
   

 

“Този документ е създаден в рамките на проект „Паркоустрояване на зелените площи в кв. „Орел“, град Разград”, който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 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 на ОПРР 2014-2020 г.” 

Договор №BG16RFOP001-1.023-0001-C02, 

проект „Паркоустрояване на зелените площи в кв. „Орел“,  

град Разград“ 

 

На 16.01.2017 г. между Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 

2014 – 2020 (ОПРР) и Община Разград бе сключен административен договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) №BG16RFOP001-1.023-0001-

C02 за изпълнение на проектно предложение „Паркоустрояване на зелените площи в 

кв. „Орел“, град Разград“. В рамките на договора на Община Разград ще получи БФП   

(100%) в размер до 5 948 844,51 лв. по процедура BG16RFOP001-1.001-039 

„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-

2020“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР.  

Проект „Паркоустрояване на зелените площи в кв."Орел", град Разград е част от 

Инвестиционната програма за устойчиво и интегрирано градско развитие на Община 

Разград 2020 и включва два основни обекта на интервенция: 

• Парк в кв. 615 на ж.к. „Орел“; 

• „Квартали в ж.к. „Орел“ (1-ва фаза) - кв. 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 

619, 620, 621,622, 623, 624, 625, 629, 630, 631, 632,644, 645, 646, 647, 650, 

651, 652, 653, 654 

По своята същина дейностите се изразяват в рехабилитация и възстановяване на  

остарялата, амортизирана и неотговаряща на съвременните изисквания градска среда и 

осигуряване на достъп за хора в неравностойно положение и целят да допринесат както 

екологични, така и социални ползи за обществото.  

Проектът предвижда да бъдат реализирани дейности по паркоустройство, алейна 

мрежа, кътове за отдих, градинско обзавеждане, детски площадки, спортни площадки, 

площадка за фитнес на открито, скейтборд площадка, парково осветление, изграждане, 

реконструкция и рехабилитация на зелени площи, вътрешноквартално 

енергоспестяващо осветление и др. на териториите на двата обекта.  

Освен изпълнението на строително-монтажни работи, проектът обхваща и 

дейности по организация, управление и вътрешен мониторинг на проекта, строителен 

надзор, авторски надзор, мерки и дейности за информация и комуникация, както и одит 

на проекта. 

Основни цели на проекта са: 

• възстановяване на градската среда и подобряване условията на живот на 

местното население; 
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• благоустрояване на физическата инфраструктура на града, което ще осигури 

безпрепятствено придвижване и достъпност до изградените спортни и детски 

площадки, кътове за отдих, зелени площи, алеи, тротоари, улици и паркинги и 

свободното им използване от гражданите, в т.ч. възрастни и деца с увреждания и 

в неравностойно положение; 

• по-активно „включване” в социалния живот на хората в неравностойно 

положение и тези от малцинствените групи, тъй като всички предвидени 

интервенции предвиждат осигуряването на достъпна архитектурна среда за хора 

с увреждания и свободен достъп до обновената инфраструктура; 

• утвърждаване на чувство на принадлежност и солидарност в местното 

население; 

• екологичен ефект – увеличаване на растителността и зелените площи. 

 

Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца. 

 

 


