. "Димитър Хранов", ул. 
"Георги С. Раковски", ул. "Софроний", 
ул. "Панайот Волов", ул. "Анани 
Явашев", ул. "Ангел Кънчев", ул. 
"Гаврил Кръстевич", бул. "Васил 
Левски", ул. "Северен булевард", бул. 
"Княз Борис", ул. "Паркова", ул. 
"Антим", ул. "Г. Бенковски", ул. 
"Венелин", ул. "Андрей Цанов", ул. 
"Петко Р. Славейков", бул. "Странджа" 

Община 
Разград 8 416 500

1.1.1.1. Организация, управление, 
наблюдение и отчетност на проекта  175 580

1.1.1.2. Подготовка на документация за 
възлагане на обществени поръчки за: а) 
консултантски услуги; б) проектиране; в) 
строителство; г) строителен надзор; д) 
информация и публичност; е) одит.

 12 000

1.1.1.3. Провеждане на процедурите за избор 
на изпълнители.  6 000

1.1.1.4. Проектиране  165 000
1.1.1.5. Реализация на проекта (СМР) 7 793 920
1.1.1.6. Упражняване на строителен и 
авторски надзор  135 000

1.1.1.7. Въвеждане в експлоатация и 
държавни такси  14 000

1.1.1.8. Информация и публичност  25 000

1.1.1.9.Одит  90 000

Дейност 3BIII -1.1.2. "Изграждане на 
велоалея по ул. "Дунав" /двустранна/" Община 

Разград 398 000 

1.1.2.1. Организация, управление, 
наблюдение и отчетност на проекта  38 000

1.1.2.2. Подготовка на документация за 
възлагане на обществени поръчки за: а) 
консултантски услуги; б) проектиране; в) 
строителство; г) строителен надзор; д) 
информация и публичност; е) одит.

 4 000

1.1.2.3. Провеждане на процедурите за избор 
на изпълнители.  2 000

1.1.2.4. Проектиране  15 000
1.1.2.5. Реализация на проекта (СМР)  307 000
1.1.2.6. Упражняване на строителен и 
авторски надзор  14 000

1.1.2.7. Въвеждане в експлоатация и 
държавни такси  3 000

1.1.2.8. Информация и публичност  3 000
1.1.2.9.Одит  12 000

Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година Месечен график за 2020 година

Таблица № 2. Оперативен план за Проект 3BIII -1.1. „Реконструкция, рехабилитация и разширение на уличната 
мрежа, тротоари, пешеходни алеи и създаване на достъпна среда” от ГРУПА ПРОЕКТИ ЗВ III - 1: Техническа, 
административна и транспортно-комуникационна инфраструктура

Месечен график за 2016 година

Дейности по проект ЗВ III-1.1.

О
тг
ов
ор
ни

к

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Месечен график за 2015 година
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Таблица 2
 Оперативен план за Проект 3BIII ‐1.1.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година Месечен график за 2020 годинаМесечен график за 2016 година

Дейности по проект ЗВ III-1.1.

О
тг
ов
ор
ни

к

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Месечен график за 2015 година

Дейност 3BIII -1.1.3. „Мостово 
съоръжение на р. Бели Лом за връзка на 
ул. „Св. Климент” и оформяне на 
кръстовище с бул. „България” и бул. 
„Априлско въстание”; реконструкция и 
разширение на мост „Панчоолу” с 
велоалея и нови пешеходни тротоари; 
изграждане на мостово съоръжение пред 
входа на Община Разград, което да 
осигури подход към сградата и достъп до 
паркинга; изграждане на пешеходен 
подход – мостово съоръжение над р. Бели 
Лом, м/у централния кооперативен пазар 
и хотел „Централ” (с разположени 
търговски обекти)"

Община 
Разград 1 870 500

1.1.3.1. Организация, управление, 
наблюдение и отчетност на проекта  60 000

1.1.3.2. Подготовка на документация за 
възлагане на обществени поръчки за: а) 
консултантски услуги; б) проектиране; в) 
строителство; г) строителен надзор; д) 
информация и публичност; е) одит.

 6 000

1.1.3.3. Провеждане на процедурите за избор 
на изпълнители.  2 000

1.1.3.4. Проектиране  44 000
1.1.3.5. Реализация на проекта (СМР) 1 659 500
1.1.3.6. Упражняване на строителен и 
авторски надзор  42 000

1.1.3.7. Въвеждане в експлоатация и 
държавни такси  14 000

1.1.3.8. Информация и публичност  7 000
1.1.3.9.Одит  36 000
Дейност 3BIII -1.1.4. "Реконструкция  на 
пешеходен подлез на бул. "Априлско 
въстание", свързващ зоната със социален 
характер и зоната на публични функции с 
висока обществена значимост"

Община 
Разград 305 000 

1.1.4.1. Организация, управление, 
наблюдение и отчетност на проекта  28 000

1.1.4.2. Подготовка на документация за 
възлагане на обществени поръчки за: а) 
консултантски услуги; б) проектиране; в) 
строителство; г) строителен надзор; д) 
информация и публичност; е) одит.

 3 000

1.1.4.3. Провеждане на процедурите за избор 
на изпълнители.  1 000

1.1.4.4. Проектиране  9 000
1.1.4.5. Реализация на проекта (СМР)  245 000
1.1.4.6. Упражняване на строителен и 
авторски надзор  8 000

1.1.4.7. Въвеждане в експлоатация и 
държавни такси  3 000

1.1.4.8. Информация и публичност  2 000
1.1.4.9.Одит  6 000
Дейност 3BIII -1.1.5. "Реконструкция на 
мостове на река Бели Лом по ул. Ст. 
Караджа и по ул. В. Левски - 2 броя, с 
изграждане на допълнителни  ленти за 
велосипеди"

Община 
Разград 674 500 

1.1.5.1. Организация, управление, 
наблюдение и отчетност на проекта  68 000

1.1.5.2. Подготовка на документация за 
възлагане на обществени поръчки за: а) 
консултантски услуги; б) проектиране; в) 
строителство; г) строителен надзор; д) 
информация и публичност; е) одит.

 5 000
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Таблица 2
 Оперативен план за Проект 3BIII ‐1.1.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година Месечен график за 2020 годинаМесечен график за 2016 година

Дейности по проект ЗВ III-1.1.

О
тг
ов
ор
ни

к

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Месечен график за 2015 година

1.1.5.3. Провеждане на процедурите за избор 
на изпълнители.  2 000

1.1.5.4. Проектиране  30 000
1.1.5.5. Реализация на проекта (СМР)  508 500
1.1.5.6. Упражняване на строителен и 
авторски надзор  28 000

1.1.5.7. Въвеждане в експлоатация и 
държавни такси  4 000

1.1.5.8. Информация и публичност  4 000
1.1.5.9.Одит  25 000
Дейност 3BIII -1.1.6.  „Пешеходната зона 
по ул. „Паркова” с велоалея, свързваща 
центъра с градския парк; осъществяване 
на връзка на ул. „Дунав” с ул. „Св. 
Климент” до мостово съоръжение на р. 
Бели Лом”

Община 
Разград 597 000 

1.1.6.1. Организация, управление, 
наблюдение и отчетност на проекта  45 000

1.1.6.2. Подготовка на документация за 
възлагане на обществени поръчки за: а) 
консултантски услуги; б) проектиране; в) 
строителство; г) строителен надзор; д) 
информация и публичност; е) одит.

 4 000

1.1.6.3. Провеждане на процедурите за избор 
на изпълнители.  2 000

1.1.6.4. Проектиране  20 000
1.1.6.5. Реализация на проекта (СМР)  484 000
1.1.6.6. Упражняване на строителен и 
авторски надзор  19 000

1.1.6.7. Въвеждане в експлоатация и 
държавни такси  3 000

1.1.6.8. Информация и публичност  3 000
1.1.6.9.Одит  17 000
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Таблица 2
 Оперативен план за Проект 3BIII ‐1.2.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Дейност 3BIII -1.2.1. „Реконструкция 
на паркингите до х-л "Централ" и зад 
пощата (ул. "Дунав") и паркинги в 
близост до централен кооперативен 
пазар и при ул. "Иван Вазов"”

Община 
Разград  485 000

1.2.1.1. Организация, управление, 
наблюдение и отчетност на проекта  25 000

1.2.1.2. Подготовка на документация за 
възлагане на обществени поръчки за: а) 
консултантски услуги; б) проектиране; 
в) строителство; г) строителен надзор; д) 
информация и публичност; е) одит.

 6 000

1.2.1.3. Провеждане на процедурите за 
избор на изпълнители.  3 000

1.2.1.4. Проектиране  17 000
1.2.1.5. Реализация на проекта (СМР)  407 000
1.2.1.6. Упражняване на строителен и 
авторски надзор  16 000

1.2.1.7. Въвеждане в експлоатация и 
държавни такси  2 000

1.2.1.8. Информация и публичност  3 000

1.2.1.9.Одит  6 000

Дейност 3BIII -1.2.2. „Изграждане на 
многоетажен паркинг в югоизточната 
част на площад „Ларго””

Община 
Разград 1 250 000

1.2.2.1. Организация, управление, 
наблюдение и отчетност на проекта  51 000

1.2.2.2. Подготовка на документация за 
възлагане на обществени поръчки за: а) 
консултантски услуги; б) проектиране; 
в) строителство; г) строителен надзор; д) 
информация и публичност; е) одит.

 6 000

1.2.2.3. Провеждане на процедурите за 
избор на изпълнители.  3 000

1.2.2.4. Проектиране  38 000
1.2.2.5. Реализация на проекта (СМР) 1 097 750
1.2.2.6. Упражняване на строителен и 
авторски надзор  35 000

1.2.2.7. Въвеждане в експлоатация и 
държавни такси  2 000

1.2.2.8. Информация и публичност  4 250
1.2.2.9.Одит  13 000

Таблица № 2. Оперативен план за Проект 3BIII -1.2. „Реконструкция на съществуващи и изграждане на нови паркинги в централната градска част” от 
ГРУПА ПРОЕКТИ ЗВ III - 1: Техническа, административна и транспортно-комуникационна инфраструктура

Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година Месечен график за 2020 годинаМесечен график за 2016 година

Дейности по проект ЗВ III-1.2.

О
тг
ов
ор
ни

к

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Месечен график за 2017 година
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Таблица 2
 Оперативен план за Проект 3BIII ‐1.3.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Дейност 3BIII -1.3.1. „Реконструкция на 
съществуващото и въвеждане на ново 
енергоспестяващо улично осветление по 
уличната мрежа в границите на зоната за 
въздействие”

Община 
Разград  930 000

1.3.1.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта  35 000

1.3.1.2. Подготовка на документация за възлагане 
на обществени поръчки за: а) консултантски 
услуги; б) проектиране; в) строителство; г) 
строителен надзор; д) информация и публичност; 
е) одит.

 4 000

1.3.1.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.  2 000

1.3.1.4. Проектиране  24 500
1.3.1.5. Реализация на проекта  825 000
1.3.1.6. Упражняване на строителен и авторски 
надзор  24 000

1.3.1.7. Въвеждане в експлоатация и държавни 
такси  2 000

1.3.1.8. Информация и публичност  3 500
1.3.1.9.Одит  10 000
Дейност 3BIII -1.3.2. „Енергийно ефективни 
светофарни уредби - по уличната мрежа в 
границата на зоната”

Община 
Разград  360 000

1.3.2.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта  20 000

1.3.2.2. Подготовка на документация за възлагане 
на обществени поръчки за: а) консултантски 
услуги; б) проектиране; в) строителство; г) 
строителен надзор; д) информация и публичност; 
е) одит.

 4 000

1.3.2.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.  2 000

1.3.2.4. Проектиране  14 000
1.3.2.5. Реализация на проекта  299 641
1.3.2.6. Упражняване на строителен и авторски 
надзор  11 359

1.3.2.7. Въвеждане в експлоатация и държавни 
такси  3 000

1.3.2.8. Информация и публичност  2 000
1.3.2.9.Одит  4 000
Дейност 3BIII -1.3.3. „Системи за видео-
наблюдение с цел контрол на обществената 
среда и подобряване на транспортната 
инфраструктура”:  градски парк (5 бр. видео 
камери); ул.”Дунав” с бул.”Странджа”; 
ул.”Дунав” с бул.”Васил Левски”; ул.”Дунав” с 
ул.”Паркова”; бул.”Априлско въстание” с 
бул.”България”; бул.”Априлско въстание” с 
бул.”Странджа”; кръгово кръстовище; 
бул.”България”; ул.”Св.св.Кирил и Методий”; 
ул.”Стефан Караджа”; пл.”Независимост”; 
пл.”Възраждане”; пл.”Стефан Стамболов”; 
пл.”Момина чешма”; Общински културен 
център /ОКЦ/; Джамия  ”Ибрахим паша”; 
паркинг срещу Средношколското общежитие и 
бул.”Априлско Въстание”

Община 
Разград  378 000

1.3.3.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта  20 000

1.3.3.2. Подготовка на документация за възлагане 
на обществени поръчки за: а) консултантски 
услуги; б) проектиране; в) строителство; г) 
строителен надзор; д) информация и публичност; 
е) одит.

 6 000

1.3.3.3.Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.  3 000

1.3.3.4. Проектиране  15 000
1.3.3.5. Реализация на проекта  311 000
1.3.3.6. Упражняване на строителен и авторски 
надзор  13 000

1.3.3.7. Въвеждане в експлоатация и държавни 
такси  3 000

1.3.3.8. Информация и публичност  2 000
1.3.3.9.Одит  5 000

Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година

Таблица № 2. Оперативен план за Проект 3BIII -1.3. „Изграждане на системи за енергийна ефективност и видео-
наблюдение в централната градска част” от ГРУПА ПРОЕКТИ ЗВ III - 1: Техническа, административна и 
транспортно-комуникационна инфраструктура

Месечен график за 2015 година

Дейности по проект ЗВ III-1.3.

О
тг
ов
ор
ни

к

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Месечен график за 2014 година
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Таблица 2
Оперативен план за Проект 3BIII ‐1.4.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Дейност 3BIII -1.4.1. „Изграждане на 
нова и реконструкция на 
съществуваща ВиК мрежа на 
територията на зоната: 
- Водопроводна мрежа - 12 500 m.
- Канализационна мрежа - 12 500 m.”

Община 
Разград 9 476 250

1.4.1.1. Организация, управление, 
наблюдение и отчетност на проекта  198 000

1.4.1.2. Подготовка на документация за 
възлагане на обществени поръчки за: а) 
консултантски услуги; б) проектиране; 
в) строителство; г) строителен надзор; д) 
информация и публичност; е) одит.

 8 000

1.4.1.3. Провеждане на процедурите за 
избор на изпълнители.  4 000

1.4.1.4. Проектиране  184 000
1.4.1.5. Реализация на проекта (СМР) 8 797 250
1.4.1.6. Упражняване на строителен и 
авторски надзор  160 000

1.4.1.7. Въвеждане в експлоатация и 
държавни такси  8 000

1.4.1.8. Информация и публичност  22 000
1.4.1.9.Одит  95 000

Таблица № 2. Оперативен план за Проект 3BIII -1.4. „Изграждане на нова и реконструкция на 
съществуваща ВиК мрежа” от ГРУПА ПРОЕКТИ ЗВ III - 1: Техническа, административна и транспортно-
комуникационна инфраструктура

Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година

Дейности по проект ЗВ III-1.4.

О
тг
ов
ор
ни

к

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Месечен график за 2015 година
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Таблица 2
 Оперативен план за Проект 3BIII ‐1.5.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Дейност 3BIII -1.5.1. „Оформяне на 
пешеходна зона, велоалея, прогледни 
площадки и превръщане на коритото 
на реката в атрактивно място за 
отдих”

Община 
Разград 2 494 500

1.5.1.1. Организация, управление, 
наблюдение и отчетност на проекта  57 000

1.5.1.2. Подготовка на документация за 
възлагане на обществени поръчки за: а) 
консултантски услуги; б) проектиране; 
в) строителство; г) строителен надзор; 
д) информация и публичност; е) одит.

 7 000

1.5.1.3. Провеждане на процедурите за 
избор на изпълнители.  3 000

1.5.1.4. Проектиране  59 000
1.5.1.5. Реализация на проекта 2 279 500
1.5.1.6. Упражняване на строителен и 
авторски надзор  52 000

1.5.1.7. Въвеждане в експлоатация и 
държавни такси  3 000

1.5.1.8. Информация и публичност  8 000

1.5.1.9.Одит  26 000

Дейност 3BIII -1.5.2. „Корекция на 
реката за предотвратяване на 
ерозията и овладяване на риска от 
наводнение”

Община 
Разград  421 500

1.5.2.1. Организация, управление, 
наблюдение и отчетност на проекта  25 000

1.5.2.2. Подготовка на документация за 
възлагане на обществени поръчки за: а) 
консултантски услуги; б) строителство; 
в) строителен надзор; г) информация и 
публичност; д) одит.

 6 000

1.5.2.3. Провеждане на процедурите за 
избор на изпълнители.  3 000

1.5.2.4. Реализация на проекта  358 500
1.5.2.5. Упражняване на строителен и 
авторски надзор  20 000

1.5.2.6. Въвеждане в експлоатация и 
държавни такси  2 000

1.5.2.7 Информация и публичност  2 000
1.5.2.8.Одит  5 000

Месечен график за 2020 година

Дейности по проект ЗВ III-1.5.

О
тг
ов
ор
ни

к

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Месечен график за 2016 година

Таблица № 2. Оперативен план за Проект 3BIII -1.5. „Подобряване на екологичната обстановка чрез 
преустройство на коритото на р. Бели Лом и прилежащите брегови ивици” от ГРУПА ПРОЕКТИ ЗВ III - 1: 
Техническа, административна и транспортно-комуникационна инфраструктура

Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година

1/1



Таблица 2
 Оперативен план за Проект 3BIII ‐1.6.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Дейност 3BIII -1.6.1. „Изграждане на 
зарядни колонки за електромобили 
при х-л "Централ" и спортната зала 
"Абритус"”

Частен 
инвеститор  25 200

1.6.1.1. Организация, управление, 
наблюдение и отчетност на проекта 

1.6.1.2. Подготовка на документация за 
възлагане на обществени поръчки за: а) 
проектиране; б) доставка и монтаж

1.6.1.3. Провеждане на процедурите за 
избор на изпълнители.
1.6.1.4. Проектиране
1.6.1.5. Реализация на проекта  25 200
1.6.1.6. Въвеждане в експлоатация и 
държавни такси

Таблица № 2. Оперативен план за Проект 3BIII -1.6. „Изграждане на зарядни колонки за електромобили в 
централната градска част” от ГРУПА ПРОЕКТИ ЗВ III - 1: Техническа, административна и транспортно-
комуникационна инфраструктура

Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година

Дейности по проект ЗВ III-1.6.

О
тг
ов
ор
ни

к

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Месечен график за 2015 година
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Таблица 2
 Оперативен план за Проект 3BIII ‐1.7.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III I
V

V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Дейност 3BIII -1.7.1. „Превръщане на 
сградата на бившия дом на армията в 
обществена сграда с представителни 
функции”

Община 
Разград  985 000

1.7.1.1. Организация, управление, 
наблюдение и отчетност на проекта  40 000

1.7.1.2. Подготовка на документация за 
възлагане на обществени поръчки за: а) 
консултантски услуги; б) проектиране; 
в) строителство; г) строителен надзор; 
д) информация и публичност; е) одит.

 6 000

1.7.1.3. Провеждане на процедурите за 
избор на изпълнители.  3 000

1.7.1.4. Проектиране  30 000
1.7.1.5. Реализация на проекта  852 300
1.7.1.6. Упражняване на строителен и 
авторски надзор  36 000

1.7.1.7. Въвеждане в експлоатация и 
държавни такси  4 000

1.7.1.8. Информация и публичност  3 700

1.7.1.9.Одит  10 000

Дейност 3BIII -1.7.2. „Превръщане на 
недовършената сграда на МВР в 
мултифункционален комплекс за 
събития, култура, туризъм, бизнес и 
спорт”

Община 
Разград 9 985 000

1.7.2.1. Организация, управление, 
наблюдение и отчетност на проекта  163 000

1.7.2.2. Подготовка на документация за 
възлагане на обществени поръчки за: а) 
консултантски услуги; б) проектиране; 
в) строителство; г) строителен надзор; 
д) информация и публичност; е) одит.

 9 000

1.7.2.3. Провеждане на процедурите за 
избор на изпълнители.  3 000

1.7.2.4. Проектиране  200 000
1.7.2.5. Реализация на проекта 9 335 000
1.7.2.6. Упражняване на строителен и 
авторски надзор  160 000

1.7.2.7. Въвеждане в експлоатация и 
държавни такси  5 000

1.7.2.8. Информация и публичност  12 000
1.7.2.9.Одит  98 000
Дейност 3BIII -1.7.3. „Реконструкция 
и мерки за енергийна ефективност на 
сградата на община Разград, сградите 
на съда, прокуратурата, МВР, ДКЦ, 
НАП, НОИ”

Община 
Разград 2 450 000

1.7.3.1. Организация, управление, 
наблюдение и отчетност на проекта  82 000

1.7.3.2. Подготовка на документация за 
възлагане на обществени поръчки за: а) 
консултантски услуги; б) проектиране; 
в) строителство; г) строителен надзор; 
д) информация и публичност; е) одит.

 8 000

1.7.3.3. Провеждане на процедурите за 
избор на изпълнители.  4 000

1.7.3.4. Проектиране  53 000
1.7.3.5. Реализация на проекта (СМР) 2 218 150
1.7.3.6. Упражняване на строителен и 
авторски надзор  48 000

1.7.3.7. Въвеждане в експлоатация и 
държавни такси  4 000

1.7.3.8. Информация и публичност  7 850
1.7.3.9.Одит  25 000

Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година Месечен график за 2020 година

Таблица № 2. Оперативен план за Проект 3BIII -1.7. „Реконструкция, довършителни работи и внедряване на 
мерки за енергийна ефективност на административни сгради и сгради общинска собственост” от ГРУПА 
ПРОЕКТИ ЗВ III - 1: Техническа, административна и транспортно-комуникационна инфраструктура

Месечен график за 2016 година

Дейности по проект ЗВ III-1.7.

О
тг
ов
ор
ни

к

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Месечен график за 2015 година
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Таблица 2
 Оперативен план за Проект 3BIII ‐1.8.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Дейност 3BIII -1.8.1. „Реконструкция, 
модернизация и покриване на 
градския колодрум”

Община 
Разград 21 865 000

1.8.1.1. Организация, управление, 
наблюдение и отчетност на проекта  444 550

1.8.1.2. Подготовка на документация за 
възлагане на обществени поръчки за: а) 
консултантски услуги; б) проектиране; 
в) строителство; г) строителен надзор; 
д) информация и публичност; е) одит.

 14 910

1.8.1.3. Провеждане на процедурите за 
избор на изпълнители.  7 455

1.8.1.4. Проектиране  417 750
1.8.1.5. Реализация на проекта 20 437 522
1.8.1.6. Упражняване на строителен и 
авторски надзор  321 813

1.8.1.7. Въвеждане в експлоатация и 
държавни такси  6 000

1.8.1.8. Информация и публичност  15 000

1.8.1.9.Одит  200 000

Таблица № 2. Оперативен план за Проект 3BIII -1.8. „Реконструкция, модернизация и покриване на 
градския колодрум” от ГРУПА ПРОЕКТИ ЗВ III - 1: Техническа, административна и транспортно-
комуникационна инфраструктура

Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година Месечен график за 2020 година

Дейности по проект ЗВ III-1.8.

О
тг
ов
ор
ни

к

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Месечен график за 2017 година
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Таблица 2
 Oперативен план за Проект 3BIII ‐1.9.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Дейност 3BIII -1.9.1. „Доставка на 
туристическо влакче и промотиране 
на неговия маршрут, акцентиращ 
върху културните, исторически и 
архитектурни обекти”

Община 
Разград  134 500

1.9.1.1. Организация, управление, 
наблюдение и отчетност на проекта  10 000

1.9.1.2. Подготовка на документация за 
възлагане на обществени поръчки за: а)  
консултантски услуги; б) доставки; в) 
информация и публичност.

 3 000

1.9.1.3. Провеждане на процедурите за 
избор на изпълнители.  1 000

1.9.1.4. Реализация на проекта  116 500
1.9.1.5. Въвеждане в експлоатация и 
държавни такси  2 000

1.9.1.6. Информация и публичност  2 000

Таблица № 2. Oперативен план за Проект 3BIII -1.9. „Доставка на туристическо влакче и промотиране на 
неговия маршрут, акцентиращ върху културните, исторически и архитектурни обекти” от ГРУПА 
ПРОЕКТИ ЗВ III - 1: Техническа, административна и транспортно-комуникационна инфраструктура

Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година

Дейности по проект ЗВ III-1.9.

О
тг
ов
ор
ни

к

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Месечен график за 2015 година

1/1



Таблица 2
 Оперативен план за Проект 3BIII ‐2.1.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Дейност 3BIII -2.1.1. "Северен 
градски парк - Реконструкция и 
обновяване на главна алейна мрежа, 
градинско обзавеждане, кътове за 
отдих и четири броя комбинирани 
детски площадки; зоокът "Разград"; 
изграждане на поливна система и 
парково осветление; изграждане на 
два броя площадки за фитнес на 
открито"

Община 
Разград  5 382 000

2.1.1.1. Организация, управление, 
наблюдение и отчетност на проекта   140 000

2.1.1.2. Подготовка на документация за 
възлагане на обществени поръчки за: а) 
консултантски услуги; б) проектиране; 
в) строителство; г) строителен надзор; 
д) информация и публичност; е) одит.

  6 000

2.1.1.3. Провеждане на процедурите за 
избор на изпълнители.   3 000

2.1.1.4. Проектиране   110 000
2.1.1.5. Реализация на проекта  4 956 000
2.1.1.6. Упражняване на строителен и 
авторски надзор   90 000

2.1.1.7. Въвеждане в експлоатация и 
държавни такси   6 000

2.1.1.8. Информация и публичност   16 000

2.1.1.9.Одит   55 000
Дейност 3BIII -2.1.2. „Централна 
градска градина "Стефан 
Стамболов" - паркоустройство, 
алейна мрежа, градинско 
обзавеждане, воден ефект, парково 
осветление, поливна система”

Община 
Разград 743 650 

2.1.2.1. Организация, управление, 
наблюдение и отчетност на проекта   44 000

2.1.2.2. Подготовка на документация за 
възлагане на обществени поръчки за: а) 
консултантски услуги; б) проектиране; 
в) строителство; г) строителен надзор; 
д) информация и публичност; е) одит.

  3 000

2.1.2.3. Провеждане на процедурите за 
избор на изпълнители.   1 000

2.1.2.4. Проектиране   20 000
2.1.2.5. Реализация на проекта   628 650
2.1.2.6. Упражняване на строителен и 
авторски надзор   20 000

2.1.2.7. Въвеждане в експлоатация и 
държавни такси   4 000

2.1.2.8. Информация и публичност   3 000
2.1.2.9.Одит   20 000
Дейност 3BIII -2.1.3. „Изграждане на 
атракционно–увеселителна зона в 
Северен градски парк и обособяване 
на кътове за представяне на 
побратимените на гр. Разград 
градове”

Община 
Разград 3588 000 

2.1.3.1. Организация, управление, 
наблюдение и отчетност на проекта   120 000

Таблица № 2. Оперативен план за Проект 3BIII -2.1. „Паркоустрояване, реконструкция на 
съществуващите и изграждане на нови зелени площи, алейна мрежа и зони за обществен отдих” от ГРУПА 
ПРОЕКТИ ЗВ III - 2: Паркоустрояване, обществен отдих и спортни дейности

Месечен график за 2015 година Месечен график за 2020 година

Дейности по проект ЗВ III-2.1.

О
тг
ов
ор
ни

к

С
то
йн

ос
т,

 
ле
ва

Месечен график за 2014 година Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година
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Таблица 2
 Оперативен план за Проект 3BIII ‐2.1.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Месечен график за 2015 година Месечен график за 2020 година

Дейности по проект ЗВ III-2.1.

О
тг
ов
ор
ни

к

С
то
йн

ос
т,

 
ле
ва

Месечен график за 2014 година Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година

2.1.3.2. Подготовка на документация за 
възлагане на обществени поръчки за: а) 
консултантски услуги; б) проектиране; 
в) строителство; г) строителен надзор; 
д) информация и публичност; е) одит.

  7 000

2.1.3.3.Провеждане на процедурите за 
избор на изпълнители.   4 000

2.1.3.4. Проектиране   72 000
2.1.3.5. Реализация на проекта  3 238 000
2.1.3.6. Упражняване на строителен и 
авторски надзор   62 000

2.1.3.7. Въвеждане в експлоатация и 
държавни такси   6 000

2.1.3.8. Информация и публичност   9 000
2.1.3.9.Одит   70 000
Дейност 3BIII -2.1.4. „Осигуряване на 
свободен достъп до широколентов 
безжичен интернет в зоните за отдих, 
спорт и туризъм на територията на 
централната градска част”

Община 
Разград 218 500 

2.1.4.1. Организация, управление, 
наблюдение и отчетност на проекта   30 000

2.1.4.2. Подготовка на документация за 
възлагане на обществени поръчки за: а) 
консултантски услуги; б) проектиране; 
в) строителство; г) строителен надзор; 
д) информация и публичност; е) одит.

  3 000

2.1.4.3. Провеждане на процедурите за 
избор на изпълнители.   1 000

2.1.4.4. Реализация на проекта   173 945
2.1.4.5. Информация и публичност   4 000
2.1.4.6.Одит   6 555
Дейност 3BIII -2.1.5. "Градска 
градина в кв. 64 - паркоустройство, 
алейна мрежа, градинско 
обзавеждане, поливна система, 
алейно осветление, комбинирана 
детска площадка"

Община 
Разград 182 000 

2.1.5.1. Организация, управление, 
наблюдение и отчетност на проекта   16 000

2.1.5.2. Подготовка на документация за 
възлагане на обществени поръчки за: а) 
консултантски услуги; б) проектиране; 
в) строителство; г) строителен надзор; 
д) информация и публичност; е) одит.

  3 000

2.1.5.3.Провеждане на процедурите за 
избор на изпълнители.   1 000

2.1.5.4. Проектиране   8 000
2.1.5.5. Реализация на проекта   135 540
2.1.5.6. Упражняване на строителен и 
авторски надзор   8 000

2.1.5.7. Въвеждане в експлоатация и 
държавни такси   3 000

2.1.5.8. Информация и публичност   2 000
2.1.5.9.Одит   5 460
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Таблица 2
 Оперативен план за Проект 3BIII ‐2.1.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Месечен график за 2015 година Месечен график за 2020 година

Дейности по проект ЗВ III-2.1.

О
тг
ов
ор
ни

к

С
то
йн

ос
т,

 
ле
ва

Месечен график за 2014 година Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година

Дейност 3BIII -2.1.6. "Квартали 63, 
64, 65, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 303, 304, 
306, 307, 675, 801 - общо 15 броя, 
включващи изграждане, 
реконструкция и рехабилитация на 
зелени площи, кътове за отдих с 
градинско обзавеждане, пешеходни 
алеи и тротоари, обслужващи улици и 
места за паркиране на живущите, 
изграждане на енерго спестяващо 
осветление. Изграждане и 
възстановяване на комбинирани 
детски площадки в двете възрастови 
групи в кв. 65 /2 броя/, кв. 66, кв. 306, 
кв. 71, кв. 73, кв. 319, кв. 675, кв. 65 - 
общо 9 броя. Изграждане на 
комбинирана спортна площадка в кв. 
72"

Община 
Разград 2631 000 

2.1.6.1. Организация, управление, 
наблюдение и отчетност на проекта   80 000

2.1.6.2. Подготовка на документация за 
възлагане на обществени поръчки за: а) 
консултантски услуги; б) проектиране; 
в) строителство; г) строителен надзор; 
д) информация и публичност; е) одит.

  5 000

2.1.6.3.Провеждане на процедурите за 
избор на изпълнители.   2 000

2.1.6.4. Проектиране   55 000
2.1.6.5. Реализация на проекта  2 374 000
2.1.6.6. Упражняване на строителен и 
авторски надзор   52 000

2.1.6.7. Въвеждане в експлоатация и 
държавни такси   4 000

2.1.6.8. Информация и публичност   9 000
2.1.6.9.Одит   50 000
Дейност 3BIII -2.1.7. "Градска 
градина в кв. 63 - Б паркоустройство, 
алейна мрежа, градинско 
обзавеждане, поливна система, 
алейно осветление, комбинирана 
детска площадка"

Община 
Разград 190 000 

2.1.7.1. Организация, управление, 
наблюдение и отчетност на проекта   16 000

2.1.7.2. Подготовка на документация за 
възлагане на обществени поръчки за: а) 
консултантски услуги; б) проектиране; 
в) строителство; г) строителен надзор; 
д) информация и публичност; е) одит.

  2 000

2.1.7.3.Провеждане на процедурите за 
избор на изпълнители.   1 000

2.1.7.4. Проектиране   8 000
2.1.7.5. Реализация на проекта   145 300
2.1.7.6. Упражняване на строителен и 
авторски надзор   8 000

2.1.7.7. Въвеждане в експлоатация и 
държавни такси   2 000

2.1.7.8. Информация и публичност   2 000
2.1.7.9.Одит   5 700
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Таблица 2
Оперативен план за Проект 3BIII ‐3.1.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Дейност 3BIII -3.1.1. „Изграждане на 
физкултурен салон и 
многофункционална спортна зала 
към ГПЧЕ „Екзарх Йосиф””

Община 
Разград 1 500 000

3.1.1.1. Организация, управление, 
наблюдение и отчетност на проекта  47 000

3.1.1.2. Подготовка на документация за 
възлагане на обществени поръчки за: а) 
консултантски услуги; б) строителство; 
в) строителен надзор; г) информация и 
публичност; д) одит.

 6 000

3.1.1.3. Провеждане на процедурите за 
избор на изпълнители.  3 000

3.1.1.4. Реализация на проекта 1 386 000
3.1.1.5. Упражняване на строителен и 
авторски надзор  34 000

3.1.1.6. Въвеждане в експлоатация и 
държавни такси  4 000

3.1.1.7. Информация и публичност  5 000

3.1.1.8.Одит  15 000

Таблица № 2.Оперативен план за Проект 3BIII -3.1. „Изграждане на физкултурен салон и 
многофункционална спортна зала към ГПЧЕ „Екзарх Йосиф”” от ГРУПА ПРОЕКТИ ЗВ III - 3: Социална и 
образователна инфраструктура

Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година

Дейности по проект ЗВ III-3.1.

О
тг
ов
ор
ни

к

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Месечен график за 2015 година

1/1



Таблица 2
 Оперативен план за Проект 3BIII ‐3.2.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Дейност 3BIII -3.2.1. „ГПЧЕ "Екзарх 
Йосиф" /втори корпус/ с дворно място 
- реконструкция и обновяване с 
мерки за енергийна ефективност, 
благоустрояване на дворно място и 
изграждане на енергоспестяващо 
осветление”

Община 
Разград  975 400

3.2.1.1. Организация, управление, 
наблюдение и отчетност на проекта  40 000

3.2.1.2. Подготовка на документация за 
възлагане на обществени поръчки за: а) 
консултантски услуги; б) проектиране; 
в) строителство; г) строителен надзор; д) 
информация и публичност; е) одит.

 7 000

3.2.1.3. Провеждане на процедурите за 
избор на изпълнители.  3 000

3.2.1.4. Проектиране  28 000
3.2.1.5. Реализация на проекта  855 900
3.2.1.6. Упражняване на строителен и 
авторски надзор  25 500

3.2.1.7. Въвеждане в експлоатация и 
държавни такси  2 000

3.2.1.8. Информация и публичност  4 000
3.2.1.9.Одит  10 000
Дейност 3BIII -3.2.2. „ОУ "Н. Й. 
Вапацаров" с дворно място - 
реконструкция и обновяване с мерки 
за енергийна ефективност, 
благоустрояване на дворно място и 
изграждане на енергоспестяващо 
осветление”

Община 
Разград 1 037 300

3.2.2.1. Организация, управление, 
наблюдение и отчетност на проекта  42 000

3.2.2.2. Подготовка на документация за 
възлагане на обществени поръчки за: а) 
консултантски услуги; б) проектиране; 
в) строителство; г) строителен надзор; д) 
информация и публичност; е) одит.

 7 000

3.2.2.3. Провеждане на процедурите за 
избор на изпълнители.  3 000

3.2.2.4. Проектиране  30 000
3.2.2.5. Реализация на проекта  911 300
3.2.2.6. Упражняване на строителен и 
авторски надзор  27 000

3.2.2.7. Въвеждане в експлоатация и 
държавни такси  2 000

Таблица № 2. Оперативен план за Проект 3BIII -3.2. „Реконструкция, обновяване и мерки за енергийна 
ефективност на образователната инфраструктура” от ГРУПА ПРОЕКТИ ЗВ III - 3: Социална и 
образователна инфраструктура

Месечен график за 2015 година Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година

Дейности по проект ЗВ III-3.2.

О
тг
ов
ор
ни

к

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Месечен график за 2014 година
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Таблица 2
 Оперативен план за Проект 3BIII ‐3.2.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Месечен график за 2015 година Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година

Дейности по проект ЗВ III-3.2.

О
тг
ов
ор
ни

к

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Месечен график за 2014 година

3.2.2.8. Информация и публичност  4 000
3.2.2.9.Одит  11 000
Дейност 3BIII -3.2.3. „Средношколско 
общежитие с прилежащо дворно 
място - реконструкция и обновяване с 
мерки за енергийна ефективност” Община 

Разград 1 093 500

3.2.3.1. Организация, управление, 
наблюдение и отчетност на проекта  42 000

3.2.3.2. Подготовка на документация за 
възлагане на обществени поръчки за: а) 
консултантски услуги; б) проектиране; 
в) строителство; г) строителен надзор; д) 
информация и публичност; е) одит.

 7 000

3.2.3.3. Провеждане на процедурите за 
избор на изпълнители.  3 000

3.2.3.4. Проектиране  30 000
3.2.3.5. Реализация на проекта  967 500
3.2.3.6. Упражняване на строителен и 
авторски надзор  27 000

3.2.3.7. Въвеждане в експлоатация и 
държавни такси  2 000

3.2.3.8. Информация и публичност  4 000
3.2.3.9.Одит  11 000
Дейност 3BIII -3.2.4. „Детска ясла 
"Звездици" с дворно място - 
реконструкция и обновяване с мерки 
за енергийна ефективност и 
съоръжения за игра”

Община 
Разград  723 800

3.2.4.1. Организация, управление, 
наблюдение и отчетност на проекта  38 000

3.2.4.2. Подготовка на документация за 
възлагане на обществени поръчки за: а) 
консултантски услуги; б) проектиране; 
в) строителство; г) строителен надзор; д) 
информация и публичност; е) одит.

 6 000

3.2.4.3. Провеждане на процедурите за 
избор на изпълнители.  3 000

3.2.4.4. Проектиране  28 000
3.2.4.5. Реализация на проекта  612 800
3.2.4.6. Упражняване на строителен и 
авторски надзор  22 000

3.2.4.7. Въвеждане в експлоатация и 
държавни такси  2 000

3.2.4.8. Информация и публичност  3 000
3.2.4.9.Одит  9 000
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Таблица 2
Оперативен план за Проект 3BIII ‐4.1.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Дейност 3BIII -4.1.1. "Библиотека 
"Проф. Боян Пенев" - реконструкция и 
обновяване с мерки за енергийна 
ефективност"

Община 
Разград 313 900 

4.1.1.1. Организация, управление, 
наблюдение и отчетност на проекта  30 000

4.1.1.2. Подготовка на документация за 
възлагане на обществени поръчки за: а) 
консултантски услуги; б) проектиране; в) 
строителство; г) строителен надзор; д) 
информация и публичност; е) одит.

 3 000

4.1.1.3. Провеждане на процедурите за 
избор на изпълнители.  1 000

4.1.1.4. Проектиране  16 000
4.1.1.5. Реализация на проекта  236 483
4.1.1.6. Упражняване на строителен и 
авторски надзор  14 000

4.1.1.7. Въвеждане в експлоатация и 
държавни такси  2 000

4.1.1.8. Информация и публичност  2 000

4.1.1.9.Одит  9 417

Дейност 3BIII -4.1.2. "Музикална 
школа "Илия Бърнев" към народно 
читалище"Развитие 1869" - 
реконструкция и обновяване с мерки за 
енергийна ефективност"

Община 
Разград 336 000 

4.1.2.1. Организация, управление, 
наблюдение и отчетност на проекта  30 000

4.1.2.2. Подготовка на документация за 
възлагане на обществени поръчки за: а) 
консултантски услуги; б) проектиране; в) 
строителство; г) строителен надзор; д) 
информация и публичност; е) одит.

 3 000

4.1.2.3. Провеждане на процедурите за 
избор на изпълнители.  1 000

4.1.2.4. Проектиране  16 000
4.1.2.5. Реализация на проекта  257 920
4.1.2.6. Упражняване на строителен и 
авторски надзор  14 000

4.1.2.7. Въвеждане в експлоатация и 
държавни такси  2 000

4.1.2.8. Информация и публичност  2 000

4.1.2.9.Одит  10 080

Дейност 3BIII -4.1.3. "Етнографски 
музей с дворно място - реконструкция и 
обновяване с мерки за енергийна 
ефективност"

Община 
Разград 300 000 

4.1.3.1. Организация, управление, 
наблюдение и отчетност на проекта  35 000

4.1.3.2. Подготовка на документация за 
възлагане на обществени поръчки за: а) 
консултантски услуги; б) проектиране; в) 
строителство; г) строителен надзор; д) 
информация и публичност; е) одит.

 3 000

4.1.3.3. Провеждане на процедурите за 
избор на изпълнители.  1 000

4.1.3.4. Проектиране  20 000
4.1.3.5. Реализация на проекта  212 000

Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година

Таблица № 2. Оперативен план за Проект 3BIII -4.1. „Енергийна ефективност и реконструкция на сгради в 
сферата на културата и изкуството” от ГРУПА ПРОЕКТИ ЗВ III - 4: Историческо наследство и културна 
инфраструктура

Месечен график за 2015 година Месечен график за 2020 година

Дейности по проект ЗВ III-4.1.

О
тг
ов
ор
ни

к

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Месечен график за 2014 година
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Таблица 2
Оперативен план за Проект 3BIII ‐4.1.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 годинаМесечен график за 2015 година Месечен график за 2020 година

Дейности по проект ЗВ III-4.1.

О
тг
ов
ор
ни

к

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Месечен график за 2014 година

4.1.3.6. Упражняване на строителен и 
авторски надзор  16 000

4.1.3.7. Въвеждане в експлоатация и 
държавни такси  2 000

4.1.3.8. Информация и публичност  2 000

4.1.3.9.Одит  9 000

Дейност 3BIII -4.1.4. „Основен ремонт 
на сградата на Разградската 
филхармония”

Община 
Разград 345 000 

4.1.4.1. Организация, управление, 
наблюдение и отчетност на проекта  32 000

4.1.4.2. Подготовка на документация за 
възлагане на обществени поръчки за: а) 
консултантски услуги; б) проектиране; в) 
строителство; г) строителен надзор; д) 
информация и публичност; е) одит.

 3 000

4.1.4.3. Провеждане на процедурите за 
избор на изпълнители.  1 000

4.1.4.4. Проектиране  16 000
4.1.4.5. Реализация на проекта  264 650
4.1.4.6. Упражняване на строителен и 
авторски надзор  14 000

4.1.4.7. Въвеждане в експлоатация и 
държавни такси  2 000

4.1.4.8. Информация и публичност  2 000

4.1.4.9.Одит  10 350

Дейност 3BIII -4.1.5. „Енергийно 
обследване и саниране на Общинския 
културен център, сградите на 
Общинското радио, административната 
и театралната сграда на Народно 
Читалище „Развитие 1869””

Община 
Разград 351 680 

4.1.5.1. Организация, управление, 
наблюдение и отчетност на проекта  31 000

4.1.5.2. Подготовка на документация за 
възлагане на обществени поръчки за: а) 
консултантски услуги; б)енергийно 
обследване; в) проектиране; г) 
строителство; д) строителен надзор; е) 
информация и публичност; ж) одит.

 3 000

4.1.5.3. Провеждане на процедурите за 
избор на изпълнители.  1 000

4.1.5.4. Енергийно обследване  8 000

4.1.5.5. Проектиране  16 000
4.1.5.6. Реализация на проекта  264 130
4.1.5.7. Упражняване на строителен и 
авторски надзор  14 000

4.1.5.8. Въвеждане в експлоатация и 
държавни такси  2 000

4.1.5.9. Информация и публичност  2 000
4.1.5.10.Одит  10 550

2/2



Таблица 2
Oперативен план за Проект 3BIII ‐4.2.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Дейност 3BIII -4.2.1. „Промотиране 
на ежегоден фестивал на киселото 
мляко и  фестивал "Разград - градът 
е сцена"”

Община 
Разград  235 000

4.2.1.1. Организация, управление, 
наблюдение и отчетност на проекта  16 000

4.2.1.2. Подготовка на документация за 
възлагане на обществени поръчки за: а) 
консултантски услуги; б) информация и 
публичност; в) одит.

 4 000

4.2.1.3. Провеждане на процедурите за 
избор на изпълнители.  2 000

4.2.1.4. Реализация на проекта  205 000

4.2.1.5. Информация и публичност  4 000

4.2.1.6.Одит  4 000

Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година Месечен график за 2020 година

Таблица № 2. Oперативен план за Проект 3BIII -4.2. „Промотиране на иновативни културни събития” от 
ГРУПА ПРОЕКТИ ЗВ III - 4: Историческо наследство и културна инфраструктура

Месечен график за 2016 година

Дейности по проект ЗВ III-4.2.

О
тг
ов
ор
ни

к

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Месечен график за 2015 година

1/1



Таблица 2
Оперативен план за Проект 3BIII ‐4.3.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Дейност 3BIII -4.3.1. „Къща музей 
„Станка и Никола Икономови”” Община 

Разград  19 850

4.3.1.1. Организация, управление, 
наблюдение и отчетност на проекта  3 000

4.3.1.2.Подготовка на документация за 
възлагане на обществени поръчки за: а) 
консултантски услуги; б) доставка и 
монтаж; в) информация и публичност.

 1 000

4.3.1.3. Провеждане на процедурите за 
избор на изпълнители.  1 000

4.3.1.4. Реализация на проекта  13 850

4.3.1.5. Информация и публичност  1 000

Дейност 3BIII -4.3.2. „Сградите на 
съда, НАП, ОКЦ, Дом на армията, 
ГПЧЕ „Екзарх Йосиф””

Община 
Разград  94 150

4.3.2.1. Организация, управление, 
наблюдение и отчетност на проекта  7 200

4.3.2.2. Подготовка на документация за 
възлагане на обществени поръчки за: а) 
консултантски услуги; б) доставка и 
монтаж; в) информация и публичност.

 1 000

4.3.2.3. Провеждане на процедурите за 
избор на изпълнители.  1 000

4.3.2.4. Реализация на проекта  83 950
4.3.2.6. Информация и публичност  1 000

Таблица № 2. Оперативен план за Проект 3BIII -4.3. „Поставяне на архитектурно-художестено осветление на 
исторически, културни и туристически обекти в централната градска част” от ГРУПА ПРОЕКТИ ЗВ III - 4: 
Историческо наследство и културна инфраструктура

Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година

Дейности по проект ЗВ III-4.3.

О
тг
ов
ор
ни

к

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Месечен график за 2016 година

1/1



Таблица 2
Оперативен план за Проект 3BIII ‐4.4.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Дейност 3BIII -4.4.1. 
„Благоустрояване, включително 
художествено осветление и 
превръщане на площад Възраждане и 
рамката му в комплекс за провеждане 
на тържества и церемонии на 
открито”.
Рамката включва 
административната и театрални 
сгради на НЧ „Развитие 1869”, 
Мавзолея-костница, Войнишкия 
паметник и паметник на учениците 
на Кирил и Методий”

Община 
Разград  469 500

4.4.1.1. Организация, управление, 
наблюдение и отчетност на проекта  34 000

4.4.1.2. Подготовка на документация за 
възлагане на обществени поръчки за: а) 
консултантски услуги; б) проектиране; 
в) строителство; г) строителен надзор; 
д) информация и публичност; е) одит.

 4 000

4.4.1.3. Провеждане на процедурите за 
избор на изпълнители.  2 000

4.4.1.4. Проектиране  18 000
4.4.1.5. Реализация на проекта  384 500
4.4.1.6. Упражняване на строителен и 
авторски надзор  16 000

4.4.1.7. Въвеждане в експлоатация и 
държавни такси  2 000

4.4.1.8. Информация и публичност  3 000

4.4.1.9.Одит  6 000

Таблица № 2. Оперативен план за Проект 3BIII -4.4. „Благоустрояване, включително художествено 
осветление и превръщане на площад Възраждане и рамката му в комплекс  за провеждане на тържества и 
церемонии на открито” от ГРУПА ПРОЕКТИ ЗВ III - 4: Историческо наследство и културна 
инфраструктура

Месечен график за 2015 година Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година

Дейности по проект ЗВ III-4.4.

О
тг
ов
ор
ни

к

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Месечен график за 2014 година
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Таблица 2
Оперативен план за Проект 3BIII ‐4.5.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Дейност 3BIII -4.5.1. „Къща-музей 
„Станка и Никола Икономови” и 
Мавзолей-костница” Община 

Разград  350 700

4.5.1.1. Организация, управление, 
наблюдение и отчетност на проекта  36 000

4.5.1.2. Подготовка на документация за 
възлагане на обществени поръчки за: а) 
консултантски услуги; б) проектиране; 
в) строителство; г) строителен надзор; 
д) обучение; е) информация и 
публичност; ж) одит.

 4 000

4.5.1.3. Провеждане на процедурите за 
избор на изпълнители.  2 000

4.5.1.4. Проектиране  16 000
4.5.1.5. Реализация на проекта  242 200
4.5.1.6. Упражняване на строителен и 
авторски надзор  16 000

4.5.1.7. Въвеждане в експлоатация и 
държавни такси  2 000

4.5.1.8.Обучение на екскурзоводи и 
аниматори  21 000

4.5.1.9. Информация и публичност  2 500

4.5.1.10.Одит  9 000

Дейност 3BIII -4.5.2. „Къщи-клубове 
на: Съюза на архитектите, Съюза на 
българските художници, Съюза на 
дейците на културата, Съюза на 
ветераните от войните, Съюза на 
инвалидите и Съюза на глухите”

Община 
Разград  873 300

4.5.2.1. Организация, управление, 
наблюдение и отчетност на проекта  51 000

4.5.2.2. Подготовка на документация за 
възлагане на обществени поръчки за: а) 
консултантски услуги; б) проектиране; 
в) строителство; г) строителен надзор; 
д) доставка; е) информация и 
публичност; ж) одит.

 6 000

4.5.2.3. Провеждане на процедурите за 
избор на изпълнители.  3 000

4.5.2.4. Проектиране  27 000
4.5.2.5. Реализация на проекта  728 800
4.5.2.6. Упражняване на строителен и 
авторски надзор  24 000

4.5.2.7. Въвеждане в експлоатация и 
държавни такси  3 000

4.5.2.8.Закупуване на 6 бр. лаптопи и 6 
бр. мултимедия  18 000

4.5.2.9. Информация и публичност  3 500
4.5.2.10.Одит  9 000

Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година

Таблица № 2. Оперативен план за Проект 3BIII -4.5. „Извършване на консервационни и 
реставрационни дейности на паметници на културата в централната градска част” от ГРУПА 
ПРОЕКТИ ЗВ III - 4: Историческо наследство и културна инфраструктура

Месечен график за 2015 година

Дейности по проект ЗВ III-4.5.

О
тг
ов
ор
ни

к

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Месечен график за 2014 година
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Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град 

Разград за осигуряване на устойчива, обновена и качествена градска среда” по Договор BG161PO001/1.4-07/2010/010, който се 

осъществява 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 Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 

становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

ДЗЗД „Консорциум Абритус III Консулт” 
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8.3.4. Бюджет на ЗВ III – Зона на публични функции с висока обществена 

значимост (Таблица 3 за ЗВ III) 

  



Таблица 3
 Бюджет по дейности за Проект 3BIII ‐1.1.

I II III IV 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Дейност 3BIII -1.1.1. "Рехабилитация и 
реконструкция на ул. "Марица", ул. "Хан Крум", 
ул. "Цар Симеон", ул. "Искър", ул. "Хан 
Омуртаг", бул. "Бели Лом", ул. "Св. Св. Кирил и 
Методий", ул. "Цар Асен", ул. "Иван Вазов", ул. 
"Стефан Караджа", ул. "Витоша", ул. "Димитър 
Ненов", ул. "Габрово", ул. "Бузлуджа", ул. 
"Никола Вапцаров", ул. "Дондуков", ул. "Арда", 
бул. "България", бул. "Априлско въстание", ул. 
"Дунав", ул. "Свети Климент", ул. "Никола 
Икономов", ул. "Димитър Хранов", ул. "Георги С. 
Раковски", ул. "Софроний", ул. "Панайот Волов", 
ул. "Анани Явашев", ул. "Ангел Кънчев", ул. 
"Гаврил Кръстевич", бул. "Васил Левски", ул. 
"Северен булевард", бул. "Княз Борис", ул. 
"Паркова", ул. "Антим", ул. "Г. Бенковски", ул. 
"Венелин", ул. "Андрей Цанов", ул. "Петко Р. 
Славейков", бул. "Странджа" 

Община 
Разград 8 416 500

1.1.1.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта  175 580  7 316  7 316  7 316  7 316  29 263  29 263  29 263  29 263  29 263

1.1.1.2. Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
проектиране; в) строителство; г) строителен надзор; д) 
информация и публичност; е) одит.

 12 000  3 000  2 000  2 000  5 000

1.1.1.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.  6 000  1 500  1 500  1 000  2 000

1.1.1.4. Проектиране  165 000  65 000  50 000  50 000
1.1.1.5. Реализация на проекта (СМР) 7 793 920 1 600 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 093 920
1.1.1.6. Упражняване на строителен и авторски надзор  135 000  30 000  30 000  30 000  30 000  15 000
1.1.1.7. Въвеждане в експлоатация и държавни такси  14 000  14 000
1.1.1.8. Информация и публичност  25 000  5 000  10 000  10 000
1.1.1.9.Одит  90 000  35 000  55 000

Таблица № 3. Бюджет по дейности за Проект 3BIII -1.1. „Реконструкция, рехабилитация и разширение на уличната мрежа, тротоари, пешеходни алеи и създаване на 
достъпна среда” от ГРУПА ПРОЕКТИ ЗВ III - 1: Техническа, административна и транспортно-комуникационна инфраструктура

Г одишни разчети

Дейности по проект ЗВ III-1.1.

Ра
зп
ор
ед
ит
ел

 н
а 

ср
ед
ст
ва
та

С
то
йн
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т,

 л
ев
а Тримесечни разчети за 2015 г.
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Таблица 3
 Бюджет по дейности за Проект 3BIII ‐1.1.

I II III IV 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Г одишни разчети

Дейности по проект ЗВ III-1.1.

Ра
зп
ор
ед
ит
ел

 н
а 

ср
ед
ст
ва
та

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Тримесечни разчети за 2015 г.

Дейност 3BIII -1.1.2. "Изграждане на велоалея по 
ул. "Дунав" /двустранна/"

Община 
Разград  398 000

1.1.2.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта  38 000  1 583  1 583  1 583  1 583  6 333  6 333  6 333  6 333  6 333

1.1.2.2. Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
проектиране; в) строителство; г) строителен надзор; д) 
информация и публичност; е) одит.

 4 000  1 000  1 000  1 000  1 000

1.1.2.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.  2 000  1 000  1 000

1.1.2.4. Проектиране  15 000  7 000  8 000
1.1.2.5. Реализация на проекта (СМР)  307 000  110 000  100 000  50 000  47 000
1.1.2.6. Упражняване на строителен и авторски надзор  14 000  5 000  2 000  2 000  5 000
1.1.2.7. Въвеждане в експлоатация и държавни такси  3 000  3 000
1.1.2.8. Информация и публичност  3 000  1 000  2 000
1.1.2.9.Одит  12 000  5 000  7 000
Дейност 3BIII -1.1.3. „Мостово съоръжение на р. 
Бели Лом за връзка на ул. „Св. Климент” и 
оформяне на кръстовище с бул. „България” и бул. 
„Априлско въстание”; реконструкция и 
разширение на мост „Панчоолу” с велоалея и нови 
пешеходни тротоари; изграждане на мостово 
съоръжение пред входа на Община Разград, което 
да осигури подход към сградата и достъп до 
паркинга; изграждане на пешеходен подход – 
мостово съоръжение над р. Бели Лом, м/у 
централния кооперативен пазар и хотел „Централ” 
(с разположени търговски обекти)"

Община 
Разград 1 870 500

1.1.3.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта  60 000  2 500  2 500  2 500  2 500  10 000  10 000  10 000  10 000  10 000

1.1.3.2. Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
проектиране; в) строителство; г) строителен надзор; д) 
информация и публичност; е) одит.

 6 000  1 000  1 000  1 000  1 000  2 000

1.1.3.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.  2 000  1 000  1 000

1.1.3.4. Проектиране  44 000  20 000  24 000
1.1.3.5. Реализация на проекта (СМР) 1 659 500  400 000  400 000  400 000  400 000  59 500
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Таблица 3
 Бюджет по дейности за Проект 3BIII ‐1.1.

I II III IV 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Г одишни разчети

Дейности по проект ЗВ III-1.1.

Ра
зп
ор
ед
ит
ел

 н
а 

ср
ед
ст
ва
та

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Тримесечни разчети за 2015 г.

1.1.3.6. Упражняване на строителен и авторски надзор  42 000  20 000  10 000  12 000
1.1.3.7. Въвеждане в експлоатация и държавни такси  14 000  14 000
1.1.3.8. Информация и публичност  7 000  3 000  4 000
1.1.3.9.Одит  36 000  16 000  20 000

Дейност 3BIII -1.1.4. "Реконструкция  на 
пешеходен подлез на бул. "Априлско въстание", 
свързващ зоната със социален характер и зоната 
на публични функции с висока обществена 
значимост"

Община 
Разград  305 000

1.1.4.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта  28 000  1 167  1 167  1 167  1 167  4 667  4 667  4 667  4 667  4 667

1.1.4.2. Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
проектиране; в) строителство; г) строителен надзор; д) 
информация и публичност; е) одит.

 3 000  1 000  1 000  1 000

1.1.4.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.  1 000  1 000

1.1.4.4. Проектиране  9 000  4 000  5 000
1.1.4.5. Реализация на проекта (СМР)  245 000  80 000  80 000  85 000
1.1.4.6. Упражняване на строителен и авторски надзор  8 000  4 000  2 000  2 000
1.1.4.7. Въвеждане в експлоатация и държавни такси  3 000  3 000
1.1.4.8. Информация и публичност  2 000  1 000  1 000
1.1.4.9.Одит  6 000  3 000  3 000
Дейност 3BIII -1.1.5. "Реконструкция на мостове на 
река Бели Лом по ул. Ст. Караджа и по ул. В. 
Левски - 2 броя, с изграждане на допълнителни  
ленти за велосипеди"

Община 
Разград  674 500

1.1.5.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта  68 000  2 833  2 833  2 833  2 833  11 333  11 333  11 333  11 333  11 333

1.1.5.2. Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
проектиране; в) строителство; г) строителен надзор; д) 
информация и публичност; е) одит.

 5 000  1 000  1 000  1 000  1 000  1 000

1.1.5.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.  2 000  1 000  1 000

1.1.5.4. Проектиране  30 000  15 000  15 000
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Таблица 3
 Бюджет по дейности за Проект 3BIII ‐1.1.

I II III IV 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Г одишни разчети

Дейности по проект ЗВ III-1.1.

Ра
зп
ор
ед
ит
ел

 н
а 

ср
ед
ст
ва
та

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Тримесечни разчети за 2015 г.

1.1.5.5. Реализация на проекта (СМР)  508 500  100 000  100 000  100 000  100 000  108 500
1.1.5.6. Упражняване на строителен и авторски надзор  28 000  4 000  4 000  4 000  4 000  12 000
1.1.5.7. Въвеждане в експлоатация и държавни такси  4 000  4 000
1.1.5.8. Информация и публичност  4 000  2 000  2 000
1.1.5.9.Одит  25 000  11 000  14 000
Дейност 3BIII -1.1.6.  „Пешеходната зона по ул. 
„Паркова” с велоалея, свързваща центъра с 
градския парк; осъществяване на връзка на ул. 
„Дунав” с ул. „Св. Климент” до мостово 
съоръжение на р. Бели Лом”

Община 
Разград  597 000

1.1.6.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта  45 000  1 875  1 875  1 875  1 875  7 500  7 500  7 500  7 500  7 500

1.1.6.2. Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
проектиране; в) строителство; г) строителен надзор; д) 
информация и публичност; е) одит.

 4 000   500   500   500   500  2 000

1.1.6.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.  2 000   500   500   500   500

1.1.6.4. Проектиране  20 000  10 000  10 000
1.1.6.5. Реализация на проекта (СМР)  484 000  100 000  100 000  100 000  100 000  84 000
1.1.6.6. Упражняване на строителен и авторски надзор  19 000  3 000  3 000  3 000  3 000  7 000
1.1.6.7. Въвеждане в експлоатация и държавни такси  3 000  3 000
1.1.6.8. Информация и публичност  3 000  1 000  2 000
1.1.6.9.Одит  17 000  8 000  9 000

12 261 500 24 774 79 774 98 774  123 274 2 580 597 2 606 097 2 605 097 2 460 097 1 683 017Общо за Проекта:
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Таблица 3
 Бюджет по дейности за Проект 3BIII ‐1.2.

I II III IV 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Дейност 3BIII -1.2.1. „Реконструкция на паркингите 
до х-л "Централ" и зад пощата (ул. "Дунав") и 
паркинги в близост до централен кооперативен 
пазар и при ул. "Иван Вазов"”

Община 
Разград  485 000

1.2.1.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта  25 000  25 000

1.2.1.2. Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
проектиране; в) строителство; г) строителен надзор; д) 
информация и публичност; е) одит.

 6 000  5 500   500

1.2.1.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.  3 000  2 700   300

1.2.1.4. Проектиране  17 000  10 000  7 000
1.2.1.5. Реализация на проекта (СМР)  407 000  139 000  139 000  129 000

1.2.1.6. Упражняване на строителен и авторски надзор  16 000  1 000  1 000  14 000

1.2.1.7. Въвеждане в експлоатация и държавни такси  2 000  2 000

1.2.1.8. Информация и публичност  3 000  1 500  1 500

Г одишни разчети

Таблица № 3. Бюджет по дейности за Проект 3BIII -1.2. „Реконструкция на съществуващи и изграждане на нови паркинги в централната градска 
част” от ГРУПА ПРОЕКТИ ЗВ III - 1: Техническа, административна и транспортно-комуникационна инфраструктура

Дейности по проект ЗВ III-1.2.

Ра
зп
ор
ед
ит
ел

 
на

 с
ре
дс
тв
ат
а

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Тримесечни разчети за 2016 г.
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Таблица 3
 Бюджет по дейности за Проект 3BIII ‐1.2.

I II III IV 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Г одишни разчети

Дейности по проект ЗВ III-1.2.

Ра
зп
ор
ед
ит
ел

 
на

 с
ре
дс
тв
ат
а

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Тримесечни разчети за 2016 г.

1.2.1.9.Одит  6 000  3 000  3 000
Дейност 3BIII -1.2.2. „Изграждане на многоетажен 
паркинг в югоизточната част на площад „Ларго””

Община 
Разград 1 250 000

1.2.2.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта  51 000  3 188  3 188  3 188  3 188  12 750  12 750  12 750

1.2.2.2. Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
проектиране; в) строителство; г) строителен надзор; д) 
информация и публичност; е) одит.

 6 000  2 000  2 000  1 000  1 000

1.2.2.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.  3 000  1 000  1 000   500   500

1.2.2.4. Проектиране  38 000  18 000  20 000
1.2.2.5. Реализация на проекта (СМР) 1 097 750  383 000  383 000  331 750

1.2.2.6. Упражняване на строителен и авторски надзор  35 000  10 000  10 000  15 000

1.2.2.7. Въвеждане в експлоатация и държавни такси  2 000  2 000
1.2.2.8. Информация и публичност  4 250  2 000  2 250
1.2.2.9.Одит  13 000  6 000  7 000

1 728 500 5 188  26 188 25 188 3 688 450 450 555 750 503 750  151 800Общо за Проекта:
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Таблица 3
Бюджет по дейности за Проект 3BIII ‐1.3.

I II III IV 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Дейност 3BIII -1.3.1. „Реконструкция на 
съществуващото и въвеждане на ново 
енергоспестяващо улично осветление по уличната 
мрежа в границите на зоната за въздействие”

Община 
Разград  930 000

1.3.1.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта  35 000  2 188  2 188  2 188  2 188  8 750  8 750  8 750

1.3.1.2. Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
проектиране; в) строителство; г) строителен надзор; д) 
информация и публичност; е) одит.

 4 000  2 000  2 000

1.3.1.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.  2 000  1 000  1 000

1.3.1.4. Проектиране  24 500  12 000  12 500
1.3.1.5. Реализация на проекта  825 000  300 000  300 000  225 000

1.3.1.6. Упражняване на строителен и авторски надзор  24 000  8 000  8 000  8 000

1.3.1.7. Въвеждане в експлоатация и държавни такси  2 000  2 000
1.3.1.8. Информация и публичност  3 500  1 500  2 000
1.3.1.9.Одит  10 000  3 000  7 000
Дейност 3BIII -1.3.2. „Енергийно ефективни 
светофарни уредби - по уличната мрежа в 
границата на зоната”

Община 
Разград  360 000

1.3.2.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта  20 000  5 000  5 000  5 000  5 000

Таблица № 3. Бюджет по дейности за Проект 3BIII -1.3. „Изграждане на системи за енергийна ефективност и видео-наблюдение в централната градска част” от 
ГРУПА ПРОЕКТИ ЗВ III - 1: Техническа, административна и транспортно-комуникационна инфраструктура

Г одишни разчети

Дейности по проект ЗВ III-1.3.

Ра
зп
ор
ед
ит
ел

 
на

 с
ре
дс
тв
ат
а

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Тримесечни разчети за 2014 г.
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Таблица 3
Бюджет по дейности за Проект 3BIII ‐1.3.

I II III IV 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Г одишни разчети

Дейности по проект ЗВ III-1.3.

Ра
зп
ор
ед
ит
ел

 
на

 с
ре
дс
тв
ат
а

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Тримесечни разчети за 2014 г.

1.3.2.2. Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
проектиране; в) строителство; г) строителен надзор; д) 
информация и публичност; е) одит.

 4 000  4 000

1.3.2.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.  2 000  2 000

1.3.2.4. Проектиране  14 000  14 000
1.3.2.5. Реализация на проекта  299 641  110 000  110 000  79 641

1.3.2.6. Упражняване на строителен и авторски надзор  11 359  3 786  3 786  3 786

1.3.2.7. Въвеждане в експлоатация и държавни такси  3 000  3 000
1.3.2.8. Информация и публичност  2 000  1 000  1 000
1.3.2.9.Одит  4 000  2 000  2 000
Дейност 3BIII -1.3.3. „Системи за видео-
наблюдение с цел контрол на обществената среда и 
подобряване на транспортната инфраструктура”:  
градски парк (5 бр. видео камери); ул.”Дунав” с 
бул.”Странджа”; ул.”Дунав” с бул.”Васил Левски”; 
ул.”Дунав” с ул.”Паркова”; бул.”Априлско 
въстание” с бул.”България”; бул.”Априлско 
въстание” с бул.”Странджа”; кръгово кръстовище; 
бул.”България”; ул.”Св.св.Кирил и Методий”; 
ул.”Стефан Караджа”; пл.”Независимост”; 
пл.”Възраждане”; пл.”Стефан Стамболов”; 
пл.”Момина чешма”; Общински културен център 
/ОКЦ/; Джамия  ”Ибрахим паша”; паркинг срещу 
Средношколското общежитие и бул.”Априлско 
Въстание”

Община 
Разград  378 000

1.3.3.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта  20 000  5 000  5 000  5 000  5 000
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Таблица 3
Бюджет по дейности за Проект 3BIII ‐1.3.

I II III IV 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Г одишни разчети

Дейности по проект ЗВ III-1.3.

Ра
зп
ор
ед
ит
ел

 
на

 с
ре
дс
тв
ат
а

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Тримесечни разчети за 2014 г.

1.3.3.2. Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
проектиране; в) строителство; г) строителен надзор; д) 
информация и публичност; е) одит.

 6 000  6 000

1.3.3.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.  3 000  3 000

1.3.3.4. Проектиране  15 000  15 000
1.3.3.5. Реализация на проекта  311 000  110 000  110 000  91 000

1.1.1.6. Упражняване на строителен и авторски надзор  13 000  4 333  4 333  4 333

1.3.3.7. Въвеждане в експлоатация и държавни такси  3 000  3 000
1.3.3.8. Информация и публичност  2 000  1 000  1 000
1.3.3.9.Одит  5 000  2 000  3 000

1 668 000 4 188 18 688  3 188 17 688 316 750 371 750 495 870 238 120  201 761Общо за Проекта:
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Таблица 3
Бюджет по дейности за Проект 3BIII ‐1.4.

I II III IV 2016 г. 2017 г.

Дейност 3BIII -1.4.1. „Изграждане на нова и 
реконструкция на съществуваща ВиК мрежа на 
територията на зоната: 
- Водопроводна мрежа - 12 500 m.
- Канализационна мрежа - 12 500 m.”

Община 
Разград 9 476 250

1.4.1.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта  198 000  16 500  16 500  16 500  16 500  66 000  66 000

1.4.1.2. Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
проектиране; в) строителство; г) строителен надзор; д) 
информация и публичност; е) одит.

 8 000  2 000  2 000  2 000  2 000

1.4.1.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.  4 000  1 000  1 000  1 000  1 000

1.4.1.4. Проектиране  184 000  90 000  94 000
1.4.1.5. Реализация на проекта (СМР) 8 797 250 4 400 000 4 397 250

1.4.1.6. Упражняване на строителен и авторски надзор  160 000  80 000  80 000

1.4.1.7. Въвеждане в експлоатация и държавни такси  8 000  8 000
1.4.1.8. Информация и публичност  22 000  6 000  6 000  10 000
1.4.1.9.Одит  95 000  20 000  75 000

9 476 250 18 500 115 500 19 500 25 500 4 661 000 4 636 250Общо за Проекта:

Таблица № 3. Примерен бюджет по дейности за Проект 3BIII -1.4. „Изграждане на нова и реконструкция на съществуваща ВиК мрежа” от 
ГРУПА ПРОЕКТИ ЗВ III - 1: Техническа, административна и транспортно-комуникационна инфраструктура

Дейности по проект ЗВ III-1.4.

Ра
зп
ор
ед
ит
ел

 
на

 с
ре
дс
тв
ат
а

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Тримесечни разчети за 2015 г. Г одишни разчети
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Таблица 3
 Бюджет по дейности за Проект 3BIII ‐1.5.

I II III IV 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Дейност 3BIII -1.5.1. „Оформяне на пешеходна зона, 
велоалея, прогледни площадки и превръщане на 
коритото на реката в атрактивно място за отдих”

Община 
Разград 2 494 500

1.5.1.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта  57 000  2 850  2 850  2 850  2 850  11 400  11 400  11 400  11 400

1.5.1.2. Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
проектиране; в) строителство; г) строителен надзор; д) 
информация и публичност; е) одит.

 7 000  1 500  1 500  1 500  2 500

1.5.1.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.  3 000  1 000  1 000  1 000

1.5.1.4. Проектиране  59 000  25 000  34 000
1.5.1.5. Реализация на проекта 2 279 500  590 000  590 000  590 000  509 500

1.5.1.6. Упражняване на строителен и авторски надзор  52 000  14 000  14 000  14 000  10 000

1.5.1.7. Въвеждане в експлоатация и държавни такси  3 000  3 000
1.5.1.8. Информация и публичност  8 000  2 000  3 000  3 000
1.5.1.9.Одит  26 000  6 000  20 000
Дейност 3BIII -1.5.2. „Корекция на реката за 
предотвратяване на ерозията и овладяване на 
риска от наводнение”

Община 
Разград  421 500

Г одишни разчети

Таблица № 3. Бюджет по дейности за Проект 3BIII -1.5. „Подобряване на екологичната обстановка чрез преустройство на коритото на р. Бели Лом и 
прилежащите брегови ивици” от ГРУПА ПРОЕКТИ ЗВ III - 1: Техническа, административна и транспортно-комуникационна инфраструктура

Дейности по проект ЗВ III-1.5.

Ра
зп
ор
ед
ит
ел

 
на

 с
ре
дс
тв
ат
а

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Тримесечни разчети за 2016 г.
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Таблица 3
 Бюджет по дейности за Проект 3BIII ‐1.5.

I II III IV 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Г одишни разчети

Дейности по проект ЗВ III-1.5.

Ра
зп
ор
ед
ит
ел

 
на

 с
ре
дс
тв
ат
а

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Тримесечни разчети за 2016 г.

1.5.2.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта  25 000  1 250  1 250  1 250  1 250  5 000  5 000  5 000  5 000

1.5.2.2. Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
строителство; в) строителен надзор; г) информация и 
публичност; д) одит.

 6 000  6 000

1.5.2.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.  3 000  1 000  2 000

1.5.2.4. Реализация на проекта  358 500  80 000  80 000  80 000  80 000  38 500

1.5.2.5. Упражняване на строителен и авторски надзор  20 000  5 000  5 000  5 000  5 000

1.5.2.6. Въвеждане в експлоатация и държавни такси  2 000  2 000
1.5.2.7 Информация и публичност  2 000  1 000  1 000
1.5.2.8.Одит  5 000  2 000  3 000

2 916 000 12 600  9 600 112 600 52 600 706 400 705 400 705 400  611 400Общо за Проекта:
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Таблица 3
 Бюджет по дейности за Проект 3BIII ‐1.6.

I II III IV 2016 г. 2017 г.

Дейност 3BIII -1.6.1. „Изграждане на зарядни 
колонки за електромобили при х-л "Централ" и 
спортната зала "Абритус"”

Частен 
инвеститор  25 200

1.6.1.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта 
1.6.1.2. Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) проектиране; б) доставка и 
монтаж
1.6.1.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.
1.6.1.4. Проектиране
1.6.1.5. Реализация на проекта  25 200  2 100  2 100  2 100  2 100  8 400  8 400
1.6.1.6. Въвеждане в експлоатация и държавни такси

25 200 2 100 2 100 2 100 2 100 8 400  8 400Общо за Проекта:

Таблица № 3. Бюджет по дейности за Проект 3BIII -1.6. „Изграждане на зарядни колонки за електромобили в централната градска 
част” от ГРУПА ПРОЕКТИ ЗВ III - 1: Техническа, административна и транспортно-комуникационна инфраструктура

Дейности по проект ЗВ III-1.6.

Ра
зп
ор
ед
ит
ел

 
на

 с
ре
дс
тв
ат
а

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Тримесечни разчети за 2015 г. Г одишни разчети
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Таблица 3
 Бюджет по дейности за Проект 3BIII ‐1.7.

I II III IV 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Дейност 3BIII -1.7.1. „Превръщане на сградата на 
бившия дом на армията в обществена сграда с 
представителни функции”

Община 
Разград  985 000

1.7.1.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта  40 000  3 333  3 333  3 333  3 333  13 333  13 333

1.7.1.2. Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
проектиране; в) строителство; г) строителен надзор; д) 
информация и публичност; е) одит.

 6 000  2 000  1 200  2 800

1.7.1.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.  3 000  1 000  1 000  1 000

1.7.1.4. Проектиране  30 000  20 000  10 000

1.7.1.5. Реализация на проекта  852 300  450 000  402 300

1.7.1.6. Упражняване на строителен и авторски надзор  36 000  3 000  33 000

1.7.1.7. Въвеждане в експлоатация и държавни такси  4 000  4 000
1.7.1.8. Информация и публичност  3 700  1 500  2 200
1.7.1.9.Одит  10 000  5 000  5 000
Дейност 3BIII -1.7.2. „Превръщане на 
недовършената сграда на МВР в 
мултифункционален комплекс за събития, култура, 
туризъм, бизнес и спорт”

Община 
Разград 9 985 000

1.7.2.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта  163 000  163 000

Таблица № 3. Бюджет по дейности за Проект 3BIII -1.7. „Реконструкция, довършителни работи и внедряване на мерки за енергийна ефективност на административни 
сгради и сгради общинска собственост” от ГРУПА ПРОЕКТИ ЗВ III - 1: Техническа, административна и транспортно-комуникационна инфраструктура

Г одишни разчети

Дейности по проект ЗВ III-1.7.

Ра
зп
ор
ед
ит
ел

 н
а 

ср
ед
ст
ва
та

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Тримесечни разчети за 2015 г.
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Таблица 3
 Бюджет по дейности за Проект 3BIII ‐1.7.

I II III IV 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Г одишни разчети

Дейности по проект ЗВ III-1.7.

Ра
зп
ор
ед
ит
ел

 н
а 

ср
ед
ст
ва
та

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Тримесечни разчети за 2015 г.

1.7.2.2. Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
проектиране; в) строителство; г) строителен надзор; д) 
информация и публичност; е) одит.

 9 000  9 000

1.7.2.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.  3 000  3 000

1.7.2.4. Проектиране  200 000  200 000
1.7.2.5. Реализация на проекта 9 335 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 1 835 000

1.7.2.6. Упражняване на строителен и авторски надзор  160 000  15 000  15 000  15 000  115 000

1.7.2.7. Въвеждане в експлоатация и държавни такси  5 000  5 000
1.7.2.8. Информация и публичност  12 000  6 000  6 000
1.7.2.9.Одит  98 000  30 000  68 000
Дейност 3BIII -1.7.3. „Реконструкция и мерки за 
енергийна ефективност на сградата на община 
Разград, сградите на съда, прокуратурата, МВР, 
ДКЦ, НАП, НОИ”

Община 
Разград 2 450 000

1.7.3.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта  82 000  5 125  5 125  5 125  5 125  20 500  20 500  20 500

1.7.3.2. Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
проектиране; в) строителство; г) строителен надзор; д) 
информация и публичност; е) одит.

 8 000  2 000  2 000  1 200  2 800

1.7.3.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.  4 000  1 000  1 000  1 000  1 000

1.7.3.4. Проектиране  53 000  30 000  23 000
1.7.3.5. Реализация на проекта (СМР) 2 218 150  760 000  760 000  698 150

1.7.3.6. Упражняване на строителен и авторски надзор  48 000  16 000  16 000  16 000

1.7.3.7. Въвеждане в експлоатация и държавни такси  4 000  4 000
1.7.3.8. Информация и публичност  7 850  3 500  4 350
1.7.3.9.Одит  25 000  5 000  20 000

13 420 000 12 458 48 658  57 458 33 258 1 438 833 4 007 333 3 278 000 2 515 000 2 029 000Общо за Проекта:
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Таблица 3
 Бюджет по дейности за Проект 3BIII ‐1.8.

I II III IV 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Дейност 3BIII -1.8.1. „Реконструкция, 
модернизация и покриване на градския колодрум”

Община 
Разград 21 865 000

1.8.1.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта  444 550  27 784  27 784  27 784  27 784  111 138  111 138  111 138

1.8.1.2. Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
проектиране; в) строителство; г) строителен надзор; д) 
информация и публичност; е) одит.

 14 910  3 000  3 000  3 000  3 000  2 910

1.8.1.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.  7 455  2 000  2 000  2 500   955

1.8.1.4. Проектиране  417 750  120 000  297 750
1.8.1.5. Реализация на проекта 20 437 522 7 300 000 7 300 000 5 837 522

1.8.1.6. Упражняване на строителен и авторски надзор  321 813  11 000  11 000  299 813

1.8.1.7. Въвеждане в експлоатация и държавни такси  6 000  6 000
1.8.1.8. Информация и публичност  15 000  4 000  5 000  6 000
1.8.1.9.Одит  200 000  50 000  150 000

21 865 000 30 784  36 784 32 784 203 284 7 728 753 7 422 138 6 410 472Общо за Проекта:

Таблица № 3. Бюджет по дейности за Проект 3BIII -1.8. „Реконструкция, модернизация и покриване на градския колодрум” от ГРУПА ПРОЕКТИ ЗВ III - 1: 
Техническа, административна и транспортно-комуникационна инфраструктура

Дейности по проект ЗВ III-1.8.

Ра
зп
ор
ед
ит
ел

 
на

 с
ре
дс
тв
ат
а

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Тримесечни разчети за 2017 г. Г одишни разчети
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Таблица 3
 Бюджет по дейности за Проект 3BIII ‐1.9.

I II III IV 2016 г. 2017 г.

Дейност 3BIII -1.9.1. „Доставка на туристическо 
влакче и промотиране на неговия маршрут, 
акцентиращ върху културните, исторически и 
архитектурни обекти”

Община 
Разград  134 500

1.9.1.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта  10 000   833   833   833   833  3 333  3 333

1.9.1.2. Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а)  консултантски услуги; б) 
доставки; в) информация и публичност.

 3 000  3 000

1.9.1.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.  1 000  1 000

1.9.1.4. Реализация на проекта  116 500  47 000  69 500
1.9.1.5. Въвеждане в експлоатация и държавни такси  2 000  2 000
1.9.1.6. Информация и публичност  2 000  1 000  1 000

134 500  3 833 2 833  833  833 50 333  75 833Общо за Проекта:

Таблица № 3. Бюджет по дейности за Проект 3BIII -1.9. „Доставка на туристическо влакче и промотиране на неговия маршрут, 
акцентиращ върху културните, исторически и архитектурни обекти” от ГРУПА ПРОЕКТИ ЗВ III - 1: Техническа, административна и 
транспортно-комуникационна инфраструктура

Дейности по проект ЗВ III-1.9.

Ра
зп
ор
ед
ит
ел

 
на

 с
ре
дс
тв
ат
а

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Тримесечни разчети за 2015 г. Г одишни разчети
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Таблица 3
 Бюджет по дейности за Проект 3BIII ‐2.1.

I II III IV 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Дейност 3BIII -2.1.1. "Северен градски парк - 
Реконструкция и обновяване на главна алейна 
мрежа, градинско обзавеждане, кътове за отдих и 
четири броя комбинирани детски площадки; 
зоокът "Разград"; изграждане на поливна система 
и парково осветление; изграждане на два броя 
площадки за фитнес на открито"

Община 
Разград  5 382 000

2.1.1.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта   140 000   28 000   28 000   28 000   28 000   28 000

2.1.1.2. Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
проектиране; в) строителство; г) строителен надзор; д) 
информация и публичност; е) одит.

  6 000   4 000   2 000

2.1.1.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.   3 000   2 000   1 000

2.1.1.4. Проектиране   110 000   60 000   50 000
2.1.1.5. Реализация на проекта  4 956 000  1 600 000  1 600 000  1 600 000   156 000
2.1.1.6. Упражняване на строителен и авторски надзор   90 000   40 000   20 000   30 000
2.1.1.7. Въвеждане в експлоатация и държавни такси   6 000   6 000
2.1.1.8. Информация и публичност   16 000   6 000   10 000
2.1.1.9.Одит   55 000   15 000   40 000
Дейност 3BIII -2.1.2. „Централна градска градина 
"Стефан Стамболов" - паркоустройство, алейна 
мрежа, градинско обзавеждане, воден ефект, 
парково осветление, поливна система”

Община 
Разград   743 650

2.1.2.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта   44 000   2 750   2 750   2 750   2 750   11 000   11 000   11 000

Таблица № 3. Бюджет по дейности за Проект 3BIII -2.1. „Паркоустрояване, реконструкция на съществуващите и изграждане на нови зелени площи, алейна мрежа и зони за 
обществен отдих” от ГРУПА ПРОЕКТИ ЗВ III - 2: Паркоустрояване, обществен отдих и спортни дейности

Г одишни разчети

Дейности по проект ЗВ III-2.1.

Ра
зп
ор
ед
ит
ел

 
на

 с
ре
дс
тв
ат
а

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Тримесечни разчети за 2014 г.
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Таблица 3
 Бюджет по дейности за Проект 3BIII ‐2.1.

I II III IV 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Г одишни разчети

Дейности по проект ЗВ III-2.1.

Ра
зп
ор
ед
ит
ел

 
на

 с
ре
дс
тв
ат
а

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Тримесечни разчети за 2014 г.

2.1.2.2. Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
проектиране; в) строителство; г) строителен надзор; д) 
информация и публичност; е) одит.

  3 000   1 000   2 000

2.1.2.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.   1 000    500    500

2.1.2.4. Проектиране   20 000   12 000   8 000
2.1.2.5. Реализация на проекта   628 650   220 000   220 000   188 650

2.1.2.6. Упражняване на строителен и авторски надзор   20 000   10 000   5 000   5 000

2.1.2.7. Въвеждане в експлоатация и държавни такси   4 000   4 000
2.1.2.8. Информация и публичност   3 000   1 000   2 000
2.1.2.9.Одит   20 000   10 000   10 000
Дейност 3BIII -2.1.3. „Изграждане на 
атракционно–увеселителна зона в Северен градски 
парк и обособяване на кътове за представяне на 
побратимените на гр. Разград градове”

Община 
Разград  3 588 000

2.1.3.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта   120 000   24 000   24 000   24 000   24 000   24 000

2.1.3.2. Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
проектиране; в) строителство; г) строителен надзор; д) 
информация и публичност; е) одит.

  7 000   4 000   3 000

2.1.3.3.Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.   4 000   2 000   2 000

2.1.3.4. Проектиране   72 000   60 000   12 000
2.1.3.5. Реализация на проекта  3 238 000   800 000   800 000   800 000   838 000

2.1.3.6. Упражняване на строителен и авторски надзор   62 000   40 000   20 000   2 000

2.1.3.7. Въвеждане в експлоатация и държавни такси   6 000   6 000
2.1.3.8. Информация и публичност   9 000   3 000   6 000
2.1.3.9.Одит   70 000   30 000   40 000
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Таблица 3
 Бюджет по дейности за Проект 3BIII ‐2.1.

I II III IV 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Г одишни разчети

Дейности по проект ЗВ III-2.1.

Ра
зп
ор
ед
ит
ел

 
на

 с
ре
дс
тв
ат
а

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Тримесечни разчети за 2014 г.

Дейност 3BIII -2.1.4. „Осигуряване на свободен 
достъп до широколентов безжичен интернет в 
зоните за отдих, спорт и туризъм на територията на 
централната градска част”

Община 
Разград   218 500

2.1.4.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта   30 000   10 000   10 000   10 000

2.1.4.2. Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
проектиране; в) строителство; г) строителен надзор; д) 
информация и публичност; е) одит.

  3 000   3 000

2.1.4.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.   1 000   1 000

2.1.4.4. Реализация на проекта   173 945   86 973   86 973
2.1.4.5. Информация и публичност   4 000   2 000   2 000
2.1.4.6.Одит   6 555   2 000   4 555
Дейност 3BIII -2.1.5. "Градска градина в кв. 64 - 
паркоустройство, алейна мрежа, градинско 
обзавеждане, поливна система, алейно осветление, 
комбинирана детска площадка"

Община 
Разград   182 000

2.1.5.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта   16 000   1 000   1 000   1 000   1 000   4 000   4 000   4 000

2.1.5.2. Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
проектиране; в) строителство; г) строителен надзор; д) 
информация и публичност; е) одит.

  3 000   1 000   1 000   1 000

2.1.5.3.Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.   1 000    250    250    250    250

2.1.5.4. Проектиране   8 000   4 000   4 000
2.1.5.5. Реализация на проекта   135 540   60 000   60 000   15 540

2.1.5.6. Упражняване на строителен и авторски надзор   8 000   4 000   4 000

2.1.5.7. Въвеждане в експлоатация и държавни такси   3 000   3 000
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Таблица 3
 Бюджет по дейности за Проект 3BIII ‐2.1.

I II III IV 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Г одишни разчети

Дейности по проект ЗВ III-2.1.

Ра
зп
ор
ед
ит
ел

 
на

 с
ре
дс
тв
ат
а

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Тримесечни разчети за 2014 г.

2.1.5.8. Информация и публичност   2 000   1 000   1 000
2.1.5.9.Одит   5 460   2 000   3 460
Дейност 3BIII -2.1.6. "Квартали 63, 64, 65, 67, 68, 69, 
71, 72, 73, 303, 304, 306, 307, 675, 801 - общо 15 броя, 
включващи изграждане, реконструкция и 
рехабилитация на зелени площи, кътове за отдих с 
градинско обзавеждане, пешеходни алеи и 
тротоари, обслужващи улици и места за паркиране 
на живущите, изграждане на енерго спестяващо 
осветление. Изграждане и възстановяване на 
комбинирани детски площадки в двете възрастови 
групи в кв. 65 /2 броя/, кв. 66, кв. 306, кв. 71, кв. 73, 
кв. 319, кв. 675, кв. 65 - общо 9 броя. Изграждане на 
комбинирана спортна площадка в кв. 72"

Община 
Разград  2 631 000

2.1.6.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта   80 000   5 000   5 000   5 000   5 000   20 000   20 000   20 000

2.1.6.2. Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
проектиране; в) строителство; г) строителен надзор; д) 
информация и публичност; е) одит.

  5 000   1 000   1 000   3 000

2.1.6.3.Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.   2 000    500    500   1 000

2.1.6.4. Проектиране   55 000   30 000   25 000
2.1.6.5. Реализация на проекта  2 374 000   880 000   880 000   614 000

2.1.6.6. Упражняване на строителен и авторски надзор   52 000   18 000   18 000   16 000

2.1.6.7. Въвеждане в експлоатация и държавни такси   4 000   4 000
2.1.6.8. Информация и публичност   9 000   4 500   4 500
2.1.6.9.Одит   50 000   20 000   30 000
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Таблица 3
 Бюджет по дейности за Проект 3BIII ‐2.1.

I II III IV 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Г одишни разчети

Дейности по проект ЗВ III-2.1.

Ра
зп
ор
ед
ит
ел

 
на

 с
ре
дс
тв
ат
а

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Тримесечни разчети за 2014 г.

Дейност 3BIII -2.1.7. "Градска градина в кв. 63 - Б 
паркоустройство, алейна мрежа, градинско 
обзавеждане, поливна система, алейно осветление, 
комбинирана детска площадка"

Община 
Разград   190 000

2.1.7.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта   16 000   1 000   1 000   1 000   1 000   4 000   4 000   4 000

2.1.7.2. Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
проектиране; в) строителство; г) строителен надзор; д) 
информация и публичност; е) одит.

  2 000    500    500   1 000

2.1.7.3.Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.   1 000    250    250    500

2.1.7.4. Проектиране   8 000   4 000   4 000
2.1.7.5. Реализация на проекта   145 300   60 000   60 000   25 300

2.1.7.6. Упражняване на строителен и авторски надзор   8 000   4 000   4 000

2.1.7.7. Въвеждане в експлоатация и държавни такси   2 000   2 000
2.1.7.8. Информация и публичност   2 000   1 000   1 000
2.1.7.9.Одит   5 700   2 000   3 700

12 935 150 13 250 54 750 17 750  61 000 1 355 750 1 571 973 3 730 678 2 452 000 2 492 000 1 186 000Общо за Проекта:
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Таблица 3
 Бюджет по дейности за Проект 3BIII ‐3.1.

I II III IV 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Дейност 3BIII -3.1.1. „Изграждане на физкултурен 
салон и многофункционална спортна зала към 
ГПЧЕ „Екзарх Йосиф””

Община 
Разград 1 500 000

3.1.1.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта  47 000  2 938  2 938  2 938  2 938  11 750  11 750  11 750

3.1.1.2. Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
строителство; в) строителен надзор; г) информация и 
публичност; д) одит.

 6 000  5 000  1 000

3.1.1.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.  3 000  1 000  2 000

3.1.1.4. Реализация на проекта 1 386 000  462 000  462 000  462 000

3.1.1.5. Упражняване на строителен и авторски надзор  34 000  10 000  10 000  14 000

3.1.1.6. Въвеждане в експлоатация и държавни такси  4 000  4 000
3.1.1.7. Информация и публичност  5 000  2 500  2 500
3.1.1.8.Одит  15 000  5 000  10 000

1 500 000 7 938 4 938 7 438 7 938 483 750 483 750  504 250Общо за Проекта:

Таблица № 3. Бюджет по дейности за Проект 3BIII -3.1. „Изграждане на физкултурен салон и многофункционална спортна зала към ГПЧЕ 
„Екзарх Йосиф”” от ГРУПА ПРОЕКТИ ЗВ III - 3: Социална и образователна инфраструктура

Дейности по проект ЗВ III-3.1.

Ра
зп
ор
ед
ит
ел

 
на

 с
ре
дс
тв
ат
а

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Тримесечни разчети за 2015 г. Г одишни разчети
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Таблица 3
 Бюджет по дейности за Проект 3BIII ‐3.2.

I II III IV 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Дейност 3BIII -3.2.1. „ГПЧЕ "Екзарх Йосиф" /втори 
корпус/ с дворно място - реконструкция и 
обновяване с мерки за енергийна ефективност, 
благоустрояване на дворно място и изграждане на 
енергоспестяващо осветление”

Община 
Разград  975 400

3.2.1.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта  40 000  2 000  2 000  2 000  2 000  8 000  8 000  8 000  8 000

3.2.1.2. Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
проектиране; в) строителство; г) строителен надзор; д) 
информация и публичност; е) одит.

 7 000  2 000  2 000  3 000

3.2.1.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.  3 000  1 000   500  1 500

3.2.1.4. Проектиране  28 000  14 000  14 000
3.2.1.5. Реализация на проекта  855 900  213 975  213 975  213 975  213 975

3.2.1.6. Упражняване на строителен и авторски надзор  25 500  6 375  6 375  6 375  6 375

3.2.1.7. Въвеждане в експлоатация и държавни такси  2 000  2 000
3.2.1.8. Информация и публичност  4 000  2 000  2 000
3.2.1.9.Одит  10 000  10 000

Тримесечни разчети за 2014 г.

Таблица № 3. Бюджет по дейности за Проект 3BIII -3.2. „Реконструкция, обновяване и мерки за енергийна ефективност на образователната 
инфраструктура” от ГРУПА ПРОЕКТИ ЗВ III - 3: Социална и образователна инфраструктура

Г одишни разчети

Дейности по проект ЗВ III-3.2.

Ра
зп
ор
ед
ит
ел

 
на

 с
ре
дс
тв
ат
а

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а
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Таблица 3
 Бюджет по дейности за Проект 3BIII ‐3.2.

I II III IV 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Тримесечни разчети за 2014 г. Г одишни разчети

Дейности по проект ЗВ III-3.2.

Ра
зп
ор
ед
ит
ел

 
на

 с
ре
дс
тв
ат
а

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а

Дейност 3BIII -3.2.2. „ОУ "Н. Й. Вапацаров" с 
дворно място - реконструкция и обновяване с мерки 
за енергийна ефективност, благоустрояване на 
дворно място и изграждане на енергоспестяващо 
осветление”

Община 
Разград 1 037 300

3.2.2.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта  42 000  2 100  2 100  2 100  2 100  8 400  8 400  8 400  8 400

3.2.2.2. Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
проектиране; в) строителство; г) строителен надзор; д) 
информация и публичност; е) одит.

 7 000  2 000  2 000  3 000

3.2.2.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.  3 000  1 000   500  1 500

3.2.2.4. Проектиране  30 000  15 000  15 000
3.2.2.5. Реализация на проекта  911 300  240 000  240 000  240 000  191 300
3.2.2.6. Упражняване на строителен и авторски надзор  27 000  6 750  6 750  6 750  6 750

3.2.2.7. Въвеждане в експлоатация и държавни такси  2 000  2 000
3.2.2.8. Информация и публичност  4 000  2 000  2 000
3.2.2.9.Одит  11 000  11 000
Дейност 3BIII -3.2.3. „Средношколско общежитие с 
прилежащо дворно място - реконструкция и 
обновяване с мерки за енергийна ефективност”

Община 
Разград 1 093 500

3.2.3.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта  42 000  2 100  2 100  2 100  2 100  8 400  8 400  8 400  8 400
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Таблица 3
 Бюджет по дейности за Проект 3BIII ‐3.2.

I II III IV 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Тримесечни разчети за 2014 г. Г одишни разчети

Дейности по проект ЗВ III-3.2.

Ра
зп
ор
ед
ит
ел

 
на

 с
ре
дс
тв
ат
а

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а

3.2.3.2.Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
проектиране; в) строителство; г) строителен надзор; д) 
информация и публичност; е) одит.

 7 000  2 000  2 000  3 000

3.2.3.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.  3 000  1 000  1 000  1 000

3.2.3.4. Проектиране  30 000  15 000  15 000
3.2.3.5. Реализация на проекта  967 500  250 000  250 000  250 000  217 500
3.2.3.6. Упражняване на строителен и авторски надзор  27 000  6 750  6 750  6 750  6 750
3.2.3.7. Въвеждане в експлоатация и държавни такси  2 000  2 000
3.2.3.8. Информация и публичност  4 000  2 000  2 000
3.2.3.9.Одит  11 000  11 000
Дейност 3BIII -3.2.4. „Детска ясла "Звездици" с 
дворно място - реконструкция и обновяване с мерки 
за енергийна ефективност и съоръжения за игра”

Община 
Разград  723 800

3.2.4.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта  38 000  1 900  1 900  1 900  1 900  7 600  7 600  7 600  7 600

3.2.4.2. Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
проектиране; в) строителство; г) строителен надзор; д) 
информация и публичност; е) одит.

 6 000  2 000  2 000  2 000

3.2.4.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.  3 000  1 000   500  1 500

3.2.4.4. Проектиране  28 000  14 000  14 000
3.2.4.5. Реализация на проекта  612 800  160 000  160 000  160 000  132 800
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Таблица 3
 Бюджет по дейности за Проект 3BIII ‐3.2.

I II III IV 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Тримесечни разчети за 2014 г. Г одишни разчети

Дейности по проект ЗВ III-3.2.

Ра
зп
ор
ед
ит
ел

 
на

 с
ре
дс
тв
ат
а

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а

3.2.4.6. Упражняване на строителен и авторски надзор  22 000  5 500  5 500  5 500  5 500

3.2.4.7. Въвеждане в експлоатация и държавни такси  2 000  2 000

3.2.4.8. Информация и публичност  3 000  1 500  1 500
3.2.4.9.Одит  9 000  9 000

3 830 000 18 100  47 600 74 600 44 600 931 750 921 750 921 750  869 850Общо за Проекта:
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Таблица 3
Бюджет по дейности за Проект 3BIII ‐4.1.

I II III IV 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Дейност 3BIII -4.1.1. "Библиотека "Проф. Боян 
Пенев" - реконструкция и обновяване с мерки за 
енергийна ефективност"

Община 
Разград  313 900

4.1.1.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта  30 000  1 250  1 250  1 250  1 250  5 000  5 000  5 000  5 000  5 000

4.1.1.2. Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
проектиране; в) строителство; г) строителен надзор; д) 
информация и публичност; е) одит.

 3 000   500   500   500   500  1 000

4.1.1.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.  1 000   500   500

4.1.1.4. Проектиране  16 000  8 000  8 000
4.1.1.5. Реализация на проекта  236 483  60 000  60 000  60 000  60 000 - 3 517

4.1.1.6. Упражняване на строителен и авторски надзор  14 000  5 000  2 000  2 000  2 000  3 000

4.1.1.7. Въвеждане в експлоатация и държавни такси  2 000  2 000
4.1.1.8. Информация и публичност  2 000  1 000  1 000
4.1.1.9.Одит  9 417  3 000  6 417
Дейност 3BIII -4.1.2. "Музикална школа "Илия 
Бърнев" към народно читалище"Развитие 1869" - 
реконструкция и обновяване с мерки за енергийна 
ефективност"

Община 
Разград  336 000

4.1.2.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта  30 000  1 250  1 250  1 250  1 250  5 000  5 000  5 000  5 000  5 000

Г одишни разчети

Таблица № 3. Бюджет по дейности за Проект 3BIII -4.1. „Енергийна ефективност и реконструкция на сгради в сферата на културата и изкуството” от ГРУПА ПРОЕКТИ 
ЗВ III - 4: Историческо наследство и културна инфраструктура

Дейности по проект ЗВ III-4.1.

Ра
зп
ор
ед
ит
ел

 
на

 с
ре
дс
тв
ат
а

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Тримесечни разчети за 2014 г.
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Таблица 3
Бюджет по дейности за Проект 3BIII ‐4.1.

I II III IV 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Г одишни разчети

Дейности по проект ЗВ III-4.1.

Ра
зп
ор
ед
ит
ел

 
на

 с
ре
дс
тв
ат
а

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Тримесечни разчети за 2014 г.

4.1.2.2. Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
проектиране; в) строителство; г) строителен надзор; д) 
информация и публичност; е) одит.

 3 000  1 000  1 000  1 000

4.1.2.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.  1 000   500   500

4.1.2.4. Проектиране  16 000  8 000  8 000
4.1.2.5. Реализация на проекта  257 920  60 000  60 000  60 000  60 000  17 920

4.1.2.6. Упражняване на строителен и авторски надзор  14 000  4 000  2 000  2 000  2 000  4 000

4.1.2.7. Въвеждане в експлоатация и държавни такси  2 000  2 000
4.1.2.8. Информация и публичност  2 000  1 000  1 000
4.1.2.9.Одит  10 080  4 000  6 080
Дейност 3BIII -4.1.3. "Етнографски музей с дворно 
място - реконструкция и обновяване с мерки за 
енергийна ефективност"

Община 
Разград  300 000

4.1.3.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта  35 000  1 458  1 458  1 458  1 458  5 833  5 833  5 833  5 833  5 833

4.1.3.2. Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
проектиране; в) строителство; г) строителен надзор; д) 
информация и публичност; е) одит.

 3 000  1 000   500   500  1 000

4.1.3.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.  1 000   500   500

4.1.3.4. Проектиране  20 000  10 000  10 000
4.1.3.5. Реализация на проекта  212 000  117 000  50 000  50 000  50 000 - 55 000

4.1.3.6. Упражняване на строителен и авторски надзор  16 000  5 000  2 000  2 000  2 000  5 000

4.1.3.7. Въвеждане в експлоатация и държавни такси  2 000  2 000
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Таблица 3
Бюджет по дейности за Проект 3BIII ‐4.1.

I II III IV 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Г одишни разчети

Дейности по проект ЗВ III-4.1.

Ра
зп
ор
ед
ит
ел

 
на

 с
ре
дс
тв
ат
а

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Тримесечни разчети за 2014 г.

4.1.3.8. Информация и публичност  2 000  1 000  1 000
4.1.3.9.Одит  9 000  4 000  5 000
Дейност 3BIII -4.1.4. „Основен ремонт на сградата 
на Разградската филхармония” Община 

Разград  345 000

4.1.4.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта  32 000  1 333  1 333  1 333  1 333  5 333  5 333  5 333  5 333  5 333

4.1.4.2. Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
проектиране; в) строителство; г) строителен надзор; д) 
информация и публичност; е) одит.

 3 000  1 000  1 000  1 000

4.1.4.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.  1 000   500   500

4.1.4.4. Проектиране  16 000  8 000  8 000
4.1.4.5. Реализация на проекта  264 650  60 000  60 000  60 000  60 000  24 650

4.1.4.6. Упражняване на строителен и авторски надзор  14 000  4 000  2 000  2 000  2 000  4 000

4.1.4.7. Въвеждане в експлоатация и държавни такси  2 000  2 000
4.1.4.8. Информация и публичност  2 000  1 000  1 000
4.1.4.9.Одит  10 350  4 000  6 350
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Таблица 3
Бюджет по дейности за Проект 3BIII ‐4.1.

I II III IV 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Г одишни разчети

Дейности по проект ЗВ III-4.1.

Ра
зп
ор
ед
ит
ел

 
на

 с
ре
дс
тв
ат
а

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Тримесечни разчети за 2014 г.

Дейност 3BIII -4.1.5. „Енергийно обследване и 
саниране на Общинския културен център, сградите 
на Общинското радио, административната и 
театралната сграда на Народно Читалище 
„Развитие 1869””

Община 
Разград  351 680

4.1.5.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта  31 000  1 107  1 107  1 107  1 107  4 429  4 429  4 429  4 429  4 429  4 429

4.1.5.2. Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; 
б)енергийно обследване; в) проектиране; г) 
строителство; д) строителен надзор; е) информация и 
публичност; ж) одит.

 3 000   500   500   500   500  1 000

4.1.5.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.  1 000   500   500

4.1.5.4. Енергийно обследване  8 000  4 000  4 000
4.1.5.5. Проектиране  16 000  8 000  8 000
4.1.5.6. Реализация на проекта  264 130  50 000  50 000  50 000  50 000  50 000  14 130

4.1.5.7. Упражняване на строителен и авторски надзор  14 000  6 000  1 000  1 000  1 000  1 000  4 000

4.1.5.8. Въвеждане в експлоатация и държавни такси  2 000  2 000
4.1.5.9. Информация и публичност  2 000  1 000  1 000
4.1.5.10.Одит  10 550  3 500  7 050

1 646 580 10 399 63 399 11 899 68 399 403 595 314 595 314 595 314 595 112 495  32 609Общо за Проекта:
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Таблица 3
Бюджет по дейности за Проект 3BIII ‐4.2.

I II III IV 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Дейност 3BIII -4.2.1. „Промотиране на ежегоден 
фестивал на киселото мляко и  фестивал "Разград - 
градът е сцена"” Община 

Разград  235 000

4.2.1.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта  16 000  1 000  1 000  2 000  2 000  2 000  2 000  2 000  2 000  2 000

4.2.1.2. Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
информация и публичност; в) одит.

 4 000  4 000

4.2.1.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.  2 000  1 000  1 000

4.2.1.4. Реализация на проекта  205 000  42 500  42 500  42 500  42 500  35 000
4.2.1.5. Информация и публичност  4 000  2 000  2 000
4.2.1.6.Одит  4 000  2 000  2 000

235 000 6 000  4 000 2 000 2 000 46 500 44 500 44 500 44 500  41 000

Г одишни разчети

Таблица № 3. Бюджет по дейности за Проект 3BIII -4.2. „Промотиране на иновативни културни събития” от ГРУПА ПРОЕКТИ ЗВ III - 4: 
Историческо наследство и културна инфраструктура

Общо за Проекта:

Дейности по проект ЗВ III-4.2.

Ра
зп
ор
ед
ит
ел

 н
а 

ср
ед
ст
ва
та

С
то
йн

ос
т,

 л
ев
а Тримесечни разчети за 2015 г.
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Таблица 3
Бюджет по дейности за Проект 3BIII ‐4.3.

I II III IV 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Дейност 3BIII -4.3.1. „Къща музей „Станка и 
Никола Икономови””

Община 
Разград  19 850

4.3.1.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта  1 440   90   90   90   90   360   360   360

4.3.1.2.Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
доставка и монтаж; в) информация и публичност.

 1 000  1 000

4.3.1.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.  1 000   200   800

4.3.1.4. Реализация на проекта  14 410  5 000  5 000  4 410
4.3.1.5. Консултантски услуги по администриране на 
проекта  1 000   500   500

4.3.1.6. Информация и публичност  1 000   500   500
Дейност 3BIII -4.3.2. „Сградите на съда, НАП, ОКЦ, 
Дом на армията, ГПЧЕ „Екзарх Йосиф””

Община 
Разград  94 150

4.3.2.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта  7 200   450   450   450   450  1 800  1 800  1 800

4.3.2.2. Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
доставка и монтаж; в) информация и публичност.

 1 000  1 000

4.3.2.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.  1 000   200   800

4.3.2.4. Реализация на проекта  81 950  27 500  27 500  26 950
4.3.2.5. Консултантски услуги по администриране на 
проекта  2 000  1 000  1 000

4.3.2.6. Информация и публичност  1 000   500   500
114 000 2 940  3 140  540  540 36 160 34 660 36 020Общо за Проекта:

Таблица № 3. Бюджет по дейности за Проект 3BIII -4.3. „Поставяне на архитектурно-художестено осветление на исторически, културни и 
туристически обекти в централната градска част” от ГРУПА ПРОЕКТИ ЗВ III - 4: Историческо наследство и културна инфраструктура

Дейности по проект ЗВ III-4.3.

Ра
зп
ор
ед
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ел

 
на

 с
ре
дс
тв
ат
а

С
то
йн

ос
т,
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ва

Тримесечни разчети за 2016 г. Г одишни разчети
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Таблица 3
Бюджет по дейности за Проект 3BIII ‐4.4.

I II III IV 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Дейност 3BIII -4.4.1. „Превръщане на площад 
Възраждане и рамката му в архитектурно и 
културно-исторически комплекс на открито, 
включващ административната и театрални сгради 
на НЧ „Развитие 1869”, Мавзолея-костница, 
Войнишкия паметник и паметник на учениците на 
Кирил и Методий”

Община 
Разград  469 500

4.4.1.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта  34 000  1 700  1 700  1 700  1 700  6 800  6 800  6 800  6 800

4.4.1.2. Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
проектиране; в) строителство; г) строителен надзор; д) 
информация и публичност; е) одит.

 4 000   700   700   700   700  1 200

4.4.1.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.  2 000   500   500  1 000

4.4.1.4. Проектиране  18 000  9 000  9 000
4.4.1.5. Реализация на проекта  384 500  102 000  102 000  102 000  78 500

4.4.1.6. Упражняване на строителен и авторски надзор  16 000  4 000  4 000  4 000  4 000

4.4.1.7. Въвеждане в експлоатация и държавни такси  2 000  2 000

4.4.1.8. Информация и публичност  3 000  1 500  1 500
4.4.1.9.Одит  6 000  3 000  3 000

469 500 2 400  4 400 2 900 11 400 127 000 112 800 112 800  95 800Общо за Проекта:

Таблица № 3. Бюджет по дейности за Проект 3BIII -4.4. „Превръщане на площад Възраждане и рамката му в архитектурно и културно-исторически 
комплекс на открито” от ГРУПА ПРОЕКТИ ЗВ III - 4: Историческо наследство и културна инфраструктура

Г одишни разчети

Дейности по проект ЗВ III-4.4.

Ра
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на
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а Тримесечни разчети за 2014 г.
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Таблица 3
Бюджет по дейности за Проект 3BIII ‐4.5.

I II III IV 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Дейност 3BIII -4.5.1. „Къща-музей „Станка и 
Никола Икономови” и Мавзолей-костница” Община 

Разград  350 700

4.5.1.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта  36 000  1 800  1 800  1 800  1 800  7 200  7 200  7 200  7 200

4.5.1.2. Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
проектиране; в) строителство; г) строителен надзор; д) 
информация и публичност; е) одит.

 4 000  2 000  2 000

4.5.1.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.  2 000  1 000  1 000

4.5.1.4. Проектиране  16 000  8 000  8 000
4.5.1.5. Реализация на проекта  242 200  60 000  60 000  60 000  62 200

4.5.1.6. Упражняване на строителен и авторски надзор  16 000  5 000  5 000  5 000  1 000

4.5.1.7. Въвеждане в експлоатация и държавни такси  2 000  2 000
4.5.1.8.Обучение на екскурзоводи и аниматори  21 000  21 000
4.5.1.9. Информация и публичност  2 500  1 000  1 500
4.5.1.10.Одит  9 000  3 000  6 000
Дейност 3BIII -4.5.2. „Къщи-клубове на: Съюза на 
архитектите, Съюза на българските художници, 
Съюза на дейците на културата, Съюза на 
ветераните от войните, Съюза на инвалидите и 
Съюза на глухите”

Община 
Разград  873 300

Г одишни разчети

Таблица № 3. Бюджет по дейности за Проект 3BIII -4.5. „Извършване на консервационни и реставрационни дейности на паметници на културата в централната 
градска част” от ГРУПА ПРОЕКТИ ЗВ III - 4: Историческо наследство и културна инфраструктура

Дейности по проект ЗВ III-4.5.

Ра
зп
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ед
ит
ел
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 с
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ва

Тримесечни разчети за 2014 г.

1/2



Таблица 3
Бюджет по дейности за Проект 3BIII ‐4.5.

I II III IV 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Г одишни разчети

Дейности по проект ЗВ III-4.5.

Ра
зп
ор
ед
ит
ел

 
на

 с
ре
дс
тв
ат
а

С
то
йн

ос
т,

 
ле
ва

Тримесечни разчети за 2014 г.

4.5.2.1. Организация, управление, наблюдение и 
отчетност на проекта  51 000  2 125  2 125  2 125  2 125  8 500  8 500  8 500  8 500  8 500

4.5.2.2. Подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки за: а) консултантски услуги; б) 
проектиране; в) строителство; г) строителен надзор; д) 
информация и публичност; е) одит.

 6 000  2 000  2 000  2 000

4.5.2.3. Провеждане на процедурите за избор на 
изпълнители.  3 000  1 000  1 000  1 000

4.5.2.4. Проектиране  27 000  13 000  14 000
4.5.2.5. Реализация на проекта  728 800  151 000  151 000  151 000  151 000  124 800

4.5.2.6. Упражняване на строителен и авторски надзор  24 000  1 620  1 620  1 620  1 620  17 520

4.5.2.7. Въвеждане в експлоатация и държавни такси  3 000  3 000

4.5.2.8.Закупуване на 6 бр. лаптопи и 6 бр. мултимедия  18 000

4.5.2.9. Информация и публичност  3 500  1 500  2 000
4.5.2.10.Одит  9 000  4 000  5 000

1 224 000 7 925 23 425 26 925 15 925 242 320 233 320 233 320 262 020  160 820Общо за Проекта:

2/2



 

Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град 

Разград за осигуряване на устойчива, обновена и качествена градска среда” по Договор BG161PO001/1.4-07/2010/010, който се 

осъществява 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 Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 

становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

ДЗЗД „Консорциум Абритус III Консулт” 

224 | 251 

8.3.5. План-график за реализация на проектите в ЗВ III – Зона на публични 

функции с висока обществена значимост (Таблица 4 за ЗВ III) 

  



Таблица 4
 План‐график на проектите в Зона за въздействие оттип „зона на публични функции с висока обществена значимост” в град РАЗГРАД, включена в ИПГВР като 3B III „ЗОНА НА 

ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ" 

Наименование на проекта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Отговорно 

звено/организация/
структура

Дейност 3BIII -1.3.1. „Реконструкция на съществуващото и въвеждане на ново 
енергоспестяващо улично осветление по уличната мрежа в границите на зоната 
за въздействие”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -2.1.2. „Централна градска градина "Стефан Стамболов" - 
паркоустройство, алейна мрежа, градинско обзавеждане, воден ефект, парково 
осветление, поливна система”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -2.1.5. "Градска градина в кв. 64 - паркоустройство, алейна мрежа, 
градинско обзавеждане, поливна система, алейно осветление, комбинирана 
детска площадка"

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -2.1.6. "Квартали 63, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 303, 304, 306, Екип за изпълнение 

Таблица № 4: План-график на проектите в Зона за въздействие оттип „зона на публични функции с висока обществена значимост” в град РАЗГРАД, включена в ИПГВР като 
3B III „ЗОНА НА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ" 

шестмесечие 2

Планирано начало на изпълнение на проектите в зона ЗВIII „зона на публични функции с висока обществена 
значимост”

януари 2014 г.

Година 1 (2014)
шестмесечие 1

1/26

Дейност 3BIII 2.1.6. Квартали 63, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 303, 304, 306, 
307, 675, 801 - общо 15 броя, включващи изграждане, реконструкция и 
рехабилитация на зелени площи, кътове за отдих с градинско обзавеждане, 
пешеходни алеи и тротоари, обслужващи улици и места за паркиране на 
живущите, изграждане на енерго спестяващо осветление. Изграждане и 
възстановяване на комбинирани детски площадки в двете възрастови групи в кв. 
65 /2 броя/, кв. 66, кв. 306, кв. 71, кв. 73, кв. 319, кв. 675, кв. 65 - общо 9 броя. 
Изграждане на комбинирана спортна площадка в кв. 72"

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -2.1.7. "Градска градина в кв. 63 - Б паркоустройство, алейна 
мрежа, градинско обзавеждане, поливна система, алейно осветление, 
комбинирана детска площадка"

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -3.2.1. „ГПЧЕ "Екзарх Йосиф" /втори корпус/ с дворно място - 
реконструкция и обновяване с мерки за енергийна ефективност, благоустрояване 
на дворно място и изграждане на енергоспестяващо осветление”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

1/26



Таблица 4
 План‐график на проектите в Зона за въздействие оттип „зона на публични функции с висока обществена значимост” в град РАЗГРАД, включена в ИПГВР като 3B III „ЗОНА НА 

ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ" 

Наименование на проекта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Отговорно 

звено/организация/
структура

Дейност 3BIII -3.2.2. „ОУ "Н. Й. Вапацаров" с дворно място - реконструкция и 
обновяване с мерки за енергийна ефективност, благоустрояване на дворно място 
и изграждане на енергоспестяващо осветление”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -3.2.3. „Средношколско общежитие с прилежащо дворно място - 
реконструкция и обновяване с мерки за енергийна ефективност”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -3.2.4. „Детска ясла "Звездицa" с дворно място - реконструкция и 
обновяване с мерки за енергийна ефективност и съоръжения за игра”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -4.1.1. "Библиотека "Проф. Боян Пенев" - реконструкция и 
обновяване с мерки за енергийна ефективност"

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -4.1.2. "Музикална школа "Илия Бърнев" към народно 
читалище"Развитие 1869" - реконструкция и обновяване с мерки за енергийна 
ф "

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -4.1.3. "Етнографски музей с дворно място - реконструкция и 
обновяване с мерки за енергийна ефективност"

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -4.1.4. „Основен ремонт на сградата на Разградската Екип за изпълнение 

Година 1 (2014)

шестмесечие 1 шестмесечие 2

2/26

филхармония” на ИПГВР

Дейност 3BIII -4.1.5. „Енергийно обследване и саниране на Общинския културен 
център, сградите на Общинското радио, административната и театралната сграда 
на Народно Читалище „Развитие 1869””

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -4.5.1. „Къща-музей „Станка и Никола Икономови” и Мавзолей-
костница”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -4.5.2. „Къщи-клубове на: Съюза на архитектите, Съюза на 
българските художници, Съюза на дейците на културата, Съюза на ветераните от 
войните, Съюза на инвалидите и Съюза на глухите”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

2/26



Таблица 4
 План‐график на проектите в Зона за въздействие оттип „зона на публични функции с висока обществена значимост” в град РАЗГРАД, включена в ИПГВР като 3B III „ЗОНА НА 

ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ" 

Наименование на проекта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Отговорно 

звено/организация/
структура

Дейност 3BIII -1.1.1. "Рехабилитация и реконструкция на ул. "Марица", ул. "Хан 
Крум", ул. "Цар Симеон", ул. "Искър", ул. "Хан Омуртаг", бул. "Бели Лом", ул. 
"Св. Св. Кирил и Методий", ул. "Цар Асен", ул. "Иван Вазов", ул. "Стефан 
Караджа", ул. "Витоша", ул. "Димитър Ненов", ул. "Габрово", ул. "Бузлуджа", ул. 
"Никола Вапцаров", ул. "Дондуков", ул. "Арда", бул. "България", бул. "Априлско 
въстание", ул. "Дунав", ул. "Свети Климент", ул. "Никола Икономов", ул. 
"Димитър Хранов", ул. "Георги С. Раковски", ул. "Софроний", ул. "Панайот 
Волов", ул. "Анани Явашев", ул. "Ангел Кънчев", ул. "Гаврил Кръстевич", бул. 
"Васил Левски", ул. "Северен булевард", бул. "Княз Борис", ул. "Паркова", ул. 
"Антим", ул. "Г. Бенковски", ул. "Венелин", ул. "Андрей Цанов", ул. "Петко Р. 
Славейков", бул. "Странджа" 

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -1.1.2. "Изграждане на велоалея по ул. "Дунав" /двустранна/" Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -1.1.3. „Мостово съоръжение на р. Бели Лом за връзка на ул. „Св. 
К ” ф б Б ” б А

Екип за изпълнение 
ИПГВР

шестмесечие 3

Година 2 (2015)

шестмесечие 4

3/26

Климент” и оформяне на кръстовище с бул. „България” и бул. „Априлско 
въстание”; реконструкция и разширение на мост „Панчоолу” с велоалея и нови 
пешеходни тротоари; изграждане на мостово съоръжение пред входа на Община 
Разград, което да осигури подход към сградата и достъп до паркинга; изграждане 
на пешеходен подход – мостово съоръжение над р. Бели Лом, м/у централния 
кооперативен пазар и хотел „Централ” (с разположени търговски обекти)"

на ИПГВР

Дейност 3BIII -1.1.4. "Реконструкция  на пешеходен подлез на бул. "Априлско 
въстание", свързващ зоната със социален характер и зоната на публични функции
с висока обществена значимост"

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -1.1.5. "Реконструкция на мостове на река Бели Лом по ул. Ст. 
Караджа и по ул. В. Левски - 2 броя, с изграждане на допълнителни  ленти за 
велосипеди"

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -1.1.6.  „Пешеходната зона по ул. „Паркова” с велоалея, свързваща 
центъра с градския парк; осъществяване на връзка на ул. „Дунав” с ул. „Св. 
Климент” до мостово съоръжение на р. Бели Лом”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

3/26



Таблица 4
 План‐график на проектите в Зона за въздействие оттип „зона на публични функции с висока обществена значимост” в град РАЗГРАД, включена в ИПГВР като 3B III „ЗОНА НА 

ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ" 

Наименование на проекта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Отговорно 

звено/организация/
структура

Дейност 3BIII -1.3.1. „Реконструкция на съществуващото и въвеждане на ново 
енергоспестяващо улично осветление по уличната мрежа в границите на зоната 
за въздействие”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -1.4.1. „Изграждане на нова и реконструкция на съществуваща 
ВиК мрежа на територията на зоната: 
- Водопроводна мрежа - 12 500 m.
- Канализационна мрежа - 12 500 m.”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -1.6.1. „Изграждане на зарядни колонки за електромобили при х-л 
"Централ" и спортната зала "Абритус"”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -1.7.1. „Превръщане на сградата на бившия дом на армията в 
обществена сграда с представителни функции”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -1.7.3. „Реконструкция и мерки за енергийна ефективност на 
сградата на община Разград, сградите на съда, прокуратурата, МВР, ДКЦ, НАП, 

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

шестмесечие 3 шестмесечие 4

Година 2 (2015)

4/26

НОИ”

Дейност 3BIII -1.9.1. „Доставка на туристическо влакче и промотиране на 
неговия маршрут, акцентиращ върху културните, исторически и архитектурни 
обекти”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -2.1.2. „Централна градска градина "Стефан Стамболов" - 
паркоустройство, алейна мрежа, градинско обзавеждане, воден ефект, парково 
осветление, поливна система”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -2.1.4. „Осигуряване на свободен достъп до широколентов 
безжичен интернет в зоните за отдих, спорт и туризъм на територията на 
централната градска част”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -2.1.5. "Градска градина в кв. 64 - паркоустройство, алейна мрежа, 
градинско обзавеждане, поливна система, алейно осветление, комбинирана 
детска площадка"

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

4/26



Таблица 4
 План‐график на проектите в Зона за въздействие оттип „зона на публични функции с висока обществена значимост” в град РАЗГРАД, включена в ИПГВР като 3B III „ЗОНА НА 

ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ" 

Наименование на проекта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Отговорно 

звено/организация/
структура

Дейност 3BIII -2.1.6. "Квартали 63, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 303, 304, 306, 
307, 675, 801 - общо 15 броя, включващи изграждане, реконструкция и 
рехабилитация на зелени площи, кътове за отдих с градинско обзавеждане, 
пешеходни алеи и тротоари, обслужващи улици и места за паркиране на 
живущите, изграждане на енерго спестяващо осветление. Изграждане и 
възстановяване на комбинирани детски площадки в двете възрастови групи в кв. 
65 /2 броя/, кв. 66, кв. 306, кв. 71, кв. 73, кв. 319, кв. 675, кв. 65 - общо 9 броя. 
Изграждане на комбинирана спортна площадка в кв. 72"

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -2.1.7. "Градска градина в кв. 63 - Б паркоустройство, алейна 
мрежа, градинско обзавеждане, поливна система, алейно осветление, 
комбинирана детска площадка"

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -3.1.1. „Изграждане на физкултурен салон и многофункционална 
спортна зала към ГПЧЕ „Екзарх Йосиф””

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -3.2.1. „ГПЧЕ "Екзарх Йосиф" /втори корпус/ с дворно място - Екип за изпълнение 

Година 2 (2015)

шестмесечие 3 шестмесечие 4

5/26

реконструкция и обновяване с мерки за енергийна ефективност, благоустрояване 
на дворно място и изграждане на енергоспестяващо осветление”

на ИПГВР

Дейност 3BIII -3.2.2. „ОУ "Н. Й. Вапацаров" с дворно място - реконструкция и 
обновяване с мерки за енергийна ефективност, благоустрояване на дворно място 
и изграждане на енергоспестяващо осветление”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -3.2.3. „Средношколско общежитие с прилежащо дворно място - 
реконструкция и обновяване с мерки за енергийна ефективност”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -3.2.4. „Детска ясла "Звездицa" с дворно място - реконструкция и 
обновяване с мерки за енергийна ефективност и съоръжения за игра”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -4.1.1. "Библиотека "Проф. Боян Пенев" - реконструкция и 
обновяване с мерки за енергийна ефективност"

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -4.1.2. "Музикална школа "Илия Бърнев" към народно 
читалище"Развитие 1869" - реконструкция и обновяване с мерки за енергийна 
ефективност"

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

5/26



Таблица 4
 План‐график на проектите в Зона за въздействие оттип „зона на публични функции с висока обществена значимост” в град РАЗГРАД, включена в ИПГВР като 3B III „ЗОНА НА 

ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ" 

Наименование на проекта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Отговорно 

звено/организация/
структура

Дейност 3BIII -4.1.3. "Етнографски музей с дворно място - реконструкция и 
обновяване с мерки за енергийна ефективност"

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -4.1.4. „Основен ремонт на сградата на Разградската 
филхармония”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -4.1.5. „Енергийно обследване и саниране на Общинския културен 
център, сградите на Общинското радио, административната и театралната сграда 
на Народно Читалище „Развитие 1869””

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -4.1.1. "Библиотека "Проф. Боян Пенев" - реконструкция и 
обновяване с мерки за енергийна ефективност"

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -4.1.2. "Музикална школа "Илия Бърнев" към народно 
читалище"Развитие 1869" - реконструкция и обновяване с мерки за енергийна 
ефективност"

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -4.2.1. „Промотиране на ежегоден фестивал на киселото мляко и  
фестивал "Разград - градът е сцена"”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Година 2 (2015)

шестмесечие 3 шестмесечие 4

6/26

фестивал "Разград - градът е сцена"” на ИПГВР

Дейност 3BIII -4.5.1. „Къща-музей „Станка и Никола Икономови” и Мавзолей-
костница”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -4.5.2. „Къщи-клубове на: Съюза на архитектите, Съюза на 
българските художници, Съюза на дейците на културата, Съюза на ветераните от 
войните, Съюза на инвалидите и Съюза на глухите”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

6/26



Таблица 4
 План‐график на проектите в Зона за въздействие оттип „зона на публични функции с висока обществена значимост” в град РАЗГРАД, включена в ИПГВР като 3B III „ЗОНА НА 

ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ" 

Наименование на проекта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Отговорно 

звено/организация/
структура

Дейност 3BIII -1.1.1. "Рехабилитация и реконструкция на ул. "Марица", ул. "Хан 
Крум", ул. "Цар Симеон", ул. "Искър", ул. "Хан Омуртаг", бул. "Бели Лом", ул. 
"Св. Св. Кирил и Методий", ул. "Цар Асен", ул. "Иван Вазов", ул. "Стефан 
Караджа", ул. "Витоша", ул. "Димитър Ненов", ул. "Габрово", ул. "Бузлуджа", ул. 
"Никола Вапцаров", ул. "Дондуков", ул. "Арда", бул. "България", бул. "Априлско 
въстание", ул. "Дунав", ул. "Свети Климент", ул. "Никола Икономов", ул. 
"Димитър Хранов", ул. "Георги С. Раковски", ул. "Софроний", ул. "Панайот 
Волов", ул. "Анани Явашев", ул. "Ангел Кънчев", ул. "Гаврил Кръстевич", бул. 
"Васил Левски", ул. "Северен булевард", бул. "Княз Борис", ул. "Паркова", ул. 
"Антим", ул. "Г. Бенковски", ул. "Венелин", ул. "Андрей Цанов", ул. "Петко Р. 
Славейков", бул. "Странджа" 

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -1.1.2. "Изграждане на велоалея по ул. "Дунав" /двустранна/" Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -1.1.3. „Мостово съоръжение на р. Бели Лом за връзка на ул. „Св. 
Климент” и оформяне на кръстовище с бул. „България” и бул. „Априлско 

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Година 3 (2016)
шестмесечие 5 шестмесечие 6

7/26

въстание”; реконструкция и разширение на мост „Панчоолу” с велоалея и нови 
пешеходни тротоари; изграждане на мостово съоръжение пред входа на Община 
Разград, което да осигури подход към сградата и достъп до паркинга; изграждане 
на пешеходен подход – мостово съоръжение над р. Бели Лом, м/у централния 
кооперативен пазар и хотел „Централ” (с разположени търговски обекти)"

Дейност 3BIII -1.1.4. "Реконструкция  на пешеходен подлез на бул. "Априлско 
въстание", свързващ зоната със социален характер и зоната на публични функции
с висока обществена значимост"

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -1.1.5. "Реконструкция на мостове на река Бели Лом по ул. Ст. 
Караджа и по ул. В. Левски - 2 броя, с изграждане на допълнителни  ленти за 
велосипеди"

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -1.1.6.  „Пешеходната зона по ул. „Паркова” с велоалея, свързваща 
центъра с градския парк; осъществяване на връзка на ул. „Дунав” с ул. „Св. 
Климент” до мостово съоръжение на р. Бели Лом”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

7/26



Таблица 4
 План‐график на проектите в Зона за въздействие оттип „зона на публични функции с висока обществена значимост” в град РАЗГРАД, включена в ИПГВР като 3B III „ЗОНА НА 

ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ" 

Наименование на проекта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Отговорно 

звено/организация/
структура

Дейност 3BIII -1.2.2. „Изграждане на многоетажен паркинг в югоизточната част 
на площад „Ларго””

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -1.3.1. „Реконструкция на съществуващото и въвеждане на ново 
енергоспестяващо улично осветление по уличната мрежа в границите на зоната 
за въздействие”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -1.3.2. „Енергийно ефективни светофарни уредби - по уличната 
мрежа в границата на зоната”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -1.4.1. „Изграждане на нова и реконструкция на съществуваща 
ВиК мрежа на територията на зоната: 
- Водопроводна мрежа - 12 500 m.
- Канализационна мрежа - 12 500 m.”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -1.5.1. „Оформяне на пешеходна зона, велоалея, прогледни 
площадки и превръщане на коритото на реката в атрактивно място за отдих”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дей ос 3BIII 1 5 2 Коре а ре а а за ре о ра а е а ероз а Е за з е е

шестмесечие 5 шестмесечие 6
Година 3 (2016)

8/26

Дейност 3BIII -1.5.2. „Корекция на реката за предотвратяване на ерозията и 
овладяване на риска от наводнение”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -1.6.1. „Изграждане на зарядни колонки за електромобили при х-л 
"Централ" и спортната зала "Абритус"”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -1.7.1. „Превръщане на сградата на бившия дом на армията в 
обществена сграда с представителни функции”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -1.7.2. „Превръщане на недовършената сграда на МВР в 
мултифункционален комплекс за събития, култура, туризъм, бизнес и спорт”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -1.7.3. „Реконструкция и мерки за енергийна ефективност на 
сградата на община Разград, сградите на съда, прокуратурата, МВР, ДКЦ, НАП, 
НОИ”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -1.9.1. „Доставка на туристическо влакче и промотиране на 
неговия маршрут, акцентиращ върху културните, исторически и архитектурни 
обекти”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

8/26



Таблица 4
 План‐график на проектите в Зона за въздействие оттип „зона на публични функции с висока обществена значимост” в град РАЗГРАД, включена в ИПГВР като 3B III „ЗОНА НА 

ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ" 

Наименование на проекта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Отговорно 

звено/организация/
структура

Дейност 3BIII -2.1.1. "Северен градски парк - Реконструкция и обновяване на 
главна алейна мрежа, градинско обзавеждане, кътове за отдих и четири броя 
комбинирани детски площадки; зоокът "Разград"; изграждане на поливна 
система и парково осветление; изграждане на два броя площадки за фитнес на 
открито"

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -2.1.2. „Централна градска градина "Стефан Стамболов" - 
паркоустройство, алейна мрежа, градинско обзавеждане, воден ефект, парково 
осветление, поливна система”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -2.1.3. „Изграждане на атракционно–увеселителна зона в Северен 
градски парк и обособяване на кътове за представяне на побратимените на гр. 
Разград градове”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -2.1.4. „Осигуряване на свободен достъп до широколентов 
безжичен интернет в зоните за отдих, спорт и туризъм на територията на 
централната градска част”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Д й 3BIII 2 1 5 "Г 64 й й Е

шестмесечие 5 шестмесечие 6

Година 3 (2016)

9/26

Дейност 3BIII -2.1.5. "Градска градина в кв. 64 - паркоустройство, алейна мрежа, 
градинско обзавеждане, поливна система, алейно осветление, комбинирана 
детска площадка"

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -2.1.6. "Квартали 63, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 303, 304, 306, 
307, 675, 801 - общо 15 броя, включващи изграждане, реконструкция и 
рехабилитация на зелени площи, кътове за отдих с градинско обзавеждане, 
пешеходни алеи и тротоари, обслужващи улици и места за паркиране на 
живущите, изграждане на енерго спестяващо осветление. Изграждане и 
възстановяване на комбинирани детски площадки в двете възрастови групи в кв. 
65 /2 броя/, кв. 66, кв. 306, кв. 71, кв. 73, кв. 319, кв. 675, кв. 65 - общо 9 броя. 
Изграждане на комбинирана спортна площадка в кв. 72"

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

9/26



Таблица 4
 План‐график на проектите в Зона за въздействие оттип „зона на публични функции с висока обществена значимост” в град РАЗГРАД, включена в ИПГВР като 3B III „ЗОНА НА 

ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ" 

Наименование на проекта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Отговорно 

звено/организация/
структура

Дейност 3BIII -2.1.7. "Градска градина в кв. 63 - Б паркоустройство, алейна 
мрежа, градинско обзавеждане, поливна система, алейно осветление, 
комбинирана детска площадка"

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -3.1.1. „Изграждане на физкултурен салон и многофункционална 
спортна зала към ГПЧЕ „Екзарх Йосиф””

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -3.2.1. „ГПЧЕ "Екзарх Йосиф" /втори корпус/ с дворно място - 
реконструкция и обновяване с мерки за енергийна ефективност, благоустрояване 
на дворно място и изграждане на енергоспестяващо осветление”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -3.2.2. „ОУ "Н. Й. Вапацаров" с дворно място - реконструкция и 
обновяване с мерки за енергийна ефективност, благоустрояване на дворно място 
и изграждане на енергоспестяващо осветление”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -3.2.3. „Средношколско общежитие с прилежащо дворно място - 
реконструкция и обновяване с мерки за енергийна ефективност”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Д й 3BIII 3 2 4 Д "З " Е

Година 3 (2016)
шестмесечие 5 шестмесечие 6

10/26

Дейност 3BIII -3.2.4. „Детска ясла "Звездицa" с дворно място - реконструкция и 
обновяване с мерки за енергийна ефективност и съоръжения за игра”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -4.1.1. "Библиотека "Проф. Боян Пенев" - реконструкция и 
обновяване с мерки за енергийна ефективност"

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -4.1.2. "Музикална школа "Илия Бърнев" към народно 
читалище"Развитие 1869" - реконструкция и обновяване с мерки за енергийна 
ефективност"

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -4.1.3. "Етнографски музей с дворно място - реконструкция и 
обновяване с мерки за енергийна ефективност"

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -4.1.4. „Основен ремонт на сградата на Разградската 
филхармония”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -4.1.5. „Енергийно обследване и саниране на Общинския културен 
център, сградите на Общинското радио, административната и театралната сграда 
на Народно Читалище „Развитие 1869””

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

10/26



Таблица 4
 План‐график на проектите в Зона за въздействие оттип „зона на публични функции с висока обществена значимост” в град РАЗГРАД, включена в ИПГВР като 3B III „ЗОНА НА 

ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ" 

Наименование на проекта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Отговорно 

звено/организация/
структура

Дейност 3BIII -4.2.1. „Промотиране на ежегоден фестивал на киселото мляко и  
фестивал "Разград - градът е сцена"”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -4.3.1. „Къща музей „Станка и Никола Икономови”” Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -4.3.2. „Сградите на съда, НАП, ОКЦ, Дом на армията, ГПЧЕ 
„Екзарх Йосиф””

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -4.5.1. „Къща-музей „Станка и Никола Икономови” и Мавзолей-
костница”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -4.5.2. „Къщи-клубове на: Съюза на архитектите, Съюза на 
българските художници, Съюза на дейците на културата, Съюза на ветераните от 
войните, Съюза на инвалидите и Съюза на глухите”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

шестмесечие 6
Година 3 (2016)

шестмесечие 5

11/2611/26



Таблица 4
 План‐график на проектите в Зона за въздействие оттип „зона на публични функции с висока обществена значимост” в град РАЗГРАД, включена в ИПГВР като 3B III „ЗОНА НА 

ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ" 

Наименование на проекта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Отговорно 

звено/организация/
структура

Дейност 3BIII -1.1.1. "Рехабилитация и реконструкция на ул. "Марица", ул. "Хан 
Крум", ул. "Цар Симеон", ул. "Искър", ул. "Хан Омуртаг", бул. "Бели Лом", ул. 
"Св. Св. Кирил и Методий", ул. "Цар Асен", ул. "Иван Вазов", ул. "Стефан 
Караджа", ул. "Витоша", ул. "Димитър Ненов", ул. "Габрово", ул. "Бузлуджа", ул. 
"Никола Вапцаров", ул. "Дондуков", ул. "Арда", бул. "България", бул. "Априлско 
въстание", ул. "Дунав", ул. "Свети Климент", ул. "Никола Икономов", ул. 
"Димитър Хранов", ул. "Георги С. Раковски", ул. "Софроний", ул. "Панайот 
Волов", ул. "Анани Явашев", ул. "Ангел Кънчев", ул. "Гаврил Кръстевич", бул. 
"Васил Левски", ул. "Северен булевард", бул. "Княз Борис", ул. "Паркова", ул. 
"Антим", ул. "Г. Бенковски", ул. "Венелин", ул. "Андрей Цанов", ул. "Петко Р. 
Славейков", бул. "Странджа" 

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -1.1.2. "Изграждане на велоалея по ул. "Дунав" /двустранна/" Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -1.1.3. „Мостово съоръжение на р. Бели Лом за връзка на ул. „Св. 
Климент” и оформяне на кръстовище с бул. „България” и бул. „Априлско

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

шестмесечие 7

Година 4 (2017)

шестмесечие 8

12/26

Климент  и оформяне на кръстовище с бул. „България  и бул. „Априлско 
въстание”; реконструкция и разширение на мост „Панчоолу” с велоалея и нови 
пешеходни тротоари; изграждане на мостово съоръжение пред входа на Община 
Разград, което да осигури подход към сградата и достъп до паркинга; изграждане 
на пешеходен подход – мостово съоръжение над р. Бели Лом, м/у централния 
кооперативен пазар и хотел „Централ” (с разположени търговски обекти)"

на ИПГВР

Дейност 3BIII -1.1.4. "Реконструкция  на пешеходен подлез на бул. "Априлско 
въстание", свързващ зоната със социален характер и зоната на публични функции
с висока обществена значимост"

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -1.1.5. "Реконструкция на мостове на река Бели Лом по ул. Ст. 
Караджа и по ул. В. Левски - 2 броя, с изграждане на допълнителни  ленти за 
велосипеди"

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -1.1.6.  „Пешеходната зона по ул. „Паркова” с велоалея, свързваща 
центъра с градския парк; осъществяване на връзка на ул. „Дунав” с ул. „Св. 
Климент” до мостово съоръжение на р. Бели Лом”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

12/26



Таблица 4
 План‐график на проектите в Зона за въздействие оттип „зона на публични функции с висока обществена значимост” в град РАЗГРАД, включена в ИПГВР като 3B III „ЗОНА НА 

ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ" 

Наименование на проекта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Отговорно 

звено/организация/
структура

Дейност 3BIII -1.2.1. „Реконструкция на паркингите до х-л "Централ" и зад 
пощата (ул. "Дунав") и паркинги в близост до централен кооперативен пазар и 
при ул. "Иван Вазов"”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -1.2.2. „Изграждане на многоетажен паркинг в югоизточната част 
на площад „Ларго””

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -1.3.1. „Реконструкция на съществуващото и въвеждане на ново 
енергоспестяващо улично осветление по уличната мрежа в границите на зоната 
за въздействие”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -1.3.2. „Енергийно ефективни светофарни уредби - по уличната 
мрежа в границата на зоната”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -1.4.1. „Изграждане на нова и реконструкция на съществуваща 
ВиК мрежа на територията на зоната: 
- Водопроводна мрежа - 12 500 m.
Канализационна мрежа 12 500 m ”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Година 4 (2017)

шестмесечие 7 шестмесечие 8

13/26

- Канализационна мрежа - 12 500 m.”

Дейност 3BIII -1.5.1. „Оформяне на пешеходна зона, велоалея, прогледни 
площадки и превръщане на коритото на реката в атрактивно място за отдих”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -1.5.2. „Корекция на реката за предотвратяване на ерозията и 
овладяване на риска от наводнение”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -1.6.1. „Изграждане на зарядни колонки за електромобили при х-л 
"Централ" и спортната зала "Абритус"”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -1.7.1. „Превръщане на сградата на бившия дом на армията в 
обществена сграда с представителни функции”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -1.7.2. „Превръщане на недовършената сграда на МВР в 
мултифункционален комплекс за събития, култура, туризъм, бизнес и спорт”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -1.7.3. „Реконструкция и мерки за енергийна ефективност на 
сградата на община Разград, сградите на съда, прокуратурата, МВР, ДКЦ, НАП, 
НОИ”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

13/26



Таблица 4
 План‐график на проектите в Зона за въздействие оттип „зона на публични функции с висока обществена значимост” в град РАЗГРАД, включена в ИПГВР като 3B III „ЗОНА НА 

ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ" 

Наименование на проекта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Отговорно 

звено/организация/
структура

Дейност 3BIII -1.8.1. „Реконструкция, модернизация и покриване на градския 
колодрум”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -1.9.1. „Доставка на туристическо влакче и промотиране на 
неговия маршрут, акцентиращ върху културните, исторически и архитектурни 
обекти”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -2.1.1. "Северен градски парк - Реконструкция и обновяване на 
главна алейна мрежа, градинско обзавеждане, кътове за отдих и четири броя 
комбинирани детски площадки; зоокът "Разград"; изграждане на поливна 
система и парково осветление; изграждане на два броя площадки за фитнес на 
открито"

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -2.1.2. „Централна градска градина "Стефан Стамболов" - 
паркоустройство, алейна мрежа, градинско обзавеждане, воден ефект, парково 
осветление, поливна система”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -2.1.3. „Изграждане на атракционно–увеселителна зона в Северен 
градски парк и обособяване на кътове за представяне на побратимените на гр

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Година 4 (2017)

шестмесечие 7 шестмесечие 8

14/26

градски парк и обособяване на кътове за представяне на побратимените на гр. 
Разград градове”

на ИПГВР

Дейност 3BIII -2.1.4. „Осигуряване на свободен достъп до широколентов 
безжичен интернет в зоните за отдих, спорт и туризъм на територията на 
централната градска част”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -2.1.5. "Градска градина в кв. 64 - паркоустройство, алейна мрежа, 
градинско обзавеждане, поливна система, алейно осветление, комбинирана 
детска площадка"

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -2.1.6. "Квартали 63, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 303, 304, 306, 
307, 675, 801 - общо 15 броя, включващи изграждане, реконструкция и 
рехабилитация на зелени площи, кътове за отдих с градинско обзавеждане, 
пешеходни алеи и тротоари, обслужващи улици и места за паркиране на 
живущите, изграждане на енерго спестяващо осветление. Изграждане и 
възстановяване на комбинирани детски площадки в двете възрастови групи в кв. 
65 /2 броя/, кв. 66, кв. 306, кв. 71, кв. 73, кв. 319, кв. 675, кв. 65 - общо 9 броя. 
Изграждане на комбинирана спортна площадка в кв. 72"

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

14/26



Таблица 4
 План‐график на проектите в Зона за въздействие оттип „зона на публични функции с висока обществена значимост” в град РАЗГРАД, включена в ИПГВР като 3B III „ЗОНА НА 

ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ" 

Наименование на проекта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Отговорно 

звено/организация/
структура

Дейност 3BIII -2.1.7. "Градска градина в кв. 63 - Б паркоустройство, алейна 
мрежа, градинско обзавеждане, поливна система, алейно осветление, 
комбинирана детска площадка"

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -3.1.1. „Изграждане на физкултурен салон и многофункционална 
спортна зала към ГПЧЕ „Екзарх Йосиф””

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -3.2.1. „ГПЧЕ "Екзарх Йосиф" /втори корпус/ с дворно място - 
реконструкция и обновяване с мерки за енергийна ефективност, благоустрояване 
на дворно място и изграждане на енергоспестяващо осветление”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -3.2.2. „ОУ "Н. Й. Вапацаров" с дворно място - реконструкция и 
обновяване с мерки за енергийна ефективност, благоустрояване на дворно място 
и изграждане на енергоспестяващо осветление”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -3.2.3. „Средношколско общежитие с прилежащо дворно място - 
реконструкция и обновяване с мерки за енергийна ефективност”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Година 4 (2017)

шестмесечие 7 шестмесечие 8

15/26

Дейност 3BIII -3.2.4. „Детска ясла "Звездицa" с дворно място - реконструкция и 
обновяване с мерки за енергийна ефективност и съоръжения за игра”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -4.1.1. "Библиотека "Проф. Боян Пенев" - реконструкция и 
обновяване с мерки за енергийна ефективност"

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -4.1.2. "Музикална школа "Илия Бърнев" към народно 
читалище"Развитие 1869" - реконструкция и обновяване с мерки за енергийна 
ефективност"

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -4.1.3. "Етнографски музей с дворно място - реконструкция и 
обновяване с мерки за енергийна ефективност"

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -4.1.4. „Основен ремонт на сградата на Разградската 
филхармония”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -4.1.5. „Енергийно обследване и саниране на Общинския културен 
център, сградите на Общинското радио, административната и театралната сграда 
на Народно Читалище „Развитие 1869””

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

15/26



Таблица 4
 План‐график на проектите в Зона за въздействие оттип „зона на публични функции с висока обществена значимост” в град РАЗГРАД, включена в ИПГВР като 3B III „ЗОНА НА 

ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ" 

Наименование на проекта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Отговорно 

звено/организация/
структура

Дейност 3BIII -4.2.1. „Промотиране на ежегоден фестивал на киселото мляко и  
фестивал "Разград - градът е сцена"”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -4.3.1. „Къща музей „Станка и Никола Икономови”” Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -4.3.2. „Сградите на съда, НАП, ОКЦ, Дом на армията, ГПЧЕ 
„Екзарх Йосиф””

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -4.5.1. „Къща-музей „Станка и Никола Икономови” и Мавзолей-
костница”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -4.5.2. „Къщи-клубове на: Съюза на архитектите, Съюза на 
българските художници, Съюза на дейците на културата, Съюза на ветераните от 
войните, Съюза на инвалидите и Съюза на глухите”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Година 4 (2017)

шестмесечие 7 шестмесечие 8

16/2616/26



Таблица 4
 План‐график на проектите в Зона за въздействие оттип „зона на публични функции с висока обществена значимост” в град РАЗГРАД, включена в ИПГВР като 3B III „ЗОНА НА 

ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ" 

Наименование на проекта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Отговорно 

звено/организация/
структура

Дейност 3BIII -1.1.1. "Рехабилитация и реконструкция на ул. "Марица", ул. "Хан 
Крум", ул. "Цар Симеон", ул. "Искър", ул. "Хан Омуртаг", бул. "Бели Лом", ул. 
"Св. Св. Кирил и Методий", ул. "Цар Асен", ул. "Иван Вазов", ул. "Стефан 
Караджа", ул. "Витоша", ул. "Димитър Ненов", ул. "Габрово", ул. "Бузлуджа", ул. 
"Никола Вапцаров", ул. "Дондуков", ул. "Арда", бул. "България", бул. "Априлско 
въстание", ул. "Дунав", ул. "Свети Климент", ул. "Никола Икономов", ул. 
"Димитър Хранов", ул. "Георги С. Раковски", ул. "Софроний", ул. "Панайот 
Волов", ул. "Анани Явашев", ул. "Ангел Кънчев", ул. "Гаврил Кръстевич", бул. 
"Васил Левски", ул. "Северен булевард", бул. "Княз Борис", ул. "Паркова", ул. 
"Антим", ул. "Г. Бенковски", ул. "Венелин", ул. "Андрей Цанов", ул. "Петко Р. 
Славейков", бул. "Странджа" 

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -1.1.2. "Изграждане на велоалея по ул. "Дунав" /двустранна/" Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -1.1.3. „Мостово съоръжение на р. Бели Лом за връзка на ул. „Св. 
Климент” и оформяне на кръстовище с бул. „България” и бул. „Априлско 

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Година 5 (2018)
шестмесечие 9 шестмесечие 10

17/26

въстание”; реконструкция и разширение на мост „Панчоолу” с велоалея и нови 
пешеходни тротоари; изграждане на мостово съоръжение пред входа на Община 
Разград, което да осигури подход към сградата и достъп до паркинга; изграждане 
на пешеходен подход – мостово съоръжение над р. Бели Лом, м/у централния 
кооперативен пазар и хотел „Централ” (с разположени търговски обекти)"

Дейност 3BIII -1.1.4. "Реконструкция  на пешеходен подлез на бул. "Априлско 
въстание", свързващ зоната със социален характер и зоната на публични функции
с висока обществена значимост"

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -1.1.5. "Реконструкция на мостове на река Бели Лом по ул. Ст. 
Караджа и по ул. В. Левски - 2 броя, с изграждане на допълнителни  ленти за 
велосипеди"

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -1.1.6.  „Пешеходната зона по ул. „Паркова” с велоалея, свързваща 
центъра с градския парк; осъществяване на връзка на ул. „Дунав” с ул. „Св. 
Климент” до мостово съоръжение на р. Бели Лом”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

17/26



Таблица 4
 План‐график на проектите в Зона за въздействие оттип „зона на публични функции с висока обществена значимост” в град РАЗГРАД, включена в ИПГВР като 3B III „ЗОНА НА 

ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ" 

Наименование на проекта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Отговорно 

звено/организация/
структура

Дейност 3BIII -1.2.1. „Реконструкция на паркингите до х-л "Централ" и зад 
пощата (ул. "Дунав") и паркинги в близост до централен кооперативен пазар и 
при ул. "Иван Вазов"”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -1.2.2. „Изграждане на многоетажен паркинг в югоизточната част 
на площад „Ларго””

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -1.3.2. „Енергийно ефективни светофарни уредби - по уличната 
мрежа в границата на зоната”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -1.5.1. „Оформяне на пешеходна зона, велоалея, прогледни 
площадки и превръщане на коритото на реката в атрактивно място за отдих”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -1.5.2. „Корекция на реката за предотвратяване на ерозията и 
овладяване на риска от наводнение”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -1.7.2. „Превръщане на недовършената сграда на МВР в 
мултифункционален комплекс за събития култура туризъм бизнес и спорт”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Година 5 (2018)

шестмесечие 9 шестмесечие 10

18/26

мултифункционален комплекс за събития, култура, туризъм, бизнес и спорт” на ИПГВР

Дейност 3BIII -1.7.3. „Реконструкция и мерки за енергийна ефективност на 
сградата на община Разград, сградите на съда, прокуратурата, МВР, ДКЦ, НАП, 

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -1.8.1. „Реконструкция, модернизация и покриване на градския 
колодрум”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -2.1.1. "Северен градски парк - Реконструкция и обновяване на 
главна алейна мрежа, градинско обзавеждане, кътове за отдих и четири броя 
комбинирани детски площадки; зоокът "Разград"; изграждане на поливна 
система и парково осветление; изграждане на два броя площадки за фитнес на 
открито"

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -2.1.3. „Изграждане на атракционно–увеселителна зона в Северен 
градски парк и обособяване на кътове за представяне на побратимените на гр. 
Разград градове”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

18/26



Таблица 4
 План‐график на проектите в Зона за въздействие оттип „зона на публични функции с висока обществена значимост” в град РАЗГРАД, включена в ИПГВР като 3B III „ЗОНА НА 

ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ" 

Наименование на проекта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Отговорно 

звено/организация/
структура

Дейност 3BIII -3.1.1. „Изграждане на физкултурен салон и многофункционална 
спортна зала към ГПЧЕ „Екзарх Йосиф””

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -3.2.1. „ГПЧЕ "Екзарх Йосиф" /втори корпус/ с дворно място - 
реконструкция и обновяване с мерки за енергийна ефективност, благоустрояване 
на дворно място и изграждане на енергоспестяващо осветление”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -3.2.2. „ОУ "Н. Й. Вапацаров" с дворно място - реконструкция и 
обновяване с мерки за енергийна ефективност, благоустрояване на дворно място 
и изграждане на енергоспестяващо осветление”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -3.2.3. „Средношколско общежитие с прилежащо дворно място - 
реконструкция и обновяване с мерки за енергийна ефективност”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -3.2.4. „Детска ясла "Звездицa" с дворно място - реконструкция и 
обновяване с мерки за енергийна ефективност и съоръжения за игра”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Година 5 (2018)

шестмесечие 9 шестмесечие 10

19/26

р р ф р р
Дейност 3BIII -4.1.1. "Библиотека "Проф. Боян Пенев" - реконструкция и 
обновяване с мерки за енергийна ефективност"

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -4.1.2. "Музикална школа "Илия Бърнев" към народно 
читалище"Развитие 1869" - реконструкция и обновяване с мерки за енергийна 
ефективност"

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -4.1.3. "Етнографски музей с дворно място - реконструкция и 
обновяване с мерки за енергийна ефективност"

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -4.1.4. „Основен ремонт на сградата на Разградската 
филхармония”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -4.1.5. „Енергийно обследване и саниране на Общинския културен 
център, сградите на Общинското радио, административната и театралната сграда 
на Народно Читалище „Развитие 1869””

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -4.2.1. „Промотиране на ежегоден фестивал на киселото мляко и  
фестивал "Разград - градът е сцена"”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

19/26



Таблица 4
 План‐график на проектите в Зона за въздействие оттип „зона на публични функции с висока обществена значимост” в град РАЗГРАД, включена в ИПГВР като 3B III „ЗОНА НА 

ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ" 

Наименование на проекта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Отговорно 

звено/организация/
структура

Дейност 3BIII -4.3.1. „Къща музей „Станка и Никола Икономови”” Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -4.3.2. „Сградите на съда, НАП, ОКЦ, Дом на армията, ГПЧЕ 
„Екзарх Йосиф””

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -4.5.1. „Къща-музей „Станка и Никола Икономови” и Мавзолей-
костница”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -4.5.2. „Къщи-клубове на: Съюза на архитектите, Съюза на 
българските художници, Съюза на дейците на културата, Съюза на ветераните от 
войните, Съюза на инвалидите и Съюза на глухите”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Година 5 (2018)

шестмесечие 9 шестмесечие 10
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Таблица 4
 План‐график на проектите в Зона за въздействие оттип „зона на публични функции с висока обществена значимост” в град РАЗГРАД, включена в ИПГВР като 3B III „ЗОНА НА 

ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ" 

Наименование на проекта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Отговорно 

звено/организация/
структура

Дейност 3BIII -1.1.1. "Рехабилитация и реконструкция на ул. "Марица", ул. "Хан 
Крум", ул. "Цар Симеон", ул. "Искър", ул. "Хан Омуртаг", бул. "Бели Лом", ул. 
"Св. Св. Кирил и Методий", ул. "Цар Асен", ул. "Иван Вазов", ул. "Стефан 
Караджа", ул. "Витоша", ул. "Димитър Ненов", ул. "Габрово", ул. "Бузлуджа", ул. 
"Никола Вапцаров", ул. "Дондуков", ул. "Арда", бул. "България", бул. "Априлско 
въстание", ул. "Дунав", ул. "Свети Климент", ул. "Никола Икономов", ул. 
"Димитър Хранов", ул. "Георги С. Раковски", ул. "Софроний", ул. "Панайот 
Волов", ул. "Анани Явашев", ул. "Ангел Кънчев", ул. "Гаврил Кръстевич", бул. 
"Васил Левски", ул. "Северен булевард", бул. "Княз Борис", ул. "Паркова", ул. 
"Антим", ул. "Г. Бенковски", ул. "Венелин", ул. "Андрей Цанов", ул. "Петко Р. 
Славейков", бул. "Странджа" 

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -1.1.2. "Изграждане на велоалея по ул. "Дунав" /двустранна/" Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -1.1.3. „Мостово съоръжение на р. Бели Лом за връзка на ул. „Св. 
Климент” и оформяне на кръстовище с бул. „България” и бул. „Априлско 

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Година 6 (2019)
шестмесечие 11 шестмесечие 12

21/26

въстание”; реконструкция и разширение на мост „Панчоолу” с велоалея и нови 
пешеходни тротоари; изграждане на мостово съоръжение пред входа на Община 
Разград, което да осигури подход към сградата и достъп до паркинга; изграждане 
на пешеходен подход – мостово съоръжение над р. Бели Лом, м/у централния 
кооперативен пазар и хотел „Централ” (с разположени търговски обекти)"

Дейност 3BIII -1.1.4. "Реконструкция  на пешеходен подлез на бул. "Априлско 
въстание", свързващ зоната със социален характер и зоната на публични функции
с висока обществена значимост"

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -1.1.5. "Реконструкция на мостове на река Бели Лом по ул. Ст. 
Караджа и по ул. В. Левски - 2 броя, с изграждане на допълнителни  ленти за 
велосипеди"

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -1.1.6.  „Пешеходната зона по ул. „Паркова” с велоалея, свързваща 
центъра с градския парк; осъществяване на връзка на ул. „Дунав” с ул. „Св. 
Климент” до мостово съоръжение на р. Бели Лом”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

21/26



Таблица 4
 План‐график на проектите в Зона за въздействие оттип „зона на публични функции с висока обществена значимост” в град РАЗГРАД, включена в ИПГВР като 3B III „ЗОНА НА 

ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ" 

Наименование на проекта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Отговорно 

звено/организация/
структура

Дейност 3BIII -1.2.1. „Реконструкция на паркингите до х-л "Централ" и зад 
пощата (ул. "Дунав") и паркинги в близост до централен кооперативен пазар и 
при ул. "Иван Вазов"”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -1.2.2. „Изграждане на многоетажен паркинг в югоизточната част 
на площад „Ларго””

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -1.3.2. „Енергийно ефективни светофарни уредби - по уличната 
мрежа в границата на зоната”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -1.3.3. „Системи за видео-наблюдение с цел контрол на 
обществената среда и подобряване на транспортната инфраструктура”:  градски 
парк (5 бр. видео камери); ул.”Дунав” с бул.”Странджа”; ул.”Дунав” с бул.”Васил
Левски”; ул.”Дунав” с ул.”Паркова”; бул.”Априлско въстание” с бул.”България”; 
бул.”Априлско въстание” с бул.”Странджа”; кръгово кръстовище; 
бул.”България”; ул.”Св.св.Кирил и Методий”; ул.”Стефан Караджа”; 
пл.”Независимост”; пл.”Възраждане”; пл.”Стефан Стамболов”; пл.”Момина 
чешма”; Общински културен център /ОКЦ/; Джамия  ”Ибрахим паша”; паркинг 

С б б ”А В ”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Година 6 (2019)

шестмесечие 11 шестмесечие 12

22/26

срещу Средношколското общежитие и бул.”Априлско Въстание”

Дейност 3BIII -1.5.1. „Оформяне на пешеходна зона, велоалея, прогледни 
площадки и превръщане на коритото на реката в атрактивно място за отдих”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -1.5.2. „Корекция на реката за предотвратяване на ерозията и 
овладяване на риска от наводнение”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -1.7.2. „Превръщане на недовършената сграда на МВР в 
мултифункционален комплекс за събития, култура, туризъм, бизнес и спорт”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -1.8.1. „Реконструкция, модернизация и покриване на градския 
колодрум”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

22/26



Таблица 4
 План‐график на проектите в Зона за въздействие оттип „зона на публични функции с висока обществена значимост” в град РАЗГРАД, включена в ИПГВР като 3B III „ЗОНА НА 

ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ" 

Наименование на проекта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Отговорно 

звено/организация/
структура

Дейност 3BIII -2.1.1. "Северен градски парк - Реконструкция и обновяване на 
главна алейна мрежа, градинско обзавеждане, кътове за отдих и четири броя 
комбинирани детски площадки; зоокът "Разград"; изграждане на поливна 
система и парково осветление; изграждане на два броя площадки за фитнес на 
открито"

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -2.1.3. „Изграждане на атракционно–увеселителна зона в Северен 
градски парк и обособяване на кътове за представяне на побратимените на гр. 
Разград градове”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -4.1.1. "Библиотека "Проф. Боян Пенев" - реконструкция и 
обновяване с мерки за енергийна ефективност"

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -4.1.2. "Музикална школа "Илия Бърнев" към народно 
читалище"Развитие 1869" - реконструкция и обновяване с мерки за енергийна 
ефективност"

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -4.1.3. "Етнографски музей с дворно място - реконструкция и 
б й ф "

Екип за изпълнение 
ИПГВР

Година 6 (2019)
шестмесечие 11 шестмесечие 12

23/26

обновяване с мерки за енергийна ефективност" на ИПГВР

Дейност 3BIII -4.1.4. „Основен ремонт на сградата на Разградската 
филхармония”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -4.1.5. „Енергийно обследване и саниране на Общинския културен 
център, сградите на Общинското радио, административната и театралната сграда 
на Народно Читалище „Развитие 1869””

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -4.2.1. „Промотиране на ежегоден фестивал на киселото мляко и  
фестивал "Разград - градът е сцена"”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -4.3.1. „Къща музей „Станка и Никола Икономови”” Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -4.3.2. „Сградите на съда, НАП, ОКЦ, Дом на армията, ГПЧЕ 
„Екзарх Йосиф””

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -4.5.2. „Къщи-клубове на: Съюза на архитектите, Съюза на 
българските художници, Съюза на дейците на културата, Съюза на ветераните от 
войните, Съюза на инвалидите и Съюза на глухите”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

23/26



Таблица 4
 План‐график на проектите в Зона за въздействие оттип „зона на публични функции с висока обществена значимост” в град РАЗГРАД, включена в ИПГВР като 3B III „ЗОНА НА 

ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ" 

Наименование на проекта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Отговорно 

звено/организация/
структура

Дейност 3BIII -1.1.1. "Рехабилитация и реконструкция на ул. "Марица", ул. "Хан 
Крум", ул. "Цар Симеон", ул. "Искър", ул. "Хан Омуртаг", бул. "Бели Лом", ул. 
"Св. Св. Кирил и Методий", ул. "Цар Асен", ул. "Иван Вазов", ул. "Стефан 
Караджа", ул. "Витоша", ул. "Димитър Ненов", ул. "Габрово", ул. "Бузлуджа", ул. 
"Никола Вапцаров", ул. "Дондуков", ул. "Арда", бул. "България", бул. "Априлско 
въстание", ул. "Дунав", ул. "Свети Климент", ул. "Никола Икономов", ул. 
"Димитър Хранов", ул. "Георги С. Раковски", ул. "Софроний", ул. "Панайот 
Волов", ул. "Анани Явашев", ул. "Ангел Кънчев", ул. "Гаврил Кръстевич", бул. 
"Васил Левски", ул. "Северен булевард", бул. "Княз Борис", ул. "Паркова", ул. 
"Антим", ул. "Г. Бенковски", ул. "Венелин", ул. "Андрей Цанов", ул. "Петко Р. 
Славейков", бул. "Странджа" 

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -1.1.2. "Изграждане на велоалея по ул. "Дунав" /двустранна/" Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -1.1.3. „Мостово съоръжение на р. Бели Лом за връзка на ул. „Св. 
Климент” и оформяне на кръстовище с бул България” и бул Априлско

шестмесечие 13 шестмесечие 14
Година 7 (2020)

24/26

Климент  и оформяне на кръстовище с бул. „България  и бул. „Априлско 
въстание”; реконструкция и разширение на мост „Панчоолу” с велоалея и нови 
пешеходни тротоари; изграждане на мостово съоръжение пред входа на Община 
Разград, което да осигури подход към сградата и достъп до паркинга; изграждане 
на пешеходен подход – мостово съоръжение над р. Бели Лом, м/у централния 
кооперативен пазар и хотел „Централ” (с разположени търговски обекти)"

Дейност 3BIII -1.1.4. "Реконструкция  на пешеходен подлез на бул. "Априлско 
въстание", свързващ зоната със социален характер и зоната на публични функции
с висока обществена значимост"
Дейност 3BIII -1.1.5. "Реконструкция на мостове на река Бели Лом по ул. Ст. 
Караджа и по ул. В. Левски - 2 броя, с изграждане на допълнителни  ленти за 
велосипеди"
Дейност 3BIII -1.1.6.  „Пешеходната зона по ул. „Паркова” с велоалея, свързваща 
центъра с градския парк; осъществяване на връзка на ул. „Дунав” с ул. „Св. 
Климент” до мостово съоръжение на р. Бели Лом”

24/26



Таблица 4
 План‐график на проектите в Зона за въздействие оттип „зона на публични функции с висока обществена значимост” в град РАЗГРАД, включена в ИПГВР като 3B III „ЗОНА НА 

ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ" 

Наименование на проекта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Отговорно 

звено/организация/
структура

Дейност 3BIII -1.1.1. "Рехабилитация и реконструкция на ул. "Марица", ул. "Хан 
Крум", ул. "Цар Симеон", ул. "Искър", ул. "Хан Омуртаг", бул. "Бели Лом", ул. 
"Св. Св. Кирил и Методий", ул. "Цар Асен", ул. "Иван Вазов", ул. "Стефан 
Караджа", ул. "Витоша", ул. "Димитър Ненов", ул. "Габрово", ул. "Бузлуджа", ул. 
"Никола Вапцаров", ул. "Дондуков", ул. "Арда", бул. "България", бул. "Априлско 
въстание", ул. "Дунав", ул. "Свети Климент", ул. "Никола Икономов", ул. 
"Димитър Хранов", ул. "Георги С. Раковски", ул. "Софроний", ул. "Панайот 
Волов", ул. "Анани Явашев", ул. "Ангел Кънчев", ул. "Гаврил Кръстевич", бул. 
"Васил Левски", ул. "Северен булевард", бул. "Княз Борис", ул. "Паркова", ул. 
"Антим", ул. "Г. Бенковски", ул. "Венелин", ул. "Андрей Цанов", ул. "Петко Р. 
Славейков", бул. "Странджа" 

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -1.1.2. "Изграждане на велоалея по ул. "Дунав" /двустранна/" Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -1.1.3. „Мостово съоръжение на р. Бели Лом за връзка на ул. „Св. 
Климент” и оформяне на кръстовище с бул България” и бул Априлско

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Година 7 (2020)
шестмесечие 13 шестмесечие 14

25/26

Климент” и оформяне на кръстовище с бул. „България” и бул. „Априлско 
въстание”; реконструкция и разширение на мост „Панчоолу” с велоалея и нови 
пешеходни тротоари; изграждане на мостово съоръжение пред входа на Община 
Разград, което да осигури подход към сградата и достъп до паркинга; изграждане 
на пешеходен подход – мостово съоръжение над р. Бели Лом, м/у централния 
кооперативен пазар и хотел „Централ” (с разположени търговски обекти)"

на ИПГВР

Дейност 3BIII -1.1.4. "Реконструкция  на пешеходен подлез на бул. "Априлско 
въстание", свързващ зоната със социален характер и зоната на публични функции
с висока обществена значимост"
Дейност 3BIII -1.1.5. "Реконструкция на мостове на река Бели Лом по ул. Ст. 
Караджа и по ул. В. Левски - 2 броя, с изграждане на допълнителни  ленти за 
велосипеди"

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

25/26



Таблица 4
 План‐график на проектите в Зона за въздействие оттип „зона на публични функции с висока обществена значимост” в град РАЗГРАД, включена в ИПГВР като 3B III „ЗОНА НА 

ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ" 

Наименование на проекта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Отговорно 

звено/организация/
Дейност 3BIII -1.1.6.  „Пешеходната зона по ул. „Паркова” с велоалея, свързваща 
центъра с градския парк; осъществяване на връзка на ул. „Дунав” с ул. „Св. 
Климент” до мостово съоръжение на р. Бели Лом”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -1.2.1. „Реконструкция на паркингите до х-л "Централ" и зад 
пощата (ул. "Дунав") и паркинги в близост до централен кооперативен пазар и 
при ул. "Иван Вазов"”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -1.5.1. „Оформяне на пешеходна зона, велоалея, прогледни 
площадки и превръщане на коритото на реката в атрактивно място за отдих”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -1.5.2. „Корекция на реката за предотвратяване на ерозията и 
овладяване на риска от наводнение”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -1.7.2. „Превръщане на недовършената сграда на МВР в 
мултифункционален комплекс за събития, култура, туризъм, бизнес и спорт”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -1.8.1. „Реконструкция, модернизация и покриване на градския 
колодрум”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

шестмесечие 14

Година 7 (2020)

шестмесечие 13

26/26

Дейност 3BIII -2.1.1. "Северен градски парк - Реконструкция и обновяване на 
главна алейна мрежа, градинско обзавеждане, кътове за отдих и четири броя 
комбинирани детски площадки; зоокът "Разград"; изграждане на поливна 
система и парково осветление; изграждане на два броя площадки за фитнес на 
открито"

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -2.1.3. „Изграждане на атракционно–увеселителна зона в Северен 
градски парк и обособяване на кътове за представяне на побратимените на гр. 
Разград градове”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -4.1.5. „Енергийно обследване и саниране на Общинския културен 
център, сградите на Общинското радио, административната и театралната сграда 
на Народно Читалище „Развитие 1869””

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -4.2.1. „Промотиране на ежегоден фестивал на киселото мляко и  
фестивал "Разград - градът е сцена"”

Екип за изпълнение 
на ИПГВР

Дейност 3BIII -4.3.1. „Къща музей „Станка и Никола Икономови”” Екип за изпълнение 
на ИПГВР

26/26



 

Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град 
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8.3.6. Управление и контрол на програмата за реализация на ЗВ III – Зона на 

публични функции с висока обществена значимост 

Управлението и контрола на програмата за реализация на ЗВ III – Зона на 

публични функции с висока обществена значимост ще се осъществява по реда на глава 

4. „ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ИПГВР” от настоящата Част II 

„СТРАТЕГИЯ И ЦЕЛИ НА ПЛАНА”, както и по реда на глава 1. „УПРАВЛЕНИЕ И 

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИПГВР” от Част III „УПРАВЛЕНИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА 

ПЛАНА” на ИПГВР РАЗГРАД. 
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1. УПРАВЛЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИПГВР 

ИПГВР се одобрява от Общинския съвет. Мерките и проектите, включени в 

ИПГВР, съфинансирани в рамките на Приоритетна ос 1 „Устойчиво интегрирано 

градско развитие” от ОПРР 2014-2020 г., се одобряват и от Управляващия орган на 

ОПРР, при съблюдаване на критериите за оценка, заложени в изискванията за 

кандидатстване. След изработването и одобряването на ИПГВР от МРР се пристъпва 

към неговото изпълнение. 

Реализацията на ИПГВР се осъществява чрез изпълнението на комплекс от 

проекти, които са елемент на одобрения ИПГВР, независимо дали се финансират със 

средства на СФ, КФ или други източници. 

Управление на изпълнението и мониторинга върху изпълнението на ИПГВР се 

осъществява от: 

 Екип за изпълнение на ИПГВР; 

 Работна комисия за изпълнение на ИПГВР (РКИ на ИПГВР); 

 Кмет; 

 Общински съвет. 

Екипът за изпълнение на ИПГВР се състои от седем експерта. Те ще бъдат 

пряко ангажирани с изпълнението на проектите по зони, за които пряка отговорност 

носят тримата проектни експерти. Екипът за изпълнение на ИПГВР се ръководи от 

Мениджър. Финансите се управляват от финансов мениджър, експертът „Връзки с 

обществеността” се грижи за публичността, прозрачността и партньорствата, а 

експертът юрист осигурява правно-нормативното обслужване на дейността и 

съответствието между нормативните изисквания, актовете на Общинския съвет и кмета 

на общината, и изпълнението на ИПГВР. 

При необходимост могат да се назначават и външни експерти, които да 

подпомогнат решаването на конкретен проблем или нужда. 

Членовете на екипа за изпълнение на ИПГВР се назначават със заповед на кмета 

на общината и работят под неговото пряко ръководство. Те се отчитат за своята работа 

пред РКИ на ИПГВР и изпълняват взетите от нея решения. 

РКИ на ИПГВР играе ролята на публично звено за управление, което включва 

мениджъра на Екипа за изпълнение на ИПГВР и началниците на отдели в Общинска 

администрация Разград. РКИ има контролни функции. Работната комисия се създава 
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със заповед на кмета на общината. В състава на РКИ на ИПГВР задължително се 

включват: главния архитект и представителите на всички дирекции и отдели, чиито 

функции са пряко свързани с целите и мерките в ИПГВР. В РКИ могат да се включват и 

основните представители на заинтересованите страни, идентифицирани в плана. РКИ 

на ИПГВР е основното местно звено, което подпомага изпълнението на ИПГВР и 

осъществява контролни функции върху дейността на Екипа за изпълнение. 

Предполага се, че разширеният състав на РКИ на ИПГВР, ще обезпечи добрата 

информираност на заинтересованите страни, прекия контрол върху изпълнението на 

ИПГВР и възможностите за въздействие при констатирани слабости. В заповедта на 

кмета за създаване на РКИ на ИПГВР се определят: нейните членове, секретаря на 

групата, който ще ръководи нейната текуща работа, контролните функции на РКИ над 

членовете на екипа по изпълнение на ИПГВР и отчетността им пред кмета на общината 

и Общинския съвет. За секретар на РКИ на ИПГВР, по решение на кмета на общината, 

се избира представител на общинското ръководство, който най-добре познава 

стратегическите и плановите документи и има възможност да следи за тяхното 

изпълнение. 

РКИ на ИПГВР провежда първото си заседание в едноседмичен срок след 

издаване на заповедта. Заедно със заповедта на всеки член на комисията се предоставя и 

копие на ИПГВР, за да има възможност да се запознае подробно с документацията. 

В едномесечен срок РКИ на ИПГВР разработва и приема План за работата на 

РКИ по изпълнение на ИПГВР за първата година. Заедно с плана се приема и 

Ръководство за работата на РКИ на ИПГВР, в което се регламентират: честотата на 

заседанията, начина на уведомяване, представянето на работните и отчетните 

материали, начина им на съгласуване, вземане на решения и докладването им на Кмета 

и на Общинския съвет. 

РКИ на ИПГВР: 

 Координира изпълнението на проектните идеи, залегнали в ИПГВР; 

 Работи съвместно с екипа по изпълнение на ИПГВР и експертите, 

осигуряващи техническата помощ; 

 Периодично извършва преглед на постигнатия напредък при изпълнение на 

ИПГВР; 
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 РКИ на ИПГВР разглежда резултатите от текущата и междинната оценка и 

прави предложения за корекции и преразпределяне на средствата, както и корекции на 

сроковете; 

 При постъпили предложения за промяна РКИ ги разглежда на свое заседание 

и прави мотивирано предложение пред ОбС за приемане или отхвърляне. При направена 

промяна в едноседмичен срок подготвя уведомлението към МРР за настъпилите 

промени. 

Работата на Работната комисия и на Мениджъра по изпълнението на ИПГВР се 

наблюдава текущо от кмета на общината и от Общинския съвет. 

Кметът на общината: 

 Контролира процеса на управление и реализация на ИПГВР, чрез текущо 

наблюдение изпълнението на проектите, постъпилите сигнали, направените одити, 

годишните отчети, междинната и последващата оценка на реализацията на ИПГВР; 

 Осъществява текущите промени в състава на екипа за изпълнение на ИПГВР 

и РКИ на ИПГВР; 

 Нарежда събирането на допълнителна информация за изпълнението на 

конкретен проект или мярка и текущо изисква доклади за възникнали проблеми; 

 Получава регулярно приетите от РКИ на ИПГВР годишни отчети, които са 

разработени на базата на самооценката от Мениджъра на екипа по изпълнение на 

ИПГВР. С тях се оценява прогреса при реализацията на мерките и проектните идеи, 

коментира се изпълнението на индикаторите за изпълнение и се посочват причините за 

неизпълнените конкретни проектни предложения; 

 Контролира качеството и изпълнението на конкретните проекти и дейности; 

 По негова преценка той присъства на работните срещи на РКИ на ИПГВР. 

Общинският съвет има следните контролни (мониторингови) функции: 

 Запознава се с годишните доклади за изпълнение на ИПГВР в началото на 

всяка следваща година и ги приема; 

 Запознава се с докладите от междинната и последващата оценка на ИПГВР и 

ги приема; 

 Одобрява или отхвърля взетите решения за корекция и/или преразпределение 

на средствата в ИПГВР. 
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Всички доклади от междинната и последващата оценка се представят на сесия на 

Общинския съвет, за да се запознаят общинските съветници с цялостния процес на 

изпълнение на ИПГВР. При направени предложения за промяна в ИПГВР, същите се 

внасят за гласуване от Общинския съвет. 

Основна предпоставка за доброто управление на ИПГВР са оценките на неговото 

изпълнение, които биват: текущи, междинни и финални. Различните оценки се базират 

на разработените в плана индикатори, измерващи ефекта от прилагането на ИПГВР и 

програмите. 

Наблюдението и реализацията на ИПГВР включва: 

 разглеждане на индикаторите за наблюдение на изпълнението на плана; 

 периодичен преглед на постигнатия напредък в изпълнението на плана; 

 разглеждане на резултатите от изпълнението на проектите и степента на 

постигане на стратегията на плана, в т.ч. и по отношение на хоризонталните въпроси 

(политики); 

 установяване и очертаване на тенденции, проблеми от особена важност, 

ограничители и перспективи за развитие; 

 разглеждане на резултатите от междинната оценка; 

 разглеждане на предложения за преразпределение на средствата по 

проектите; 

 финансов одит. 

По преценка на кмета на общината контролните действия могат да се 

преразпределят между няколко контролни структури, особено при едновременната 

реализация на голям брой проекти. 

ИПГВР се подлага на текуща (ежегодна), междинна и последваща оценка. 

Текущата оценка се извършва като самооценка от членовете на екипа и РКИ на ИПГВР. 

Мениджърът на екипа ежегодно изготвя и представя Годишен отчет за изпълнените 

проекти пред членовете на Работната комисия и Кмета на общината. След като се 

сравнят изнесените резултати с проектните одити (ако са правени такива), кметът внася 

Годишния отчет в Общинския съвет. 

Другите оценки са междинната и последваща и се извършват от външен 

изпълнител. Кметът на общината преценява каква процедура да избере. 

Междинната оценка на ИПГВР се извършва след третата година и включва: 
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 Оценка на постигнатите резултати на база на заложените индикатори за 

оценка на ИПГВР; 

 Оценка на степента на постигнатите цели и мерки; 

 Оценка на използването на финансовите ресурси и процедурите за 

управление и наблюдение; 

 Оценка на ПЧП. 

Въз основа на изводите от направените текуща и междинна оценки, могат да 

бъдат направени корекции и да се преразпределят средствата, залегнали в ИПГВР. 

Последващата оценка се извършва в края на периода на действие на ИПГВР 

и включва: 

 Изпълнението на приоритетите, целите и мерките; 

 Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси за 

изпълнение на ИПГВР; 

 Оценка на общото въздействие върху градската среда; 

 Анализ на положителните и отрицателните фактори при изпълнението на 

ИПГВР; 

 Оценка на степента на реализиране на планираните проекти и на 

устойчивостта на резултатите; 

 Изводи и препоръки, относно прилагането на политиката за градско 

развитие. 

Резултатите от последващата оценка се използват при разработването на новия 

ИПГВР за следващия период на планиране. 

Междинната и последващата оценка се основават на индикаторите за 

изпълнение и заложените дългосрочни и средносрочни резултати в ИПГВР. 

За проследяване на очакваните резултати от реализацията на ИПГВР в тази част 

на плана са набелязани съвкупности от индикатори, които са свързани със зоните на 

ИПГВР и техните приоритети, които са част от стратегическата рамка на ИПГВР 

Разград. 

2. ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПРИЛАГАНЕТО НА 

ПЛАНА 

Индикаторите за реализация на ИПГВР се конкретизират съобразно целите и 

приоритетите, залегнали в стратегията на плана. Индикаторът произвежда количествена 
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информация, която дава яснота и измеримост на постигнатите резултати. По този начин 

се подпомога вземането на решения от заинтересованите лица, които се отнасят до 

реализацията, актуализацията, промяната или предприемането на други важни стъпки 

при изпълнението на ИПГВР. 

Индикаторът измерва факти или мнения. Индикаторът е част от мониторинговата 

система или на системата за събиране на статистически данни. Един индикатор може да 

има различни стойности в зависимост от количествената променлива, която измерва. 

Всички статистически данни или какъвто и да е друг вид количествена 

информация не се превръщат автоматично в индикатори. При оценката на ефектите от 

изпълнението на ИПГВР за индикатор се счита онази информация, която 

отговорните лица за разработването и реализацията на плана считат за 

отговаряща и необходима за вземането на управленски навременни решения, 

осигуряване на комуникация или промяна на планираните мерки или проектни 

идеи на ИПГВР. 

При избора на индикатори е съблюдавана йерархията на целите, приоритетите, 

мерките и проектите на ИПГВР и очакваните резултати. 

За измеримост на резултатите и постигнатите промени, индикаторите за 

постигнатите резултати е необходимо да се съпоставят със състоянието преди 

реализацията на ИПГВР и след него. 

Индикаторите се разделят по степента на тяхната унифицираност/специфичност 

– в тази връзка се делят на индикатори с по-общи и индикатори с по-специфични 

резултати. По-общите индикатори отразяват изпълнението на целите на ИПГВР и 

специфичните цели на зоните. Специфичните индикатори се свързват по-скоро с нивото 

на мерките. Ето и основните групи индикатори: 

1. Индикатори, произтичащи от очакваните резултати, с които се измерват 

положителните изменения в градската среда с пряк принос за 

повишаване качеството на живот; 

2. Индикатори, свързани с използваните ресурси, при което се отчита 

синергичния ефект; 

3. Индикатори, свързани с въздействието върху развитието на 

територията; 

4. Индикатори, отразяващи хоризонталните политики на ЕС. 
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Всяка група от изброените индикатори е посочена в отделна таблица (Табл. 1, 

Табл. 2, Табл. 3 и Табл. 4). Стойностите на всички посочени индикатори ще бъдат 

наблюдавани от РКИ на ИПГВР, респективно от кмета, Общинския съвет или външните 

оценители. Изпълнението на индикаторите ще бъде проследявано и задължително ще се 

провежда измерване на стойностите при приключване на реализацията на проектите в 

рамките на ИПГВР. За изходна година (начални стойности на индикаторите) се счита 

2013 г. 

 

2.1. Индикатори, произтичащи от очакваните резултати, с които се измерват 

положителните изменения в градската среда с пряк принос за повишаване 

качеството на живот 

Видовете индикатори произтичащи от очакваните резултати, с които се 

измерват положителните изменения в градската среда с пряк принос за повишаване 

качеството на живот са отразени в Табл. 1, като са разпределени в следните подгрупи: 

 Благоустрояване на обществените пространства (инфраструктура, 

пешеходни и велоалеи, паркинги, спортни площадки, зелени площи и др.); 

 Енергийна ефективност; 

 Обществени услуги; 

 Културно наследство, спорт и туризъм; 

 Управление и изпълнение на ИПГВР. 
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Таблица 1: Индикатори за изпълнение, които отчитат очакваните 

резултати, измерващи положителните изменения в градската среда 

Приоритети и мерки Индикатори 

Благоустрояване на обществените пространства (инфраструктура, 

пешеходни и велоалеи, паркинги, спортни площадки, зелени площи и др.) 

ПРИОРИТЕТИ 

ЗОНА 1 - Зона със социален характер 

П1/ Изграждане и подобряване на необходимата 

техническата инфраструктура, осигуряваща по-добри 

условия за живот. 

П2/ Изграждане на нови и подобряване на 

съществуващите елементи на градската среда с 

гарантирано високо качество и достъпност за 

представители на всички групи от населението. 

ЗОНА 2 - Зона с потенциал за икономическо 

развитие 

П5/ Подобряване на условията за устойчиво 

развитие на бизнеса чрез изграждане и подобряване на 

необходимата инфраструктура. 

ЗОНА 3 - Зона на публични функции с висока 

обществена значимост 

П9/ Подобряване на жизнения стандарт и 

естетическите качества на жизнената среда, 

привлекателността на града и условията за стимулиране 

на икономическия растеж. 

П11/ Интегрирано устойчиво градско развитие и 

подобряване на околната среда и цялостната техническа 

инфраструктура на градската среда. 

МЕРКИ 

ЗОНА 1 - Зона със социален характер 

М1/ Благоустрояване и естетизиране на градската 

среда и подобряване на условията за живот. 

 Регенерирани и 

реновирани паркове, 

озеленени територии, 

места за отдих – бр. 

обекти и обща площ в 

кв.м.; 

БАЗОВА ГОДИНА – 

2013 г. 

ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ 

2020 г. – 59 бр. с обща площ 

322 011 кв.м. 

 Рехабилитирани и 

новоизградени улици – 

дължина в л.м.; 

БАЗОВА ГОДИНА – 

2013 г. 

ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ 

2020 г. – 25 100 л.м. 

 Рехабилитирани и 

новоизградени 

тротоари и пешеходни 

алеи –площ в кв.м.; 

БАЗОВА ГОДИНА – 

2013 г. 

ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ 

2020 г. – 70 000 кв.м. 

 Новоизградени 
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М2/ Подобряване на битовите условия, в т.ч. за 

уязвими групи от населението чрез доизграждане и 

развитие на техническата инфраструктура. 

М5/ Създаване на достъпност на физическата среда 

за хора с увреждания. 

М6/ Изменение и актуализация на съществуващите 

устройствени планове и при необходимост - изготвяне 

на нови такива. 

М7/ Изграждане и модернизиране на места за спорт, 

отдих и рекреация за деца и възрастни. 

ЗОНА 2 - Зона с потенциал за икономическо 

развитие 

М9/ Подобряване на бизнес средата и създаване на 

благоприятни условия за увеличаване на заетостта. 

М12/ Обособяване на зона с концентрация на 

икономически дейности и подходяща прилежаща 

инфраструктура. 

М13/ Доизграждане на довеждаща инфраструктура и 

осигуряване на бърз достъп до зоната. 

М14/ Оптимално и ефективно използване на 

наличните свободни терени за развитие на нови бизнес 

инициативи и проекти. 

ЗОНА 3 - Зона на публични функции с висока 

обществена значимост 

М15/ Оптимално и ефективно използване на 

наличните ресурси за постигането на екологична, 

модерна и привлекателна градска жизнена среда. 

М16/ Подобряване на състоянието на 

съществуващите системи и техническата 

инфраструктура в централното градско ядро за 

повишаване сигурността на населението. 

М17/ Модернизиране на сгради и инфраструктура с 

велоалеи – бр.; 

БАЗОВА ГОДИНА – 

2013 г. 

ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ 

2020 г. – 5 бр. 

 Реконструирана и 

новоизградена ВиК 

инфраструктура – 

дължина в л.м.; 

БАЗОВА ГОДИНА – 

2013 г. 

ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ 

2020 г. – 75 500 л.м. 

 Новоизградена 

газопреносна 

инфраструктура – 

дължина в л.м.; 

БАЗОВА ГОДИНА – 

2013 г. 

ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ 

2020 г. – 3 500 м. 

 Новоизградени и 

реновирани паркоместа 

(открити и закрити) - 

брой; 

БАЗОВА ГОДИНА – 

2013 г. 

ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ 

2020 г. – 450 бр. 

 Публични сгради с 

улеснен достъп за лица 

с увреждания – брой. 
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административни и обществени функции в централната 

градска част за подобряване на предоставяните услуги. 

М18/ Подобряване на условията за достъпност до 

централната градска част на всички групи от 

населението. 

М21/ Подобряване на условията за предлагане на 

качествени туристически услуги чрез модернизиране и 

реконструкция на сгради – недвижими културни 

ценности в старата част на кв. ”Варош”. 

М22/ Доизграждане на транспортната 

инфраструктура. 

М23/ Доразвиване и модернизиране на спортната 

база в града. 

БАЗОВА ГОДИНА – 

2013 г. 

ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ 

2020 г. – 8 бр. 

Енергийна ефективност 
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ПРИОРИТЕТИ 

ЗОНА 1 - Зона със социален характер 

П1/ Изграждане и подобряване на 

необходимата техническата инфраструктура, 

осигуряваща по-добри условия за живот. 

ЗОНА 3 - Зона на публични функции с 

висока обществена значимост 

П11/ Интегрирано устойчиво градско развитие 

и подобряване на околната среда и цялостната 

техническа инфраструктура на градската среда. 

МЕРКИ 

ЗОНА 1 - Зона със социален характер 

М8/ Подобряване на околната среда, 

енергийната ефективност на сградния фонд и 

ефективно използване на възможностите на 

възобновяемите енергийни източници. 

ЗОНА 3 - Зона на публични функции с 

висока обществена значимост 

М19/ Прилагане на мерки за енергийна 

ефективност на сградния фонд в градската среда. 

М20/ Ефективно използване на възможностите 

на възобновяемите енергийни източници. 

 Сгради (в т.ч. културна, 

образователна, социална 

инфраструктура, ведомства 

и др.) с подобрена 

енергийна ефективност - 

брой; 

БАЗОВА ГОДИНА – 2013 г. 

ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ 2020 г. 

– 58 бр. 

 Икономисана топлина и 

електроенергия (МWh) от 

прилагането на мерки за 

енергийна ефективност; 

БАЗОВА ГОДИНА – 2013 г. 

ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ 2020 г. - 

295 000 МWh. 

 Въведено 

енергоспестяващо 

осветление по уличната 

мрежа – л.м.; 

БАЗОВА ГОДИНА – 2013 г. 

ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ 2020 г. 

– 39 300 л.м. 

Обществени услуги 

ПРИОРИТЕТИ 

ЗОНА 1 - Зона със социален характер 

П1/ Изграждане и подобряване на 

необходимата техническата инфраструктура, 

осигуряваща по-добри условия за живот. 

П2/ Изграждане на нови и подобряване на 

съществуващите елементи на градската среда с 

гарантирано високо качество и достъпност за 

 Регенерирани и реновирани 

обекти, предлагащи 

административни услуги за 

граждани - брой обекти; 

БАЗОВА ГОДИНА – 2013 г. 

ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ 2020 г. 

– 4 бр. 

 Регенерирани и реновирани 
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представители на всички групи от населението. 

ЗОНА 3 - Зона на публични функции с 

висока обществена значимост 

П9/ Подобряване на жизнения стандарт и 

естетическите качества на жизнената среда, 

привлекателността на града и условията за 

стимулиране на икономическия растеж. 

МЕРКИ 

ЗОНА 1 - Зона със социален характер 

М3/ Развитие и оптимално използване на 

социалната и образователна инфраструктура. 

М4/ Модернизиране и ефективно използване 

на транспортната инфраструктура, включително 

развитие на алтернативни форми на придвижване. 

ЗОНА 3 - Зона на публични функции с 

висока обществена значимост 

М17/ Модернизиране на сгради и 

инфраструктура с административни и обществени 

функции в централната градска част за подобряване 

на предоставяните услуги. 

М21/ Подобряване на условията за предлагане 

на качествени туристически услуги чрез 

модернизиране и реконструкция на сгради – 

недвижими културни ценности в старата част на кв. 

”Варош”. 

М23/ Доразвиване и модернизиране на 

спортната база в града. 

обекти, предлагащи 

социални услуги - брой; 

БАЗОВА ГОДИНА – 2013 г. 

ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ 2020 г. 

– 3 бр. 

 Регенерирани и реновирани 

обекти, предлагащи 

образователни дейности - 

брой обекти; 

БАЗОВА ГОДИНА – 2013 г. 

ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ 2020 г. 

– 9 бр. 

 Регенерирани и реновирани 

обекти, предлагащи 

културни дейности - брой 

обекти; 

БАЗОВА ГОДИНА – 2013 г. 

ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ – 17 бр. 

 Изградени и реновирани 

спортни обекти в града – 

брой обекти. 

БАЗОВА ГОДИНА – 2013 г. 

ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ 2020 г. 

– 2 бр. 

Кутурно наследство, спорт и туризъм 

ПРИОРИТЕТИ 

ЗОНА 1 - Зона със социален характер 

П3/ Осигуряване на здравословни и 

благоприятни условия на живот чрез подобряване на 

 Изградени велоалеи – 

брой; 

БАЗОВА ГОДИНА – 2013 г. 

ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ 2020 г. 
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социалната инфраструктура на градската среда. 

ЗОНА 3 - Зона на публични функции с 

висока обществена значимост 

П10/ Развитие на устойчив туризъм на 

основата на природните дадености, културно-

историческото наследство и съхранени традиции. 

МЕРКИ 

ЗОНА 1 - Зона със социален характер 

М4/ Модернизиране и ефективно използване 

на транспортната инфраструктура, включително 

развитие на алтернативни форми на придвижване. 

М7/ Изграждане и модернизиране на места за 

спорт, отдих и рекреация за деца и възрастни. 

ЗОНА 3 - Зона на публични функции с 

висока обществена значимост 

М21/ Подобряване на условията за предлагане 

на качествени туристически услуги чрез 

модернизиране и реконструкция на сгради – 

недвижими културни ценности в старата част на кв. 

”Варош”. 

М22/ Доизграждане на транспортната 

инфраструктура. 

М23/ Доразвиване и модернизиране на 

спортната база в града. 

– 5 броя. 

 Новоизградени и 

реновирани спортни 

площадки; 

БАЗОВА ГОДИНА – 2013 г. 

ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ 2020 г. 

– 5 броя. 

 Реконструирани сгради – 

недвижими културни 

ценности - брой; 

БАЗОВА ГОДИНА – 2013 г. 

ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ 2020 г.– 

17 бр. 

 Посещаемост на туристи и 

гости на града – брой 

нощувки; 

БАЗОВА ГОДИНА – 2013 г. 

ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ 2020 г. 

– 5600 броя. 

 Изградени туристически 

атракции – брой; 

БАЗОВА ГОДИНА – 2013 г. 

ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ 2020 г. – 

2 бр. 

 Новорегистрирани спортни 

клубове - брой; 

БАЗОВА ГОДИНА – 2013 г. 

ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ 2020 г. – 

3 бр. 

 Проведени спортни 

мероприятия в т.ч. 

вътрешни и 
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международни - брой. 

БАЗОВА ГОДИНА – 2013 г. 

ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ 2020 г. – 

25 бр. 

Управление и изпълнение на ИПГВР 

ПРИОРИТЕТИ 

ЗОНА 2 - Зона с потенциал за 

икономическо развитие 

П8/ Създаване на благоприятни условия за 

формиране на ефективни партньорства за местно 

развитие между местната власт, бизнеса и 

неправителствения сектор. 

ЗОНА 3 - Зона на публични функции с 

висока обществена значимост 

П11/ Интегрирано устойчиво градско развитие 

и подобряване на околната среда и цялостната 

техническа инфраструктура на градската среда. 

МЕРКИ 

ЗОНА 2 - Зона с потенциал за 

икономическо развитие 

М11/ Идентифициране на благоприятни 

бизнес възможности и създаване на местни 

партньорства за развитие и подобряване на 

взаимодействието между институциите, бизнеса и 

структурите на гражданското общество. 

ЗОНА 3 - Зона на публични функции с 

висока обществена значимост 

М15/ Оптимално и ефективно използване на 

наличните ресурси за постигането на екологична, 

модерна и привлекателна градска жизнена среда. 

 Проведени работни 

заседания на Работната 

комисия за изпълнение на 

ИПГВР - брой; 

БАЗОВА ГОДИНА – 2013 г. 

ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ 2020 г. – 

28 бр. 

 Реализирани проекти от 

ИПГВР - брой; 

БАЗОВА ГОДИНА – 2013 г. 

ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ 2020 г. – 

35 бр. 
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2.2. Индикатори, свързани с използваните ресурси, при което се отчита 

синергичния ефект 

Индикатори, свързани с използваните ресурси, при което се отчита синергичния 

ефект са отразени в Табл. 2, като са разпределени в следните подгрупи: 

 Икономия на труд и свободно време; 

 Модернизирано оборудване; 

 Финансови разходи; 

 Производствени територии (обновени и новосъздадени производства). 

 

Таблица 2: Обобщени групи индикатори за изпълнение, представящи 

синергичния ефект от реализацията на ИПГВР 

Синергичен ефект Индикатори 

Икономия на труд и свободно време 

 Зона със социален характер – всички 

приоритети; 

 Зона с потенциал за икономическо 

развитие – всички приоритети; 

 Зона на публични функции с висока 

обществена значимост – всички 

приоритети. 

 Въведени информационни 

системи - брой; 

БАЗОВА ГОДИНА – 2013 г. 

ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ 2020 г. – 2 бр. 

 Подобрени административни 

услуги – брой създадени 

електронни услуги. 

БАЗОВА ГОДИНА – 2013 г. 

ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ 2020 г. – 3 бр. 

Модернизирано обрудване 

 Зона със социален характер – всички 

приоритети; 

 Зона с потенциал за икономическо 

развитие – всички приоритети; 

 Зона на публични функции с висока 

обществена значимост – всички 

приоритети. 

 Обекти, оборудвани с нова 

техника - брой; 

БАЗОВА ГОДИНА – 2013 г. 

ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ 2020 г. – 10 

бр. 

Финансови разходи (в хил.лв.) 
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 Зона със социален характер – всички 

приоритети; 

 Зона с потенциал за икономическо 

развитие – всички приоритети; 

 Зона на публични функции с висока 

обществена значимост – всички 

приоритети. 

 Изразходвани средства за 

инфраструктура – х.лв.; 

БАЗОВА ГОДИНА – 2013 г. 

ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ 2020 – 62 

066 х.лв. 

 Изразходвани средства от 

частни инвеститори за ПЧП – 

х.лв.; 

БАЗОВА ГОДИНА – 2013 г. 

ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ 2020 г. – 

5 022 х.лв. 

 Изразходвани средства за 

оборудване – х.лв; 

БАЗОВА ГОДИНА – 2013 г. 

ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ 2020 г.– 

600 х.лв. 

 Изразходвани средства за 

„меки” мерки – х.лв.; 

БАЗОВА ГОДИНА – 2013 г. 

ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ 2020 г. – 

319 х.лв. 

 Общо изразходвани средства в 

трите зони за въздействие – 

х.лв. 

БАЗОВА ГОДИНА – 2013 г. 

ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ 2020 г. – 

166 717 х.лв. 

Производствени територии (обновени и новосъздадени производства) 

 Зона със социален характер – всички 

приоритети; 

 Зона с потенциал за икономическо 

развитие – всички приоритети; 

 Обновени производства - брой; 

БАЗОВА ГОДИНА – 2013 г. 

ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ 2020 г. – 10 

бр. 
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 Зона на публични функции с висока 

обществена значимост – всички приоритети. 

 Новосъздадени производства - 

брой. 

БАЗОВА ГОДИНА – 2013 г. 

ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ 2020 г. – 4 

бр. 

 

2.3. Индикатори, свързани с въздействието върху развитието на 

територията 

Индикатори, отчитащи въздействието върху развитието на територията и 

полезността на новоусвоени терени, са отразени в Табл. 3, като са разпределени в 

следните подгрупи: 

 Икономическа заетост и предприемачество; 

 Увеличена посещаемост; 

 Подобрена достъпност. 

 

Таблица 3: Обобщени групи индикатори, представящи въздействието върху 

развитието на територията и полезността на новоусвоените терени 

Полезност на новоусвоените терени Индикатори 

Икономическа заетост и предприемачество 

ПРИОРИТЕТИ 

ЗОНА 2 - Зона с потенциал за 

икономическо развитие 

П5/ Подобряване на условията за 

устойчиво развитие на бизнеса чрез 

изграждане и подобряване на необходимата 

инфраструктура. 

П6/ Използване на наличните 

дадености и стимулиране на устойчивото 

развитие на традиционни за района отрасли. 

П7/ Стимулиране на развитието на 

малкия и среден бизнес чрез изграждането на 

капацитет за привличане на местни и 

 Новосъздадени работни места 

(временни и постоянни) - брой; 

БАЗОВА ГОДИНА – 2013 г. 

ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ 2020 г. – 700 

бр. 

 Новорегистрирани фирми в 

икономическата зона - брой; 

БАЗОВА ГОДИНА – 2013 г. 

ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ 2020 г. – 20 

бр. 

 Публично-частни инициативи - 

брой; 

БАЗОВА ГОДИНА – 2013 г. 
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чуждестранни инвестиции. 

П8/ Създаване на благоприятни 

условия за формиране на ефективни 

партньорства за местно развитие между 

местната власт, бизнеса и неправителствения 

сектор. 

ЗОНА 3 - Зона на публични функции 

с висока обществена значимост 

П9/ Подобряване на жизнения стандарт 

и естетическите качества на жизнената среда, 

привлекателността на града и условията за 

стимулиране на икономическия растеж. 

П10/ Развитие на устойчив туризъм на 

основата на природните дадености, културно-

историческото наследство и съхранени 

традиции. 

МЕРКИ 

ЗОНА 2 - Зона с потенциал за 

икономическо развитие 

М9/ Подобряване на бизнес средата и 

създаване на благоприятни условия за 

увеличаване на заетостта. 

М10/ Използване на местния потенциал 

и създаване на ефективни стимули за 

развитието на ключови за региона отрасли. 

М11/ Идентифициране на 

благоприятни бизнес възможности и 

създаване на местни партньорства за развитие 

и подобряване на взаимодействието между 

институциите, бизнеса и структурите на 

гражданското общество. 

М12/ Обособяване на зона с 

ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ 2020 г. – 5 

бр. 

 Изградени бизнес и агро-

центрове - брой. 

БАЗОВА ГОДИНА – 2013 г. 

ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ 2020 – 3 

броя. 
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концентрация на икономически дейности и 

подходяща прилежаща инфраструктура. 

М13/ Доизграждане на довеждаща 

инфраструктура и осигуряване на бърз достъп 

до зоната. 

М14/ Оптимално и ефективно 

използване на наличните свободни терени за 

развитие на нови бизнес инициативи и 

проекти. 

ЗОНА 3 - Зона на публични функции 

с висока обществена значимост 

М21/ Подобряване на условията за 

предлагане на качествени туристически 

услуги чрез модернизиране и реконструкция 

на сгради – недвижими културни ценности в 

старата част на кв. ”Варош”. 

М23/ Доразвиване и модернизиране на 

спортната база в града. 

Увеличена посещаемост 

 Зона със социален характер – всички 

приоритети; 

 Зона на публични функции с висока 

обществена значимост – всички 

приоритети. 

 Нарастване на посетителите на 

обновените и новоизградени 

спортни обекти - %; 

БАЗОВА ГОДИНА – 2013 г. 

ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ 2020 г. – 20 %. 

 Нарастване на посетителите на 

обновените обекти, 

предоставящи културни услуги - 

%; 

БАЗОВА ГОДИНА – 2013 г. 

ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ – 12%. 

Подобрена достъпност 
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 Зона със социален характер – всички 

приоритети; 

 Зона с потенциал за икономическо 

развитие – всички приоритети; 

 Зона на публични функции с висока 

обществена значимост – всички 

приоритети. 

 Новоизградени и реновирани 

паркоместа (открити и закрити) 

- брой; 

БАЗОВА ГОДИНА – 2013 г. 

ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ 2020 г. – 450 бр. 

 Публични сгради с подобрен 

достъп за хора с увреждания - 

брой; 

БАЗОВА ГОДИНА – 2013 г. 

ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ 2020 – 8 бр. 

 Нови мостови съоръжения над 

р. Бели Лом, подобряващи 

достъпността в ЦГЧ – брой. 

БАЗОВА ГОДИНА – 2013 г. 

ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ 2020 г. – 2 бр. 

 Процент от населението, 

ползващо услугите на 

фуникуляра за улеснен достъп 

до ЦГЧ - %. 

БАЗОВА ГОДИНА – 2013 г. 

ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ 2020 г. – 30 %. 

 

2.4. Индикатори, отразяващи хоризонталните политики на ЕС 

Индикатори, отразяващи хоризонталните политики на ЕС са отразени в 

Табл.4, като са разпределени в следните подгрупи: 

 Устойчиво развитие; 

 Равенство между половете и равни възможности; 

 Осигуряване на информация и публичност. 

Хоризонтални политики Индикатори 

Устойчиво развитие 
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 Зона със социален характер – 

всички приоритети; 

 Зона с потенциал за икономическо 

развитие – всички приоритети; 

 Зона на публични функции с 

висока обществена значимост – 

всички приоритети. 

 Намаляване загубите на вода по 

вътрешната водопроводна мрежа - % 

загуби; 

БАЗОВА ГОДИНА – 2013 г. 

ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ 2020 г. – 40% 

 Пречистване на отпадни води – 

засегнати еквивалент жители; 

БАЗОВА ГОДИНА – 2013 г. 

ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ 2020 г. – 79 300 

еквивалент жители 

 Разделно събиране на отпадъци – 

брой обхванати жители; 

БАЗОВА ГОДИНА – 2013 г. 

ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ 2020 г. – 40 000 

жители обхванато население. 

 Преработка на битови отпадъци – 

тон/година; 

БАЗОВА ГОДИНА – 2013 г. 

ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ 2020 г. – 8 000 

тона преработени и оползотворени 

отпадъци на година. 

 Подобрена екологична култура – брой 

обучителни инициативи. 

БАЗОВА ГОДИНА – 2013 г. 

ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ 2020 г. – 7 бр. 

Равенство между половете и равни възможности 

 Зона със социален характер – 

всички приоритети; 

 Зона с потенциал за икономическо 

развитие – всички приоритети; 

 Зона на публични функции с 

висока обществена значимост – 

 Жени, включени в управлението на 

ИПГВР - брой; 

БАЗОВА ГОДИНА – 2013 г. 

ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ 2020 г.– 3 бр. 

 Хора от различните етноси, включени 

в екипите за изпълнение на проектите 
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всички приоритети. от ИПГВР - брой; 

БАЗОВА ГОДИНА – 2013 г. 

ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ 2020 г. – 5 бр. 

 Младежи, включени в екипите за 

изпълнение на проектите от ИПГВР - 

брой; 

БАЗОВА ГОДИНА – 2013 г. 

ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ 2020 г. – 2 бр. 

 Хора с увреждания, включени в 

екипите за изпълнение на проектите 

от ИПГВР - брой. 

БАЗОВА ГОДИНА – 2013 г. 

ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ 2020 г. – 2 бр. 

Осигуряване на информация и публичност 

 Зона със социален характер – всички 

приоритети; 

 Зона с потенциал за икономическо 

развитие – всички приоритети; 

 Зона на публични функции с висока 

обществена значимост – всички 

приоритети. 

 Публикации в медиите и на интернет 

страниците, свързани с реализацията 

на ИПГВР - брой; 

БАЗОВА ГОДИНА – 2013 г. 

ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ 2020 г. – 120 бр. 

 Привлечени НПО за реализиране на 

конкретни проекти, включени в 

ИПГВР - брой; 

БАЗОВА ГОДИНА – 2013 г. 

ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ 2020 г. – 4 бр. 

 Реализирани информационни събития 

(обществени обсъждания, кръгли 

маси, форуми), свързани с 

реализацията на ИПГВР - брой; 

БАЗОВА ГОДИНА – 2013 г. 

ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ 2020 г. – 35 бр. 

 Видове изработени рекламни и 

информационни материали, свързани 
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с реализацията на проектите на 

ИПГВР - брой. 

БАЗОВА ГОДИНА – 2013 г. 

ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ 2020 г. – 80 бр. 

 

Това е един изчерпателен набор от индикатори, който ще се използва при 

междинната и последващата оценка. Ако през наблюдавания период няма информация 

за даден индикатор, се записва 0. Ако има регистрирана промяна в информацията, т.е. 

регистрира се динамика в съотвения измерител, то тази промяна трябва да бъде 

отчетена. По този начин може да се проследи прецизно динамиката или застоя в 

развитието на различните зони, както и постигането на конкретните резултати по 

реализацията на ИПГВР. Базирани на обективни данни, оценките на изпълнението на 

ИПГВР са конкретни, ясни и неоспорими. Те показват промените и регистрират 

тенденции. 

3. ОБЩЕСТВЕНО УЧАСТИЕ В НАБЛЮДЕНИЕТО И ОЦЕНКАТА НА 

ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА И ОЦЕНКАТА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ 

ПРИЛАГАНЕТО МУ 

Прозрачност и паралелен контрол по реализацията на ИПГВР се осъществява 

чрез общественото участие, което се реализира чрез: 

 Работната комисия за изпълнение на ИПГВР е своеобразен обществен 

комитет, на който се предоставя непрекъснато цялата информация за хода на 

реализацията на плана; 

 Обществени обсъждания на важни въпроси; 

 Годишните доклади, междинната и последващата оценка се представят пред 

Общинския съвет, чийто сесии са открити и се излъчват на живо от местната кабелна 

телевизия. Всички записи от заседанията се публикуват в интернет сайта на Общински 

съвет Разград: 

http://www.razgrad.bg/index.php?option=com_content&view=category&id=45&Itemid=321&lang=bg 

Кметът, съвместно със заинтересованите страни, при необходимост, решават 

каква форма на допълнителен паралелен контрол да изберат. 

http://www.razgrad.bg/index.php?option=com_content&view=category&id=45&Itemid=321&lang=bg
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Проект „Изготвяне на интегриран план за градско 

възстановяване и развитие на град Разград за осигуряване на 

устойчива, обновена и качествена градска среда” по 

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 

www.bgregio.eu – Инвестираме във Вашето бъдеще! 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

1. Зони за въздействие в град Разград; 

2. Подробни устройствени планове (ПУП) за участъците от зоните за 

въздействие, за които няма такъв – 16 броя; 

3. Подробни технически задания за възлагане на инвестиционно 

проектиране на проекти, включени в ИПГВР – 7 броя; 

4. Публичност и гражданско участие в процеса на разработване на 

ИПГВР Разград – доклад, протоколи, списъци с участници и снимки от 

проведени анкетно проучване, експертни форуми, фокус-групи, кръгли 

маси и публични обсъждания; 

5. Писмо от РИОСВ Русе с изх.№ 991/04.04.2013 г. относно 

становище, че ИПГВР Разград не подлежи на регламентираната в Глава 

шеста, Раздел II на ЗООС процедура по екологична оценка и не е 

необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата 

за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, 

програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на 

опазване на защитените зони и Решение № РУ-5-ЕО/2013 г. на РИОСВ Русе 

да не се извършва екологична оценка на ИПГВР Разград; 

http://www.bgregio.eu/
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6. Матрица-бюджет на социалната инфраструктура; 

7. Решение 242/30.10.2012 г. на Общински съвет Разград за 

приемане на визия и зони за въздействие; 

8. Писмо с Изх. № 99-00-6-916/06.02.2013 г. на УО на ОПРР за 

приемане на зоните за въздействие; 

9. Протокол от заседание на ОЕСУТ към Община Разград, 

проведено на 11.07.2013 г., относно приемането на разработените ПУП; 

10. Решение 409/30.07.2013 г. на Общински съвет Разград за 

одобряване на проекта на ИПГВР Разград с приложенията към него; 

11. Решение на Общински съвет Разград от 12.09.2013 г. относно 

приемането на разработените ПУП; 

12. Декларация от Кмета на Община Разград, че ще бъдат спазени 

всички процедури по реда на ЗУТ относно приемането на разработените 

ПУП; 

13. Декларация от Кмета на Община Разград за липсата на двойно 

финансиране на проектите, включени в ИПГВР Разград. 


	СЪД.

