
Табл.1. СПИСЪК С ИНДИКАТИВНИ ОСНОВНИ ПРОЕКТИ

Община РАЗГРАД

№ на проект Наименование на проекта

Период за 
изпълнение на 

проекта 
месец/година -  
месец/година

Обекти на интервенция, 
включени в проекта

Зона за 
въздействие, в 

която попада обекта 
на интервенция/ 

20% функционални 
връзки

Индикативна 
стойност на БФП за 

обекта/ проекта, 
ле.

Индикативна 
стойност на 

собствен принос/ 
принос от 
финансов 

инструмент

Индикативен 
общ размер на 

проекта

Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради"

.Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради”[1]

Проект 1 НП НП НП | НП 0,00
Общо за проект 1: 0,00 0,00 0,00

.Енергийна ефективност в административни сгради на общинската администрация”

Проект 1 НП НП
НП НП 0,00
НП НП 0,00
Общо за проект 1: 0,00 0,00 0,00

.Енергийна ефективност в административни сгради на дьржавната администрация“[2]

Проект 1 НП НП
НП НП 0,00
НП НП 0,00
Общо за проект 1: 0,00 0,00 0,00

Проект 2 НП НП
НП НП 0,00
НП НП 0,00
Общо за проект 2: 0,00 0,00 0,00

.Енергийна ефективност в студентски общежития"

Проект 1 НП НП
НП НП 0,00
НП НП 0,00
Общо за проект 1: 0,00 0,00 0,00

Общо за инвестиционен приоритет „  Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“ : 0,00 0,00 0,00

Инвестиционен приоритет: „Интегриран градски транспорт“

Проект 1 НП НП
НП НП 0,00
НП нп 0,00
Общо за проект 1: 0,00 0,00 0,00

Общо за инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт“ : 0,00 0,00 0,00

Инвестиционен приоритет „Градска среда”

Група дейности .Градска среда“

Проект 1 Паркоустрояване на зелените площи в 
кв. "Орел“, град Разград 10.2016 - 04.2019

1.Дейност 3BI -  2.1.1: Парк в кв 
615 на ж.к. "Орел" -  
паркоустройстео, алейна мрежа, 
кътове за отдих, градинско 
обзавеждане, комбинирана 
детска площадка, площадка за 
фитнес на открито, изграждане 
на парково осветление и 
скейтборд площадка

Зона със социален 
характер 897 000,00 897 000,00

2.Дейност 3BI -2.1.4 (1ва фаза): 
„Квартали в ж.к. .Орел“ - 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, 
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 
енергоспестяващо 
вътрешноквартално осветление. 
Изграждане и възстановяване на 
комбинирани детски площадки с 
парково осветление в кв 630, 
629, 620, 644, 632, 653, 613, 645 
и 646. Изграждане и 
зеконструкция на спортни 
площадки -  комбинирани в 
междублокови пространства на 
квартал 629"

Зона със социален 
характер 5 051 844,51 5 051 844,51

Общо за проект 1: 5 948 844,51 0,00 5 948 844,51

Общо за група дейности „Градска среда“ : 5 948 844,51 0,00 5 848 844,51

Група дейности .Зони с потенциал за икономическо развитие"

Проект 1 НП
НП нп 0,00

НП НП нп 0,00
Общо за проект 1: 0,00 0,00 0,00

Общо за група дейности „Зони с потенциал за икономическо развитие“ : 0,00 0,00 0,00

Общо за инвестиционен приоритет „Градска среда“ 5 948 844,51 0,00 5 948 844,51

Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура”

Група дейности .Социална инфраструктура''[3]
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Ремонт, обновяване на материално -  
техническата база и мерки за енергийна 
ефективност в образователните 
институции на територията на град 
Разград

Дейност 3BIII -3.2.2: ОУ 
„Н.Й.Вапцаров“ с дворно място -  
реконструкция и обновяване с 
мерки за енергийна 
ефективност, благоустрояване 
на дворно място и изграждане на 
енергоспеставящо осветление

Зона на публични 
функции с висока 
обществена 
значимост

956 800,00 956 800,00

Проект 1 10.2016-04.2019

Проект 3BIII-3.1: И 
физкултурен caлo^ 
„Екзарх Йосиф"

зграждане на 
към ГПЧЕ

Зона на публични 
функции с висока 
обществена 
значимост

1 555 237,19 1 555 237,19

Дейност 3BIII -3.2.4 Детска ясла 
„Звездици“ с дворно място -  
реконструкция и обновяване с 
мерки за енергийна ефективност 
и съоръжения за игра

Зона на публични 
функции с висока 
обществена 
значимост

773 100,00 773 100,00

Дейност ФВ-2.1. Реконструкция, 
обновяване и оборудване на 
сграда и рехабилитация на 
дворно пространство на ЦДГ №4 
„Митко Палаузов"

Извън зоните за 
въздействие по 
ИПГВР

360 000,00 360 000,00

Дейност ФВ-2.2. Реконструкция, 
обновяване и оборудване на 
сграда и рехабилитация на 
дворно пространство на ЦДГ №6 
„Шестте ястребинчета“

Извън зоните за 
въздействие по 
ИПГВР

660 000,00 660 000,00

Дейност ФВ-2.3. Реконструкция, 
обновяване и оборудване на 
сграда и рехабилитация на 
дворно пространство на ЦДГ 
№12 „Зорница“

Извън зоните за 
въздействие по 
ИПГВР

360 000,00 360 000,00

Дейност ФВ-2.4. Реконструкция, 
обновяване и оборудване на 
сграда и рехабилитация на 
дворно пространство на ЦДГ №3 
„Приказка”

Извън зоните за 
въздействие по 
ИПГВР

660 000.00 660 000,00

Дейност ФВ-2.5. Реконструкция, 
обновяване и оборудване на 
сграда и рехабилитация на 
дворно пространство на ЦДГ №5 
„Незабравка"

Извън зоните за 
въздействие по 
ИПГВР

600 000,00 600 000,00

Общо за проект 1: 9 853 637,19 0,00 9 853 637,19

Общо за инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура" 9 853 637,19 0,00 9 853 637,19

ОБЩО СПИСЪК С ИНДИКАТИВНИ ОСНОВНИ ПРОЕКТИ 19 829 481,70 184 300,00 20 013 781,70

ВАЖНОП!

[1] По отношение на интервенции върху многофамилни жилищни сгради в таблицата се посочва само един проект с общи индикативен бюджет. В 
неговите рамки може да се подават неограничен брой проектни предложения, като всяко следва да включва най-малко пет обекта на интервенция 
(сгради).

[2] По отношение на интервенции върху административни сгради на държавната администрация в таблицата се посочва отделен проект за всички 
обекти на интервенция за всеки отделен партньор-дьржавна администрация.

[3] По отношение на интервенции върху социална инфраструктура в таблицата се посочва проект 1 -  за всички обекти на интервенция социална 
инфраструктура и проект 2 -  социални жилища (за всички обекти на интервенция), ако е идентифициран такъв проект.

[4] По отношение на интервенции върху културна инфраструктура в таблицата се посочва проект за всеки отделен обект на интервенция
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Табл.2. Процентни ограничения - Основни проекти 

Община РАЗГРАД

Допустим праг на 
БФП (100%) 

споямо обшия 
размер на БФП. 

определен за 
всеки град

Обша стойност на

Инвестиционни приоритети
БФП за съответната 

rovna
дейности/инвестицио 

нен приоритет

% спрямо обшия 
размер на БФП. 

определен за града

1 2 3 4

Енерг. еф-ст в админ. и жилищни 
сгради и студентски общежития Макс. 40% 0,00 0%

За многофамилни жилищни сгради Мин. 50% от 
сумата по 1.1

0,00 0%

Градска среда

За група дейности „Гоадска среда” Макс. 30% 5 948 844,51 30%

Социална инфраструктура
За група дейности „Социална 
инфраструктура” Мин. 5% 3 412 000,00 17%

1.3 Образователна 
инфраструктура Мин. 5% 9 853 637,19 50%

ОБЩ РАЗМЕР НА БФП, определен за града* 19 829 481,70

* В Колона 3 следва да посочите Общия размер на БФП, определен за града.
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Табл.З. Тематични цели/Инвестиционни приоритети - Основни проекти

Община РАЗГРАД

Тематична цел/ инвестиционен приоритет/ група дейности
Финансов ресурс 
от ЕФРР (85% ), в 

лв.

Национално 
участие (15%), в 

лв.

Обша 
индикативна 

стойност на БФП, 
в лв.

Тематична цел Подпомагане на преминаването към 
нисковъглеродна икономика във всички сектори

0,00 0,00 0,00
4, в т.ч.:

Инвестиционен 
приоритет 4в

Предоставяне на подкрепа за енергийната 
ефективност, за интелигентното енергийно 
управление и за използването на възобновяема 
енергия в публичната инфраструктура, 
включително в обществените сгради, и в 
жилищния сектор

0,00 0,00 0,00

Инвестиционен 
п^орит ет  4д

Насърчаване на стратегии за нисковъглеродно 
развитие във всички видове територии, по- 
специално градските райони, включително 
насърчаването на устойчива мултимодална 
градска мобилност и мерки за приспособяване 
и смекчаване, свързани с изменението на 
климата

0,00 0,00 0,00

Тематична цел Съхраняване и опазване на околната среда и 
насърчаване на ресурсната ефективност

5 056 517,83 892 326,68 5 948 844,51
6, в т.ч.:

Инвестиционен 
приоритет бе, в 
т. ч.:

Предприемане на действия за подобряване на 
градската околна среда, за съживяване на 
градовете, за възобновяване и обеззаразяване на 
терените за вторично застрояване (включително 
преструктури-раните зони), намаляване на 
замърсяването на въздуха и насърчаване на 
мерките за намаляване на шума

5 056 517,83 892 326,68 5 948 844,51

Група дейности Градска среда 5 056 517,83 892 326,68 5 948 844,51
Г рупа дейности Зони с потенциал за икономическо развитие 0,00 0,00 0,00

Тематична нел Насърчаване на социалното приобщаване, борба 
с бедността и всяка форма на дискриминация

3 422 950,00 604 050,00 4 027 000,00
9, в т.ч.:

Инвестиционен 
приоритет 9а, в 
т.ч.:

Инвестиране в здравна и социална 
инфраструктура, която допринася за 
националното, регионалното и местното 
развитие, понижаване на неравнопоставеността 
по отношение на здравния статус, насърчаване 
на социалното приобщаване чрез подобряване 
на достъпа до обществени, културни и 
развлекателни услуги и преминаването от 
служби на институционално равнище към 
служби на местно равнище

3 422 950,00 604 050,00 4 027 000,00

Г рупа дейности Социална инфраструктура 2 900 200,00 511 800,00 3 412 000,00
Група дейности Културна инфраструктура 522 750,00 92 250,00 615 000,00

Тематична цел
Инвестиции в образованието, обучението, 
включително професионално обучение за 
придобиване на умения и ученето през целия 
живот

8 375 591,61 1 478 045,58 9 853 637,1910, в т. ч.:

Инвестиционен 
приоритет 10а

Инвестиции в образованието, обучението, 
включително професионалното обучение за 
придобиване на умения и ученето през целия 
живот посредством изграждането на 
образователна инфраструктура и на 
инфраструктура за обучение

8 375 591,61 1 478 04&58 9 853 637,19
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Табл.4. СПИСЪК С ИНДИКАТИВНИ РЕЗЕРВНИ ПРОЕКТИ

Община РАЗГРАД

№ на проект Наименование на проекта

Период за 
изпълнение на 

проекта 
месец/година -  
месец/година

Обекти на интервенция, 
включени в проекта

Зона за 
въздействие, в 

която попада обекта 
на интервенция/ 

20% функционални 
връзки

Индикативна 
стойност на БФП за 

обекта/ проекта, 
лв

Индикативна 
стойност на 

собствен принос/ 
принос от 
финансов 

инструмент

Индикативен 
общ размер на 

проекта

Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради”

.Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради'[1]

Проект 1 НП НП
НП НП 0,00

Общо за проект 1: 0,00 0,00 0,00

.Енергийна ефективност в административни сгради на общинската администрация

НП НП 0,00
Проект 1 НП НП НП НП 0,00

Общо за проект 1: 0,00 0,00 0,00

.Енергийна ефективност в административни сгради на дьржавната администрация"[2]

НП НП 0,00
Проект 1 НП НП НП НП 0,00

Общо за проект 1: 0,00 0,00 0,00
НП НП 0,00

Проект 2 НП НП НП НП 0,00
Общо за проект 2: 0,00 0,00 0,00

„Енергийна ефективност в студентски общежития"

НП НП 0,00
Проект 1 НП НП НП НП 0,00

Общо за проект 1: 0,00 0,00 0,00

Общо за инвестиционен приоритет „  Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради": 0,00 0,00 0,00

Инвестиционен приоритет: „Интегриран градски транспорт“

НП НП 0,00
Проект 1 НП НП НП НП 0,00

Общо за проект 1: 0,00 0,00 0,00

Общо за инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт“ : 0,00 0,00 0,00

Инвестиционен приоритет „Градска среда"

Група дейности „Градска среда“

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

Зона със социален 
характер 332 000,00 332 000,00

Проект 1

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“

01.2019-06.2021

2,Дейност 3BI -2.1.4 (2ра фаза)
„Квартали в ж.к. „Орел“ - кв 633, 
634, 635, 636, 637, 638, 639, 640,
641, 642, 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 
енергоспестяващо 
вътрешноквартално осветление. 
Изграждане и възстановяване на 
комбинирани детски площадки с 
парково осветление в кв 641 и 
637. Изграждане и реконструкция 
на спортни площадки -  
комбинирани в междублокови 
пространства в квартал 633 и
642.

5 387 504,16 5 387 504,16

0,00
0,00

Общо за проект 1: 5 719 504,16 0,00 5 719 504,16
Общо за група дейности „Градска среда": 5 719 504,16 0,00 5 719 504,16

Група дейности „Зони с потенциал за икономическо развитие“

0,00
Проект 1 0,00

Общо за проект 1: 0,00 0,00 0,00

Общо за група дейности „Зони с потенциал за икономическо развитие": 0,00 0,00 0,00

Общо за инвестиционен приоритет „Градска среда” 5 719 504,16 0,00 5 719 504,16

Инвестици Социална инфраструктура"
Т
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Група дейности „Социална инфраструктура“[3]

Проект 1 НП НП
НП НП 0,00
НП НП 0,00
Общо за проект 1: 0,00 0,00 0,00

Проект 2 НП НП
НП НП 0,00
НП НП 0,00
Общо за проект 2: 0,00 0,00 0,00

Общо за група дейности „Социална инфраструктура“ : 0,00 0,00 0,00

Група дейности „Културна инфраструктура"[4]

Проект 1 НП НП
НП нп 0,00
НП нп 0,00
Общо за проект 1: 0,00 0,00 0,00

Проект 2 НП НП
НП нп 0,00
НП нп 0,00
Общо за проект 2: 0,00 0,00 0,00

Общо за група дейности „Културна инфраструктура“ : 0,00 0,00 0,00

Общо за инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура” 0,00 0,00 0,00

Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура”

Проект 1

Реконструкция, обновяване и мерки за 
енергийна ефективност на 
образователната инфраструктура в град 
Разград

01.2019-06  2021

Дейност 3BIII -3.2.3 
Средношколско общежитие с 
прилежащо дворно място -  
реконструкция и обновяване с 
мерки за енергийна ефективност

Зона на публични 
функции с висока 
обществена 
значимост

4 195 236,19 4 195 236,19

0,00
0,00
0,00
0,00

Общо за проект 1: 4 195 236,19 0,00 4 195 236,19

Общо за инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура” 4 195 236,19 0,00 4 195 236,19

ОБЩО СПИСЪК С ИНДИКАТИВНИ РЕЗЕРВНИ ПРОЕКТИ 9 914 740,35 0,00 9 914 740,35

ВАЖНОМ

[1] По отношение на интервенции върху многофамилни жилищ ни сгради в таблицата се посочва само един проект с общи индикативен бюджет. В 
неговите рамки може да се подават неограничен брой проектни предложения, като всяко следва да включва най-малко пет обекта на интервенция 
(сгради).

[2] По отношение на интервенции върху административни сгради на държавната администрация в таблицата се посочва отделен проект за всички 
обекти на интервенция за всеки отделен партньор-държавна администрация.

[3] По отношение на интервенции върху социална инфраструктура в таблицата се посочва проект 1 -  за всички обекти на интервенция социална 
инфраструктура и проект 2 -  социални жилища (за всички обекти на интервенция), ако е идентифициран такъв проект.

[4] По отношение на интервенции върху културна инфраструктура в таблицата се посочва проект за всеки отделен обект на интервенция.
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Табл.5. ИНДИКАТОРИ. РАМКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВ.ПРОГРАМА

Община РАЗГРАД

Индикатор Мерна
единица

Междинна цел 2018 
г. Крайна цел 2023 г.

Понижаване на годишното 
потребление на първична енергия от 
обществените сгради

kWh/годишно н/п н/п

Незастроени площи, създадени или 
рехабилитирани в градските райони

квадратни
метри

126 584,08 158 230,10

Капацитет на подпомогнатите 
детски заведения или 
образователна инфраструктура

лица 2 060 2 790

Рехабилитирани жилища в градски 
райони жилища 0 48

Население, ползващо подобрените 
социални услуги лица 0 240

Обществени или търговски сгради, 
построени или обновени в градските 
райони

квадратни
метри

0 1640,05
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