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НАСТОЯЩАТА СРЕЩА СЕ 

ПРОВЕЖДА В РАМКИТЕ 

НА ДЕЙНОСТ 5: 

ФОРМУЛИРАНЕ НА 

ЕФЕКТИВНА 

СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА 

НА ИПГВР 

(СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ, 

ПРИОРИТЕТИ, МЕРКИ И 

КОНКРЕТНИ ПРОЕКТИ) 

Цел и същност на настоящата среща 

■ Запознаване на  представителите на широката общественост с цялостната разработка на проекта за 

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Малко Търново.  

 

■ Набиране на мнения, препоръки и предложения, които да бъдат взети предвид преди окончателното 

представяне за одобрение на плана.  

 

■ В обсъждането вземат участие експерти на Изпълнителя, както и експерти от страна на Възложителя. 

 

■ Проектите, включени в плана не биха могли да бъдат ефективни и устойчиви без пълноценното 

включване и участие на основните заинтересовани страни и бенефициенти в тяхното разработване, 

изпълнение и оценка. 
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Какво е направено 

■ Изготвен целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация съгласно „Методическите насоки за 

разработване и прилагане на ИПГВР;  

 

■ Определена Визия за развитие на град Малко Търново до 2020 г.: „МАЛКО ТЪРНОВО – 

ПРИВЛЕКАТЕЛНО МЯСТО ЗА ЖИВОТ, РАБОТА И ТУРИЗЪМ, РАЗВИТ ГРАД В УНИСОН С ПРИРОДНОТО И 

КУЛТУРНО БОГАТСТВО“ 

 

■ Определени Цели и стратегия на ИПГВР; 

 

■ Проведени обществени обсъждания и анкетни проучвания. 

 

НАСТОЯЩАТА СРЕЩА СЕ 

ПРОВЕЖДА В РАМКИТЕ 

НА ДЕЙНОСТ 5: 

ФОРМУЛИРАНЕ НА 

ЕФЕКТИВНА 

СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА 

НА ИПГВР 

(СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ, 

ПРИОРИТЕТИ, МЕРКИ И 

КОНКРЕТНИ ПРОЕКТИ) 
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МЕТОДИ ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ДЕЙНОСТ 5 

Как идентифицирахме проектите 

Методи за идентифициране на проектни идеи  

 Анализ на нуждите, проблемите, тенденциите на всяка функционална зона, съобразно резултатите от 

дейности 1, 3 и 4 

 Използване на резултатите от публичните обсъждания и проведени проучвания за събиране на 

информация за визията, нуждите, проблемите, идентифицирани от заинтересуваните страни; 

 Използване на данни за инвестиционни възможности, капацитет и ограничения за осигуряване на средства 

за покриване на идентифицираните нужди; 

 Извеждане на списък от индикативни проекти и дейности, които да бъдат включени в ИПГВР; 

 Представяне на списъка от индикативни проекти за съгласуване с Възложителя; 

 Провеждане на фокус групи; 

 Публикуване на списъка на страницата на общината за обсъждане с цел електронно проучване за набиране 

на идеи, мнения, коментари; 

 Анализ на получената информация от проведеното проучване и оценка на приложимостта на проектните идеи 

(степен на зрялост на идеята, нужни ресурси, потенциални източници за финансиране, възможности за 

надграждане спрямо постигнати резултати от предходни проекти и интервенции, други). 
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ПРИНЦИПИ ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ДЕЙНОСТ 5 

Приложеният подход при идентифициране и приоритизиране на проектите ще се базира на следните 

основни принципи: 

 Всеки проект да е съобразен с целевите ефекти и резултати с цел постигане на синергично въздействие 

върху идентифицираните проблеми и потенциали; 

 Проектите да са структурирани, така че интегрирано да решават проблемите в града; 

 Приоритетно са обхванати обекти/ терени – общинска собственост, по които общината има ангажимент за 

управление/поддържане;  

 При липса на изградена подземна инфраструктура, да е съобразено, че тя трябва да бъде осигурена преди 

да се премине към други интервенции на съответния терен; 

 Приоритетни ще бъдат обекти, които са в по-незадоволително състояние; 

 Потребността следва де дефинирана от брой ползватели, физическо състояние на сграден фонд и 

прилежащите терени/ дворни пространства и т.н.; 

 Проектите да са съобразени с потенциала за развитие спрямо нуждите – т.е. доколко прогнозата показва 

необходимост от развитие на съответната инфраструктура; 

 В идентифицираните проекти да е съобразено извършено до момента финансиране с оглед недопускане 

двойно финансиране, като са предвидени само мерки и дейности за надграждане на извършени вече 

интервенции с публично финансиране. 

Как идентифицирахме проектите 
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

И ПОТЕНЦИАЛИ НА 

СРЕДАТА 

Дейност 5. Формулиране на ефективна стратегическа рамка на ИПГВР 

(стратегически цели, приоритети, мерки и конкретни проекти) 

Предложения за проектни групи в рамките на ИПГВР на град Малко Търново за периода 2014-2020 г.: 

 Проектна група 1: Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в публична 

инфраструктура и жилищен сектор; 

 Проектна група 2: Подобряване на градската околна среда; 

 Проектна група 3: Обновяване на социална инфраструктура и повишаване качеството на социалните 

услуги; 

 Проектна група 4: Обновяване на спортна инфраструктура; 

 Проектна група 5: Изграждане и подобряване на  инфраструктурата за образование и обучение, 

повишаване качеството на образованието и извънучилищните занимания; 

 Проектна група 6: Обновяване на културна и туристическа инфраструктура, развитие на услугите в тях; 

 Проектна група 7: Съживяване и развитие на местната икономика; 

 Проектна група 8: Административно обслужване; 

 Проектна група 9: Обновяване на общински терени и сгради за предоставяне на нови функции и услуги; 
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ПРОЕКТНА ГРУПА 1:  

Проектна група 1: Обновяване и внедряване на мерки за енергийна 

ефективност в публична инфраструктура и жилищен сектор 

 Проект 1.1 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Община Малко Търново ; 

 Проект 1.2 Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Регионална дирекция Социално подпомагане, 

Общинска служба по земеделие, бюро по труда, Пенсионерски клуб и НОИ; 

 Проект 1.3 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Младежки дом; 

 Проект 1.4 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Бизнес център Малко Търново; 

 Проект 1.5 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в РУ Полиция гр. Малко Търново; 

 Проект 1.6 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районно пътно 

управление; 

 Проект 1.7 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Управление пожарна 

безопасност и защита на населението; 

 Проект 1.8 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ГПУ Малко Търново; 

 Проект 1.9 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в 40 многофамилни жилищни 

сгради. 
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Проектна група 1: Обновяване и внедряване на мерки за енергийна 

ефективност в публична инфраструктура и жилищен сектор 
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Проектна група 1: Обновяване и внедряване на мерки за енергийна 

ефективност в публична инфраструктура и жилищен сектор 
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Проектна група 1: Обновяване и внедряване на мерки за енергийна 

ефективност в публична инфраструктура и жилищен сектор 
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ПРОЕКТНА ГРУПА 2:  

Проектна група 2: Подобряване на градската околна среда 

 Проект 2.1 Обновяване и благоустрояване на междублоково пространство на ул. 22 Октомври (ул. България); 

 Проект 2.2 Обновяване и облагородяване на Открит пазар; 

 Проект 2.3 Обновяване и благоустрояване на междублокови пространства на ул. Янко Карагяуров; 

 Проект 2.4 Обновяване и благоустрояване на междублокови пространства на ул. Янко Карагяуров; 

 Проект 2.5 Обновяване и благоустрояване на междублокови пространства на ул. Славянска ; 

 Проект 2.6 Обновяване и благоустрояване на междублокови пространства на ул. България; 

 Проект 2.7 Обновяване и благоустрояване на междублокови пространства на ул. Петко Напетов; 

 Проект 2.8 Обновяване и благоустрояване на междублокови пространства в ж. к. Майор Вишняев; 

 Проект 2.9 Обновяване и благоустрояване на междублокови пространства в ж. к. Изток; 

 Проект 2.10 Надграждане на системата за енергоефективно улично осветление и  управлението му в град 

Малко Търново (По всички останали улици, които не са включени в Проектна група 2); 

 Проект 2.11 Обновяване на елементи на градска среда покрай река Малкотърновска; 

 Проект 2.12 Изграждане/обновяване на отводнителен канал покрай ул. Градище и ул. Княз Борис І; 

 Проект 2.13 Обновяване на зелено пространство на ул. Първи май; 

 Проект 2.14 Изграждане на градски парк в Малко Търново - ІІІ-ти етап; 

 Проект 2.15 Реконструкция на градски център Малко Търново; 

 Проект 2.16 Обновяване на зелена площ зад Читалище Просвета ; 

 Проект 2.17 Реконструкция на паркинг пред кв. 28 и изграждане на автоспирка; 

 Проект 2.18 Възстановяване на чешма в кв. 28, благоустрояване на района и изграждане на пешеходна 

връзка към паркинга; 

 Проект 2.19 Рехабилитация на ул. Петко Напетов; 

 Проект 2.20 Рехабилитация на ул. Странджа; 

 



11 

ПРОЕКТНА ГРУПА 2:  

Проектна група 2: Подобряване на градската околна среда 

 Проект 2.21 Рехабилитация на ул. Зеленика ; 

 Проект 2.22 Рехабилитация на ул. Георги Бенковски; 

 Проект 2.23 Рехабилитация на ул. Димитър Благоев; 

 Проект 2.24 Рехабилитация на ул. Трети март; 

 Проект 2.25 Рехабилитация на ул. Михаил Герджиков; 

 Проект 2.26 Рехабилитация на ул. Христо Смирненски; 

 Проект 2.27 Рехабилитация на ул. Янко Карагяуров (включително и стълби); 

 Проект 2.28 Реконструкция на ул. Възраждане; 

 Проект 2.30 Рехабилитация на ул. Стара планина; 

 Проект 2.31 Рехабилитация на ул. 8-ми март; 

 Проект 2.32 Рехабилитация на ул. Славянска; 

 Проект 2.33 Реконструкция на ул. Райна Княгиня (включително и стълби); 

 Проект 2.34 Рехабилитация на ул. Родопи; 

 Проект 2.35 Рехабилитация на ул. Патриарх Евтимий; 

 Проект 2.36 Рехабилитация на ул. Малкотърновска комуна; 

 Проект 2.37 Рехабилитация на ул. Георги Москов; 

 Проект 2.38 Рехабилитация на ул. Христо Ботев; 

 Проект 2.39 Рехабилитация на ул. Константин Петканов; 

 Проект 2.40 Рехабилитация на ул. Паньо Ангелов; 

 Проект 2.41 Рехабилитация на ул. Петрова нива; 

 Проект 2.42 Рехабилитация на ул. Стамат Икономов; 

 Проект 2.43 Рехабилитация на ул. Дико Джелебов. 
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Проектна група 2: Подобряване на градската околна среда 
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Проектна група 2: Подобряване на градската околна среда 
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Проектна група 2: Подобряване на градската околна среда 



15 

Проектна група 2: Подобряване на градската околна среда 
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Проектна група 2: Подобряване на градската околна среда 
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Проектна група 2: Подобряване на градската околна среда 
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Проектна група 2: Подобряване на градската околна среда 
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Проектна група 2: Подобряване на градската околна среда 
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Проектна група 2: Подобряване на градската околна среда 
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ПРОЕКТНА ГРУПА 3: 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТНА ГРУПА 4:  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Проектна група 3; Проектна група 4; 

Проектна група 3: Обновяване на социална инфраструктура и повишаване качеството на 

социалните услуги 

 Проект 3.1 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на Дневен цънтър за възрастни с 

увреждания 

 

Проектна група 4: Обновяване на спортна инфраструктура 

 Проект 4.1 Обновяване на Градски стадион и сграда 
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Проектна група 2; Проектна група 3; Проектна група 4; 
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ПРОЕКТНА ГРУПА 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Проектна група 5: Изграждане и подобряване на  инфраструктурата за 

образование и обучение, повишаване качеството на образованието и 

извънучилищните занимания 

Проектна група 5: Изграждане и подобряване на  инфраструктурата за образование и обучение, 

повишаване качеството на образованието и извънучилищните занимания 

 Проект 5.1 Обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на ОДЗ Юрий Гагарин; 

 Проект 5.2 Обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на СОУ Васил Левски. 
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Проектна група 5 
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ПРОЕКТНА ГРУПА 6:  

 

 

 

 

 

  

 

  

Проектна група 6: Обновяване на културна и туристическа 

инфраструктура, развитие на услугите в тях 

Проектна група 6: Обновяване на културна и туристическа инфраструктура, развитие на 

услугите в тях 

 Проект 6.1 Обновяване, реконструкция и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общинска сграда 

за обособяването на картинна галерия; 

 Проект 6.2 Обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на Исторически музей 

проф. Александър Фол; 

 Проект 6.3 Обновяване и ремонт на Лятното кино - Малко Търново; 

 Проект 6.4 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Туристическа база Велека; 

 Проект 6.5 Развитие на културни маршрути; 

 Проект 6.6 Развитие на културен туризъм (провеждане на културни събития – летни културни празници, 

пленери, младежки форум). 

 

 



26 

Проектна група 6: Обновяване на културна и туристическа 

инфраструктура, развитие на услугите в тях 
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Проектна група 6: Обновяване на културна и туристическа 

инфраструктура, развитие на услугите в тях 
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ПРОЕКТНА ГРУПА 7: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Проектна група 7: Съживяване и развитие на местната икономика 

Проектна група 7: Съживяване и развитие на местната икономика 

 Проект 7.1 Създаване на нов МИГ; 

 Проект 7.2 Подпомагане развитието и популяризирането на регионална марка Странджа; 

 Проект 7.3. Преоборудване, технологично развитие и модернизация на бизнес структурите; 

 Проект 7.4. Насърчаване на енергийно ефективни технологии, енергийната ефективност на сградите и 

инсталациите. 
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Проектна група 7: Съживяване и развитие на местната икономика 
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ПРОЕКТНА ГРУПА 8:  

 

Проектна група 8: Административно обслужване 

Проектна група 8: Административно обслужване 

 Проект 8.1 Реинжинеринг на административните процеси и въвеждане на комплексно административно 

обслужване в общинска администрация Малко Търново, вкл. чрез въвеждане на пакет от електронни услуги 

за бизнеса и населението; 

 Проект 8.2 Внедряване на административно информационна система за автоматизация на дейностите в 

общинска администрация Малко Търново; 

 Проект 8.3 Повишаване капацитета на служителите от общинска администрация Малко Търново. 
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Проектна група 8: Административно обслужване 
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ПРОЕКТНА ГРУПА 9: 

 

Проектна група 9: Обновяване на общински терени и сгради за 

предоставяне на нови функции и услуги 

Проектна група 9: Обновяване на общински терени и сгради за предоставяне на нови функции и 

услуги 

 Проект 9.1 Обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Старата Дякова къща /финансова 

служба/ с цел превръщането й в културно-посетителски център; 

 Проект 9.2 Обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда на ул. Цар Калоян 9 с цел 

обособяването на Посетителски Център - Малко Търново, Град на минното дело, традиции и история; 

 Проект 9.3 Обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Административна сграда на ул. 

Христо Ботев 11 с цел превръщането й в "Дом на бита“. 
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Проектна група 9: Обновяване на общински терени и сгради за 

предоставяне на нови функции и услуги 
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ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 

2014 - 2020 

Ресурсна осигуреност 

 Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.: 

 Програма за трансгранично сътрудничество България – Турция 2014-2020 г.; 

 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.; 

 Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.; 

 Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г.; 

 Финансови инструменти; 

 Собствени средства; 

 Собствени приходи; 

 Републикански бюджет; 

 Национални фондове; 

 Други инвестиционни фондове; 

 Частни инвеститори; 

 Дарения. 



Проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Малко Търново” 

Изпълнител ДЗЗД „Устойчиво развитие за Малко Търново“ 

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО! 

Можете да се свържете с нас като ни пишете на: 

ipgvr@ip-arch.com 

Информация за проекта можете да намерите на: 

http://ipgvr.bggis.com 

 

 

 

  

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейски фонд за 

регионално развитие 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 

www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България 

Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Малко Търново“, 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 документа се носи от ДЗЗД Устойчиво развитие за Малко 

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

Договарящия орган.  
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