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Концепция за пространствено развитие на община Пловдив 

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 2012 - 2022 
 
 

ВИЗИЯВИЗИЯ ЦЕЛИЦЦЕЛИ ПРПРИОРИТЕТИ СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ 

Българските райони – привлекателни за 
живеене, ефективно използващи своя 
потенциал за постигане на устойчив 
растеж, създаване на нови работни 
места, бизнес и туризъм, със съхранено 
природно и културно наследство.       
Желаният резултат ще се постига чрез 
многоаспектни действия, насочени в един 
общ фокус – сближаване. Сближаването 
се разглежда като намаляване на 
неравенствата (икономически и 
социални) и като реализиране на по-
добра свързаност и интеграция 
(функционална и пространствена). 
Сближаването има три аспекта – 
икономическо сближаване, социално 
сближаване  и териториално сближаване. 
Сближаването има и три нива – 
европейско, с регионите на ЕС, 
национално – между българските райони 
и вътрешнорегионално – между 
общините в отделните райони. 
Първият аспект – икономическото 
сближаване, означава намаляване на 
разликите в основните показатели за 
икономическо развитие на трите нива – 
европейското – разликите в нивото на 
българските региони спрямо средното за 
ЕС, националното – разликите в нивото на 
отделните български райони спрямо 
средното за България, 
(междурегионалните разлики) и 
вътрешно регионалното – разликите в 
нивото на отделните общини спрямо 
средното за района 
(вътрешнорегионалните разлики). 
Основните двигатели на икономическо 
развитие са 
конкурентоспособност, икономика на 
знанието и иновации в сектора на МСП, 
които имат изключителен принос за 
развитието на регионалната икономика и 
осигуряването на работни места. 
Вторият аспект - социалното сближаване 
е пряк резултат от икономическото и се 
изразява в общо повишаване на 

Стратегическа цел 1:                            
Икономическо сближаване в 
европейски, национален и 
вътрешнорегионален план чрез развитие 
на собствения потенциал на районите и 
опазване на околната среда.                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стратегическа цел 2:                              
Социално сближаване и намаляване на 
регионалните диспропорции в 
социалната сфера чрез създаване на 
условия за развитие на човешкия 
капитал.                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              
ПРИОРИТЕТ 1.1. Активизиране на        
специфичния        потенциал на                 
регионалните и             местните                
икономики чрез подкрепа за                      
повишаване                                                                                                                                                                               
конкурентоспособността на малкия и     
средния бизнес.                                                                        
 
 
 
ПРИОРИТЕТ 1.2. Развитие на                      
устойчиви форми на туризъм и на         
културните и творчески индустрии в    
районите.                                                     
 
 
 
 
ПРИОРИТЕТ 1.3. Развитие на 
инфраструктурата за опазване на околната 
среда.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 ПРИОРИТЕТ 2.1. Подобряване на достъпа 
до образователни, здравни, социални  и 
културни услуги и развитие на спортната 
инфраструктура в районите.           
ПРИОРИТЕТ 2.2. Подкрепа на трудовата 
географска мобилност в районите.                                                     
ПРИОРИТЕТ 2.3. Развитие на капацитета на 
националните, регионалните и местните 
власти за стратегическо планиране и 
подобряване на управлението на 
регионалното развитие. 
 

  
 
      Специфична цел 1: Стимулиране на икономическото развитие на районите от ниво 2 
чрез подобряване на достъпа до производствените зони и инфраструктурата 
им.Специфична цел 2: Подкрепа на традиционни икономически дейности в  районите и 
общините.Специфична цел 3: Повишаване на конкурентоспособността на районите чрез 
развитие на нови бизнес модели за МСП, въвеждане на нови технологии и иновации в 
МСП в изостанали, селски райони и райони за целенасочена подкрепа.Специфична цел 
4: Стимулиране активизирането на бизнеса в изоставащи райони и постигане на 
дългосрочна устойчивост чрез насърчаването на индивидуалното и колективното 
предприемачество. 
      Специфична цел 1: Стимулиране на специфични за отделните райони видове 
туризъм, базирани на природно-ландшафтни и културни ценности и прояви. 
Специфична цел 2: Опазване, валоризация, цифровизация, представяне на недвижими, 
движими и нематериални културни ценности. Специфична цел 3: Разработване, 
регионален маркетинг и реклама  на регионални туристически продукти, основани на 
местния потенциал. Специфична цел 4: Подпомагане на културните и творчески 
индустрии в районите. Специфична цел 5: Реализиране на национален туристически 
маркетинг.                                                                        
         Специфична цел 1: Подобряване качеството и ефективността на водоснабдителните 
услуги за бизнеса и населението в районите и доближаване до европейските  стандарти 
в тази област. Специфична цел 2: Устойчиво управление на водните ресурси в регионите 
чрез изграждане и модернизиране на канализационните системи и пречистване на  
отпадните води. Специфична цел 3: Ефективно използване на ресурсите в регионите 
чрез оптимизиране събирането на отпадъци и внедряване на съвременни технологии за 
разделно събиране, компостиране на биоразградимите отпадъци, рециклиране и 
екологично обезвреждане в изпълнение на Пътната карта за ефективно използване на 
ресурсите в Европа в периода до 2020 г. Специфична цел 4: Опазване, поддържане и 
възстановяване на биологичното разнообразие като част от природния потенциал за 
устойчиво развитие на районите. Специфична цел 5: Превенция на природни рискове. 
Специфична цел 6: Повишаване на качеството на атмосферния въздух на територията на 
страната, в т.ч. в градските центрове. 
         Специфична цел 1: Модернизиране на образователната инфраструктура на 
училищата по изкуства и култура. Специфична цел 2: Подобряване на държавната и 
общинска културна инфраструктура. Специфична цел 3: Осигуряване на достъп до 
обекти за образователни, здравни, социални и културни услуги в регионите. 
Специфична цел 4: Изграждане и реконструкция на спортната инфраструктура  за 
професионален спорт и спорт в свободното време. 
         Специфична цел 1: Стимулиране на мобилността на работната сила за ограничаване 
на миграционните процеси в районите. 
         Специфична цел 1: Прилагане на принципите и практиките на стратегическо 
планиране и програмиране на регионалното развитие. Специфична цел 2:  Разработване 
на цифрови кадастрални карти. Специфична цел 3: Осигуряване на устойчиво и 
хармонично развитие на територията. 
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стандарта на живот (заетост, доходи, 
потребление) и качеството на човешкия 
ресурс (образование, здравеопазване, 
социални услуги, култура). И при него 
стремежът е към намаляване на 
разликите в социалната сфера и 
качеството на живот в трите нива на 
сближаване – европейското, 
националното и регионалното. 
Третият аспект – териториалното 
сближаване визира всички възможни 
форми и мащаби на сътрудничество 
(трансгранично, междурегионално и 
транснационално), водещи до взаимна 
изгода за районите и страните. То 
включва и интегрирано развитие на 
градовете  и свързването им в мрежи на 
сътрудничество, както и съхраняване на 
природното и културното богатство и 
идентичността. Териториалното 
сближаване включва и реализиране на 
физически елементи за по-голяма 
пространствена свързаност – линейни 
инфраструктури от всички 
видове.Националната стратегия за 
регионално развитие поставя целевата 
„триада” – икономическо, социално и 
териториално сближаване на европейско, 
национално и регионално ниво във 
фокуса на политиката за регионално 
развитие за периода 2014- 2020.                                                   

 
 
Стратегическа цел 3:                              
Териториално сближаване и развитие на 
трансграничното, междурегионалното  и 
транснационалното сътрудничество 
 
 
 
 
 
 
Стратегическа цел 4: 
Балансирано териториално развитие 
чрез укрепване на мрежата от градове- 
центрове, подобряване свързаността в 
районите и качеството на средата в 
населените места. 
 

 
 ПРИОРИТЕТ 3.1 Развитие на 
трансграничното сътрудничество и 
мобилизиране потенциала на периферните 
гранични територии. 
 ПРИОРИТЕТ 3.2 Развитие на 
междурегионално и транснационално 
сътрудничество, включително за постигане 
на стратегическите приоритети на 
макрорегионално ниво. 
 
 
ПРИОРИТЕТ 4.1. Интегрирано устойчиво 
градско развитие и укрепване на 
полицентричната мрежа от градове.                                                    
  
 
 
 
ПРИОРИТЕТ 4.2. Подобряване на 
свързаността на районите в национален и 
международен план, включително с 
големите градски центрове в съседните 
страни. 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИОРИТЕТ 4.3.  Подобряване качеството 
на живот в селските райони 
                                                                                                                                                                                

 
Специфична цел 1: Активизиране на трансграничните контакти и разширяване на 
сътрудничеството за постигане на интегрирано икономическо, социално и териториално 
развитие на съседните гранични райони.  
 
Специфична цел 1: Разширяване на междурегионалното сътрудничество. Специфична 
цел 2: Разширяване на транснационалното сътрудничество. Специфична цел 3: 
Укрепване на връзките между университетите, изследователските центрове и 
регионалния бизнес в Дунавския макрорегион. 
 
 
 
Специфична цел 1: Интегрирано обновяване и развитие на градовете и подобряване 
качеството на градската среда. Специфична цел 2: Подобряване на благоустройството, 
транспортната и комуникационната свързаност в агломерационните ареали на големите 
градове. Специфична цел 3: Стимулиране ролята на малките градове в селските райони  
за предоставяне на услуги и създаване на работни места. 
 
Специфична цел 1: Подобряване на свързаността на районите в международен план - с 
големите градски центрове в съседните страни. Специфична цел 2: Подобряване на 
транспортната свързаност в национален план, чрез развитие на пътната инфраструктура 
с регионално значение. Специфична цел 3: Развитие на връзките „град-район” и 
подобряване на достъпа до културни ценности, логистичните центрове, местата за 
рекреация и туризъм, производствените и бизнес зоните в районите. Специфична цел 4: 
Развитие на широколентова инфраструктура и преодоляване на т.нар. „цифрова 
изолация” на слабо населените и периферни райони. 
 
 
 
Специфична цел 1: Насърчаване изграждането на местната инфраструктура, 
обновяването на селата, предлагането на местни основни услуги и опазване на 
културното и природно наследство. Специфична цел 2: Насърчаване публично-частното 
партньорство за реализация на стратегии за местно развитие. 
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НАЦИОНАЛНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ 2013 - 2025 
 

ВИЗИЯВИЗИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ ПРПРИОРИТЕТИ 

  Националното 
пространство на България 
– отворено към света и 
интегрирано в 
Европейското 
пространство и в 
европейската мрежа от 
центрове и оси на 
развитие, култура, наука и 
иновации. 

 Съхранените национални 
ресурси – хората, земята, 
водите и горите, 
подземните богатства, 
природното и културно 
наследство – гаранция за 
националната 
идентичност. 

 Балансираното и 
устойчиво интегрирано 
развитие, постигнато чрез 
рационално организирана 
икономическа, социална, 
транспортна, инженерна, 
културна и туристическа 
инфраструктура и 
осигуряващо интелигентен 
икономически растеж, 
адаптивност към 
промените и 
равнопоставеност. 

 

Стратегическа Цел 1  

 

“Интегриране в европейското пространство” 

Развитие на национални и трансгранични 
транспортни, енергийни, урбанистични, 
културни и екологични коридори с оглед 
постигане на териториална свързаност, 
сътрудничество и интегриране в региона и в 
европейското пространство. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стратегическа Цел 2  
 
“Полицентрично териториално развитие” 
Укрепване на умерено полицентрична мрежа 
от градове-центрове с подобрено качество на 
градската среда, способстващо за постигане 
на балансирано териториално развитие и 
намаляване на неравенствата между 
централните градски и периферните селски 
райони. 
 
 
 
 
 
 
 

Свързване на българските градове в оси на урбанистично развитие, приобщени в 
общоевропейската мрежа от градове с транснационално значение и в общоевропейските оси 
на развитие; 

   

Поддържане на обширно защитено природно пространство в националната територия като 
еталон на биологично природно равновесие и като рекреационна среда с общоевропейско 
значение, обвързано с трансгранични екологични коридори със съседни страни в Югоизточна 
Европа. 

Обвързване на значими локализации на националното културно наследство в регионални и 
общоевропейски културни коридори; 

Развитие на националната транспортна инфраструктура като част от Трансевропейската 
транспортна мрежа (TEN-T), осигуряваща интегриране в европейското пространство и връзки с 
основните урбанизационни центрове на съседни страни; 

Развитие на преносната енергийна инфраструктура като част от Трансевропейската енергийна 
мража (TEN-E) и изграждане на системни връзки със съседни страни за осигуряване на 
свободно движение на енергия и интегриране на енергийния пазар; 

Развитие и модернизация на националната електронна съобщителна инфраструктура и 
осигуряване на свързаност с трансевропейските телекомуникационни мрежи, като част от 
изграждането на единен европейски цифров пазар. 
 

Подкрепа за интегрирано развитие на столицата, за да премине в по-горна категория на 
европейските Metropolitan European Growth Area (MEGA, стимулиране на още един град 
(Варна) като европейски портал на Черноморското крайбрежие да се включи в категорията 
MEGA; 

Разширяване на мрежата от градове от 2-ро йерархично ниво и поетапно приобщаване на 
други градове от 3-то ниво с потенциал и стратегическо разположение, които да балансират 
развитието на главните регионални и областни центрове; 

Поддържане на широка мрежа от 35 градове от 3-то ниво и подкрепа за тяхното интегрирано 
развитие чрез приложение на ИПГВР и синхронизиране на секторните политики; 

Формиране и следване на национална политика за малките градове в периферни селски 
територии – 90 градове от 4-то йерархично ниво и подкрепа за тяхното интегрирано развитие. 
 
 
 
 
 

6 
 



 
 
 
 
Стратегическа Цел 3  
 
“Пространствена свързаност и достъп до 
услуги” 
Развитие на националната техническа и 
социална инфраструктура за подобряване на 
пространствената свързаност на районите и 
урбанистичните центрове и достъпа до 
образователни, здравни, социални и културни 
услуги. 
 
 
 
 
 
 
Стратегическа Цел 4  
 
“Съхранено природно и културно наследство” 
Съхраняване и развитие на националната 
система от защитени природни и културни 
ценности за поддържане на биологичното 
равновесие, пространствената природна и 
културна идентичност и за интегриране на 
техните стойности в съвременния живот. 
 
 
 
 
 
Стратегическа Цел 5  
 
“Стимулирано развитие на специфични 
територии” 

Интегрирано планиране и стимулирано 
развитие на територии със специфични 
характеристики (крайбрежни Черноморски, 
крайбрежни Дунавски, планински гранични и 
периферни) с оглед съхраняване и ефективно 

 
 
 
 
 
 

Развитие на главните и второстепенните транспортни оси за постигане на модел "решетка", 
насочен към укрепване на функциите на вече изявените урбанизационни центрове, 
разширяване на полетата им на влияние и подобряване на достъпа до пазара на труда и 
социални услуги; 

Развитие на електронната съобщителна инфраструктура и осигуряване на условия за 
широколентов достъп до Интернет на домакинствата и предприятията като една от най-
важните предпоставки за развитието и широкото използване на висококачествени електронни 
услуги от администрацията, бизнеса и гражданите в изпълнение на изискванията, залегнали в 
Цифровата програма за Европа. 

Постигане на свободен и социално справедлив достъп до информационни и комуникационни 
технологии във всички райони, особено в периферните селски райони и възможност за 
децентрализирана работа и предоставяне на услуги от общ интерес; 
Равномерно покритие на националната територия с мрежа от обекти на високото ниво на 
публичните услуги в здравеопазването, образованието, социалното подпомагане и културата - 
и подобряване на достъпа до качествени услуги. 

 

Опазване на идентичността на природното и културно наследство чрез ефективна защита и 
интелигентно използване на икономическия потенциал на защитените природни и културни 
ценности; 

Увеличаване на елементите от Националната екологична мрежа в регионите с най- нисък дял 
на защитени територии и зони и обвързването й с Европейската екологична мрежа чрез 
трансгранично сътрудничество за опазване на природните ценности; 

Включване на нови природни и културни обекти в Списъка на ЮНЕСКО за световно природно и 
културно наследство; 

Превантивна защита на характерни ландшафти със съхранено традиционно земеползване и с 
висока консервационна стойност и възстановяване на нарушени от човешка дейност 
ландшафти; 

Осигуряване на равнопоставен достъп до цялата съвкупност от природни и културни ценности, 
носители на историческа памет и национална идентичност. 
 

Интегрирано управление и устойчиво развитие на Черноморското крайбрежие и 
черноморските общини, в т.ч. чрез трансгранично сътрудничество със съседни страни от 
Черноморския регион за въвеждане на Интегрираната морска политика; 

Приобщаване на българските крайдунавски общини и области в общоевропейския Дунавски 
регион и развитие на трансгранични партньорства и еврорегиони за интегрирано управление 
на басейна на реката, опазване на водите, почвите и биоразнообразието и стимулиране на 
икономическото развитие и културния обмен; 

7 
 



използване на техния природен, 
икономически, социален и културен 
потенциал за развитие. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стратегическа Цел 6 
 
 “Конкурентоспобност чрез зони за растеж и 
иновации” 

Повишаване на конкурентоспособността на 
българската територия чрез държавно 
подкрепени зони за растеж и иновации в 
урбанистичните центрове от високите нива 
на полицентричния модел 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подкрепа за планински гранични територии чрез развитие на биоземеделие в общини с 
поливни земи, био-животновъдство в сертифицирани райони, екотуризъм в най-щадящите му 
форми, данъчни преференции за конвенционални производства (хранително-вкусови, 
шивашки, дървообработващи) и др.; 

Реализация на инициативата Европейски зелен пояс за устойчиво развитие и опазване на 
природата в планинските крайгранични територии чрез създаване и съвместно управление на 
трансгранични защитени територии; 

Възстановяване на нарушените територии, на екологичното равновесие и биологичното 
разнообразие, адаптиране към измененията на климата и намаляване на риска от природни 
бедствия. 

Стимулиране на социалното сближаване, чрез осигуряване на достъп до он-лайи услуги на 
хората, живеещи в слабо населените и отдалечени райони, за да се преодолеят тенденциите 
за изолиране на тази част от населението от обществения и културен живот на страната. 
 

Изграждане на високотехнологични паркове в големите урбанистичните центрове от 2- ро 
йерархично ниво; 

Изграждане на индустриални паркове и обновяване на зони с обикновени производства в 
градове-центрове от 3 -то йерархично ниво; 

Изграждане на нови свободни зони (в страната има 6 свободни зони – Бургас, Видин, 
Драгоман, Пловдив, Русе и Свиленград) такива могат да се изградят и в Петрич, Кюстендил, 
Малко Търново, Силистра; 

Инвестиции в областта на науката, технологиите и иновациите, чрез създаване на регионални 
инкубатори, звена в направлението Интелигентната икономика и свързващ елемент от 
триъгълник на знанието между науката, бизнеса и държавата; Развитие и разширяване на 
изследователската и образователна мрежа освен като достъп до Интернет за студенти, 
ученици, преподаватели и изследователи, и като среда за инкубиране на модерни Интернет 
технологии. 
Създаване на кариерните центрове и регионалните звена за мобилност на учените, като част от 
Европейската мрежа за мобилност. 

Подобряване на конкурентоспособността на българската икономика чрез осигуряване на платформа за 
иновации и изследвания, което да повиши БВП и чрез улесняване и стимулиране на използването на 
широколентовия достъп от бизнеса за въвеждането на нови бизнес стратегии и предоставянето на нови 
услуги на крайните потребители. 
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РЕГИОНАЛЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН 2014 - 2020 
ВИЗИЯ 

„ЮЦР – привлекателно място за живеене, бизнес и туризъм, с по-добри условия за комуникация и съхранено природно, и културно наследство” 
 

СТРАТЕГИЧЕСКИ 
ЦЕЛИВИЗИЯ 

ПРИОРИТЕТИ ПРСПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ 

 
СЦ 1: 
Икономическо сближаване в 
национален и 
вътрешнорегионален план 
базирано на 
щадящо/еколосъобразно 
ползване на собствени 
ресурси 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

П1.1:  
 
Повишаване конкурентоспособността 
на малкия и средния бизнес като 
движеща сила на регионалната 
икономика 
 

П1.2:  
 
Развитие на устойчиви форми на 
туризъм и на културните и творческите 
индустрии в ЮЦР 
 
 

П1.3:  

Развитие на инфраструктурата за 
опазване на околната среда и 
адаптиране към промените на климата 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1: Повишаване на достъпа и изграждане на регионална и местна бизнес 
инфраструктура. 
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2:Развитие на изследователската дейност, технологичното 
развитие и иновациите. 
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3: Изграждане на бизнес мрежи и клъстери. 
 
 
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1: Създаване на условия и стимулиране развитието на различни форми на 
туризъм 
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2: Развитие на културните и творчески индустрии 
 
 
 
 
 
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1: Подобряване на водоснабдителната инфраструктура и услуги 
СПЕЦИФИЧНА   ЦЕЛ 2: Изграждане   и  модернизиране  на канализационна инфраструктура и 
пречиствателна инфраструктура за отпадни води. 
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3: Подобряване управлението на отпадъците 
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4: Укрепване на мрежата от защитени територии и места от Европейската 
мрежа „Натура 2000” 
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 5: Премахване на последиците от индустриални и битови замърсявания и 
ограничаването им 
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 6: Превенция на последиците от климатичните промени 
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 7: Подкрепа за преминаване към нисковъглеродна икономика 
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СЦ  2:   
Социално  сближаване  и  
намаляване  на  
междуобластните  
неравенства       чрез 
инвестиции в човешкия 
капитал и социална 
инфраструктура 
 
 
 
 
 
СЦ   3:   
Развитие  на трансгранично  
и  транснационално  
сътрудничество   в  принос 
на икономическото и 
социалното развитие и 
сближаване 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЦ   4:    
Балансирано   териториално   
развитие  чрез   укрепване  
на  градовете-центрове, 
подобряване свързаността в 
района и качеството на 

 
 
 

П2.1:  
 
Подобряване на достъпа до 
образователни, здравни, социални, 
културни услуги и спорт 
 
 

П2.2:  

Повишаване на административния 
капацитет на регионално и местно 
ниво в полза на гражданите и бизнеса 
 

П3.1:  
 
Развитие на трансграничното 
сътрудничество и мобилизиране 
потенциала на периферните гранични 
територии 

 

П3.2: 

Развитие на междурегионалното и 
транснационалното сътрудничество за 
постигане на стратегическите цели на 
плана 
 
 

П4.1:  
 
Подкрепа за интегрирано и устойчиво 
градско развитие и подобряване  на 
вътрешнорегионалната свързаност 
 

П4.2:  

 
 
 
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1: Подобряване на достъпа до образователни услуги 
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2: Подобряване на достъпа до здравни услуги 
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3: Подобряване на достъпа до социални услуги 
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4: Подобряване на достъпа до културни услуги 
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 5: Подобряване на достъпа до спорт 
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 6: Развитие на личността и подобряване на качествените характеристики на 
работната сила 
 
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1: Внедряване принципите и практиките на стратегическо планиране 
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2: Повишаване на капацитета за въздействие върху развитието на района 
 
 
 

- опазване, управление и насърчаване на природните ресурси 
- опазване, управление и използване на културните ресурси 
- сътрудничество в областта на здравеопазването и социалното благосъстояние 
- свързаност и достъпност 
- подкрепа и валоризиране на човешките ресурси 
- насърчаване на предприемачеството 
- насърчаване на сътрудничеството между научно-изследователски, технологични и 

академични институции и бизнес организации 
 

- обмен на опит и знания между представители на местните и регионални власти, 
трансфер на добри практики; 

- свързване на по-неопитни власти/организации/ институции в изработването на политики 
с такива с по-голям опит; 

- партньорства и съвместни действия по въпроси от стратегическо значение 
- приложни изследвания на териториалното развитие, конкурентоспособността и 

кохезията; 
- внедряване на трансгранични публични електронни услуги с висок икономически и 

обществен интерес с оглед интеграция към единния цифров пазар на ЕС. 
 
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1: Интегрирано и устойчиво градско развитие 
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средата в населените места  
Подобряване на свързаността на 
района в национален и 
международен план 
 

П4.3:  
 

Подобряване качеството на живот в 
селските райони 
 
 
 
 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2: Подобряване на вътрешнорегионалната свързаност.  Подобряване на 
пътната инфраструктура; Развитие на широколентова инфраструктура;  

 
 
 
 
 

- Повишаване на конкурентоспособността на селскостопанския сектор, включително 
насърчаване на научноизследователската дейност, иновациите и енергоефективните 
решения. 

- Подобряване на основната инфраструктура, обновяване и развитие на населените места, 
осигуряване на основни услуги за населението и икономиката, валоризиране на 
културното и природно наследство: 

- Насърчаване на публично-частните партньорства за разработване и прилагане на 
стратегии за местно развитие – подхода „Лидер”. 
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ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 2014 - 2020 
ВИЗИЯ 

„ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Е РЕГИОН С БАЛАНСИРАНА И УСТОЙЧИВА ИКОНОМИКА, С ВИСОК ЖИЗНЕН СТАНДАРТ НА НАСЕЛЕНИЕТО И С ВЪЗСТАНОВЕНА, 
СЪХРАНЕНА И ЗДРАВОСЛОВНА ЖИЗНЕНА И ОКОЛНА СРЕДА“ 

ГЛАВНА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ЧРЕЗ ИЗГРАДЕНА КОНКУРЕНТНА ИКОНОМИКА И СЪЗДАДЕНА 
ПРИВЛЕКАТЕЛНА ЖИЗНЕНА СРЕДА 

СТРАТЕГИЧЕСКИ 
ЦЕЛИВИЗИЯ 

ПРИОРИТЕТИ ПРМЕРКИ 

                                               
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: 
Ускоряване на социално-
икономическото развитие на 
областта чрез подкрепа на 
иновациите и модернизацията 
на икономическата структура. 
 
 
 
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: 
Повишаване на инвестиционната 
и туристическа атрактивност. 
 
 
 
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: 
Подобряване на 
инфраструктурната осигуреност 
на територията. 
 
 
 
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: 
Стимулиране на интегрираното 
градско развитие и подобряване 
на свързаността на градовете с 
околните територии. 
 
 
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 5: 
Социално сближаване и 

 
Приоритет 1:  

 
 
 

Повишаване на конкурентоспособността 
на икономиката 
Обосновка: Новите реалности в политиката за 
развитие на ЕС и условията в страната през 
последните години изискват интервенции, 
насочени към подобряване на ресурсната база и 
технологичната обезпеченост на икономиката. 
Същевременно е налице тенденция все повече да 
се залага на местните ресурси, традиции и 
предимства. Всичко това стои в основата на 
конкурентоспособността на икономиката и 
нейното позициониране на различните пазари на 
инвестиции, технологии, стоки и услуги. 
Приоритет 2:  
 
 
Стимулиране на инвестиционната 
активност и повишаване на нивото на 
заетост 
Обосновка: Инвестиционната активност и 
атрактивност на територията стоят в основата на 
перспективността и потенциала й по отношение 
на развитието, като същевременно се явяват 
ключов фактор за повишаване на нивото на 
заетост. Също така те до голяма степен 
стимулират мобилността на трудовите ресурси и 
са в подкрепа на повишаване на тяхното ниво на 
квалификация и образование. Не на последно 
място инвестиционната активност и 
атрактивността на дадена територия са пряко 
свързани с нейната конкурентоспособност в 

 
 
 
Мярка1.1.: Насърчаване на предприемачеството и стимулиране на малкия и среден бизнес 
за разкриване на повече и по-добри работни места; 
Мярка 1.2.: Подкрепа за развитие на изследователската дейност, технологичното развитие 
и иновациите; 
Мярка 1.3. Стимулиране и подкрепа за изграждане на бизнес мрежи и клъстери 
(включително на иновационни производства); 
Мярка 1.4. Повишаване на енергийната ефективност на местната икономика; 
Мярка 1.5. Стимулиране и подкрепа за ПЧП и инициативи за икономическо развитие;  
Мярка 1.6. Модернизация на земеделието и стимулиране на затварянето на цикъла на 
агробизнеса. 
 
 
 
 
 
Мярка 2.1. Определяне на територии за интегрирани териториални инвестиции и 
подходящи терени за инвестиции на „зелено“ в иновационни производства; 
Мярка 2.2. Създаване и поддържане на публична карта на инвестиционния потенциал на 
област Пловдив; 
Мярка 2.3. Подкрепа за развитието на панаирното дело и бизнес изложенията; 
Мярка 2.4. Стимулиране на бизнеса за участие в инициативи за повишаване на заетостта; 
Мярка 2.5. Намаляване на административното бреме върху бизнеса и въвеждане на 
електронни услуги; 
Мярка 2.6. Стимулиране на обучението за възрастни и преквалификацията на 
продължително безработните; 
Мярка 2.7. Разработване и прилагане на интегрирана програма за осигуряване на временна 
заетост на нискоквалифицирани безработни в съчетание с обучителни и квалификационни 
обучения; 
Мярка 2.8. Разработване и прилагане на Общи устройствени планове в общините от 
областта. 
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намаляване на 
междуобщинските диспаритети 
чрез инвестиции в човешкия 
капитал и социалната 
инфраструктура. 
 
 
 
В съответствие с основните 
национални и европейски 
стратегически насоки за 
развитие през следващия 
програмен период (2014-2020 г.) 
развитието на област Пловдив 
ще се фокусира върху 
постигането на устойчив 
позитивен резултат в рамките на 
следните тематични 
направления: 

  Условия за живот, бизнес и 
работа на местната общност в 
рамките на урбанизираната 
територия; 

  Екологоустойчиво и 
енергийно-ефективно развитие 
на областта, съставните и 
административно-териториални 
единици и техните 
функционални системи; 

  Ефективна пространствена 
организация на територията и 
адекватно инфраструктурно 
осигуряване; 

  Административно 
управление. 
 

регионален, национален и наднационален план, 
като от тях в най-голяма степен зависи 
привличането на необходимите за развитието 
финансови, човешки ресурси, ноу-хау и др. 
 
Приоритет 3:  
 
 
Подобряване на качеството и 
достъпността до образователни и 
здравни услуги за подобряване на 
качествените характеристики на 
човешките ресурси 
Обосновка: Чрез този приоритет се цели като 
цяло да се подпомогне процесът на повишаване 
на качествените характеристики на човешкия 
капитал в областта. Успешното изпълнение на 
залегналите в приоритета мерки ще допринесе за 
цялостното подобряване на 
конкурентоспособността на местната и 
регионалната икономика, ще способства за 
цялостното подобряване на инвестиционната 
атрактивност  на територията на областта и по-
доброто й позициониране на световните пазари 
за инвестиции. Същевременно по-доброто и 
качествено образование в съчетание с високо 
ниво на здравеопазване и предлагане на здравни 
услуги стоят и в основата на постигането на 
основната цел пред развитието на ЕС през 
следващия програмен период, а именно – 
постигането на интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж. 
 
Приоритет 4:  
 
 
 
Културно и природно наследство като 
потенциал за генериране на 
допълнителен устойчив растеж 
Обосновка: Уникалното историческо и културно 
наследство на областта и природните й 
дадености от само себе си налагат извеждането 
на настоящия приоритет в Областната стратегия 
за развитие на област Пловдив за следващия 
програмен период. Формираният специфичен 
културно-природен ландшафт предлага 

 
    
 
 
Мярка 3.1. Осигуряване на достъпно и качествено образование и повишаване на неговата 
адаптивност спрямо нуждите на пазара на труда; 
Мярка 3.2. Ограничаване на дела на преждевременно напусналите образователната 
система чрез въвеждането на гъвкави мерки и механизми; 
Мярка 3.3. Подобряване на качеството на висшето образование в областта и стимулиране 
на интеграцията на нейния академичен потенциал в европейското изследователско 
пространство; 
Мярка 3.4. Засилване на интеграцията между елементите на „триъгълника  на знанието“ 
(образование-наука-бизнес); 
Мярка 3.5. Разширяване на прилагането на модела за ученето през целия живот и 
мобилността към потребностите на личността и изискванията на пазара на труда; Мярка 
3.6. Създаване на условия за усъвършенстването на здравната система в областта и 
повишаване на нейната ефективност и иновативност; 
Мярка 3.7. Подобряване на качеството на здравното обслужване и достъпността до здравна 
помощ и услуги. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мярка 4.1. Стимулиране на проучването, опазването и валоризацията на културното 
наследство и създаване на културна индустрия; 
Мярка 4.2. Опазване и устойчиво ползване на природната среда, природните ресурси   и 
биоразнообразието в областта; 
Мярка 4.3. Ефективно използване на териториите, част от НЕМ „НАТУРА 2000“; 
Мярка 4.4. Подобряване на качеството на туристическите услуги в областта; 
Мярка 4.5. Ефективен туристически маркетинг на областта като разпознаваема дестинация 
с разнообразна туристическа атрактивност. 
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разнообразни възможности за генериране на 
допълнителен икономически растеж и поминък 
за населението, основно чрез развитието на 
различни форми на туризъм и рекреация. 
 
Приоритет 5:  
 
 
Използване на градските центрове като 
опорни центрове на развитието на 
територията и източници на приобщаващ 
устойчив растеж 
Обосновка: Градовете и урбанизираните 
територии се явяват  специфични 
териториални образувания, които се отличават с 
висока степен на динамика в развитието и 
изменчивост на относително малко разстояние. 
Това са териториите, носители на растежа, 
концентриращи основните фактори на растежа – 
човешки ресурси, инвестиции, технологии и др. 
От друга страна, тези генератори на растеж са и 
източник на проява на социални и икономически 
проблеми в концентриран вид върху малки по 
размер територии. Тези особености на градовете 
ги превръщат в своеобразен приоритет в 
регионалната политика в ЕС и България. 
 
Приоритет 6:  
 
 
Достъпност, свързаност и качество на 
средата 
Обосновка: Достъпността до центровете за 
обслужване, до пазари и услуги се явява една от 
ключовите характеристики на съвременното 
общество, която е изцяло в състояние да промени 
пространствените характеристики на дадена 
територия по отношение на проходимостта на 
пространството и свързаността между отделните 
центрове. Интегрираността и свързаността на 
дадена територия пряко се отразява върху 
качеството на живот, върху нейната 
инвестиционна атрактивност и въобще върху 
всички области на социално-икономическия 
живот. Настоящият приоритет е изцяло насочен 
към необходимите интервенции в областта на 
транспорта, комуникациите и качеството на 

 
 
 
 
 
Мярка 5.1. Прилагане на Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие на 
градовете: Пловдив, Карлово, Асеновград; 
Мярка 5.2. Подобряване на благоустройството, транспортната и комуникационната 
свързаност в градските агломерационни ареали. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мярка 6.1. Рехабилитация на свързващата транспортна инфраструктура, включително 
нискокатегорийните пътища; 
Мярка 6.2. Осигуряване на надежден и бърз жп транспорт за гражданите и бизнеса 
(включително нарастване на ролята му в осигуряване на крайградските ежедневни трудови 
пътувания); 
Мярка 6.3. Ограничаване на вредните емисии и замърсяването от транспортния сектор; 
Мярка 6.3. Повишаване на икономическата ефективност на транспорта чрез подкрепа за 
изграждането на логистични центрове и транспортни терминали; 
Мярка 6.4. Доизграждане на канализационната система на областта и устойчиво 
подобряване на системата на водоснабдяване и водоползване; 
Мярка 6.5. Разширяване на покритието с инфраструктура за осигуряване на 
високоскоростен интернет достъп; 
Мярка 6.6. Усъвършенстване на пространствената организация на територията чрез 
прилагане на устойчиви модели на устройство и земеползване в общините. 
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средата за обитаване, което в немалка степен е 
пряко повлияно от предните две категории. 
 
 
Приоритет 7:  
 
 
Ефективна държавна администрация в 
услуга на гражданите и бизнеса. 
Обосновка: Настоящият приоритет е насочен към 
усъвършенстването на държавната и местната 
администрация в рамките на област Пловдив. От 
нея в най- голяма степен зависи формирането на 
бизнес климата в рамките на територията, като 
същевременно същата е източник на ключови 
услуги за бизнеса и местната общност. 
Същевременно в рамките на администрацията 
основно се формулират и инициират по- голямата 
част от политиките за развитие на територията и 
свързаните с нейното управление и развитие на 
функционални подсистеми. От качествената и 
добре работеща администрация като цяло зависи 
прилагането на стратегическите и плановите 
документи, както и процедурите, свързани с 
управлението на територията като цяло. 
 
 
 

 
 
 
 
Мярка 7.1. Постигане на гъвкава и адаптивна структура на администрацията, която да 
отговаря на динамичните промени в средата и на прилаганите политики; 
Мярка 7.2. Привличане и задържане в администрацията на високо квалифицирани 
специалисти; 
Мярка 7.3. Постоянно развитие и обогатяване на професионалните качества и умения на 
държавните служители; 
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ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ПЛОВДИВ 2014 - 2020 
ВИЗИЯ 

„ПЛОВДИВ, ДРЕВЕН И ВЕЧЕН” – модерен и проспериращ, административен, университетски икономически и културен център на Южен централен район; град с реализиран 
научен потенциал; град с достойно представени културно наследство и съвременно изкуство - предпочитана европейска туристическа дестинация; град с динамична, 
конкурентоспособна икономика, базирана на знанието и новите технологии; град, осигуряващ сигурност, привлекателна жизнена среда и високо качество на живот, 

равнопоставеност и шанс за всички; място, където младите хора виждат своето бъдеще 
 

СТРАТЕГИЧЕСКИ 
ЦЕЛИВИЗИЯ 

ПРИОРИТЕТИ ПРМЕРКИ СПИСЪК С КЛЮЧОВИ ПРОЕКТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ 
ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 

                                               

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: 
ПЪЛНОЦЕННА ГРАДСКА 
СРЕДА 

Комфортно обитаване, 
разнообразно обслужване и 
условия за рекреация при 
ефективно функциониращи 
технически инфраструктури 
 
 
 
 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: 
ИКОНОМИКА НА 
ЗНАНИЕТО И РАВНИТЕ 
ВЪЗМОЖНОСТИ 
 
Икономически растеж на 
основата на традициите в 
производството, научния 
потенциал и активно 
партньорство между наука и 
бизнес 
 
 
 
 
 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: 
ИЗЯВЕНИ В ЕДИНСТВО 
НАСЛЕДСТВО И 
ИЗКУСТВО 

 

Приоритетна област 1: 

 НАСЛЕДСТВО И 
ИЗКУСТВО 

 Идентичност и 
атмосфера; 

 Културно наследство 
и културни маршрути; 

 Зелена система, река 
Марица, Тепетата; 

 Открити публични 
пространства; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Мярка 1.1. Проучване, консервация и определяне на подходяща 
съвременна функция на археологически културни ценности 
Очакван резултат: 
Разкрити и проучени археологически обекти в рамките на общината. 
Физически трайно съхранени и социализирани обекти. 
Мярка 1.2. Консервация и реставрация на архитектурни културни 
ценности и адаптиране за съвременни функции 
Очакван резултат: 
Обновени и поддържани архитектурни културни ценности, възстановени и 
защитени обекти в лошо или аварийно физическо състояние. 
Мярка 1.3. Разработване на планове и програми за управление на 
културното наследство 
Очакван резултат: 
Разработена и въведена ефективна система от интегрирани по между си 
стратегически, планови и програмни документи за управление на 
културното наследство, съобразно действащото в сферата 
законодателство. 
Мярка 1.4. Създаване на организационна основа, капацитет и 
осигуряване на финансови инструменти за управление на културното 
наследство 
Очакван резултат: 
Изградени и функциониращи механизми за координиране и финансиране 
на дейностите по управлението на културното наследство. 
Мярка 1.5. Обвързване на различните културни ценности и исторически 
теми в единна система от културни маршрути и информационно 
представяне на историята на Пловдив 
Очакван резултат: 
Завършена, информационно и публично представена система от културни 
маршрути, свързващи исторически обекти от различни цивилизации, 
култури и епохи. 
Мярка 1.6. Приложение на съвременните технологии за представяне на 
културното наследство 
Очакван резултат: 
Приложени информационни технологии за представяне на наследството – 
обслужване с аудио-гидове и средства за представяне на наследството 
пред хора със специфични потребности, активно запознаване с историята 
на Пловдив чрез интернет. 
Мярка 1.7. Почистване, поддръжка и социализация на река Марица; 
Очакван резултат: 

П1.1 Комплексен проект: Изпълнение на консервационно-
реставрационни работи (консервационно-реставрационни работи) и 
експониране на археологически обект „Източна порта на Филипопол”. 
Изграждане на пешеходна улица – туристически маршрут между 
археологически обекти „Малка базилика” и „Източна порта на 
Филипопол”. Изграждане на обект „Подземен музей на Филипопол – 
изток”, вкл. консервационно-реставрационни работи и експониране на 
археологически ценности и изграждане на туристически маршрут в 
подземно публично пространство. 
П1.2  Проучване, изпълнение на консервационно-реставрационни 
работи и експониране на място на недвижими археологически 
ценности на следните обекти: 
П1.5      Благоустрояване на градската среда в Старинен Пловдив 
П1.15   Изпълнение на консервационно-реставрационни работи и 
строително-монтажни работи по архитектурни ценности, вкл. 
адаптация на неизползвани сгради или помещения за нови функции и 
усвояване на подземни пространства в Старинен Пловдив за нуждите 
на музейните експозиции и фондохранилища, в съответствие с 
ежегодни програми на общината 
П1.15   Изпълнение на консервационно-реставрационни работи, 
ремонти, саниране и работи по поддръжката на съществуващи 
музейни и културни сгради. 
П1.19   Адаптиране на пространствата под Одеона за експозиционни и 
други културни функции. 
П1.30   Изграждане на Детски развлекателен комплекс по проект на 
Държавен куклен театър Пловдив 
П1.33   Създаване на „ЕС-градче” 
П1.35 Основен ремонт, реконструкция и преустройство на бивш 
тютюнев склад, собственост на фонд „Люиз Чарлз - София Пропърти” за 
нуждите на образованието. 
П1.38  Основен ремонт, преустройство и адаптация на кино "Космос" 
за нови културни нужди. 
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Съхранени и познати културно 
наследство и природни 
дадености, пълноценно 
включени в богат културен 
живот и местната икономика 
 
 
 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: 
АКТИВНА РОЛЯ В 
РАЗВИТИЕТО НА 
РЕГИОНА 
 
Креативна партньорска мрежа 
за съвместното развитие на 
общините от региона, 
координирана от община 
Пловдив 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приоритетна област 2:  

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 
 Образование за 

всички; 

 Професионално 
образование и „учене 
чрез работа”; 

 Научно-
изследователска 
дейност в подкрепа 

Пълноценно благоустроени и активно използвани за рекреация река 
Марица и прилежащите й територии. 
Мярка 1.8. Повишаване атрактивността за отдих и рекреация на тепетата 
Очакван резултат: 
Тепетата като благоустроени, с разнообразни условия за рекреация и 
жизнени културни и исторически обекти. 
Мярка 1.9. Регенерация и адаптация на исторически сгради и насищането 
им със съвременни функции 
Очакван резултат: 
Пълноценно обновени и отредени за нови, съвременни функции 
исторически сгради. 
Мярка 1.10. Увеличаване на площта, подобряване на състоянието на 
озеленените пространства и обвързването им в система 
Очакван резултат: 
Увеличени площ и достъпност до обществените зелени площи – паркове, 
градини, междублокови пространства. 
Мярка 1.11. Обновяване и доизграждане на обектите на културната 
инфраструктура и разширяване на експозиционните площи 
Очакван резултат: 
Осигуреност с подходяща по функционалност и капацитет културна 
инфраструктура. 
Мярка 1.12. Преосмисляне на откритите публични пространства чрез 
физическото им обновяване и използване като арена за културния живот 
на Пловдив 
Очакван резултат: 
Активни открити публични пространства, носители на градската 
идентичност и изразяващи местната атмосфера.  
Мярка 1.13. Подкрепа за организирането и провеждането на 
разнообразни културни събития и прояви 
Очакван резултат: 
Регулярно превеждащи се културни събития и прояви, формиращи богат и 
целогодишен културен календар на общината. 
Мярка 1.14. Съхраняване на идентичността, атмосферата и функциите на 
ЦГЧ на Пловдив 
Очакван резултат: 
Жизнена централна градска част на Пловдив, носеща духа на града и 
региона. 
 
Мярка 2.1. Осигуряване на необходимия капацитет на образователната 
инфраструктура 
Очакван резултат: 
Достатъчен капацитет и брой на местата в детските градини и училищата. 
Мярка 2.2. Подобряване на материалната среда и организационните 
условия за наука, образование и обучение 
Очакван резултат: 
Усъвършенствана среда и условия за образование и развитие на научна и 
изследователска дейност. 
Мярка 2.3. Повишаване на образователното равнище на населението, 
включително и на етническите групи 
Очакван резултат: 
По-голям относителен дял на лицата с висше и средно образование спрямо 
общото население над седем години. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П2.1. Комплексен проект: Основен ремонт, реконструкция, 
обновяване и енергийна ефективност на обекти от образователната 
инфраструктура – детски градини и детска ясла, училища. Изграждане 
на нова детска градина в Хаджи Хасан Махала, на територията на 
Първа градска част на общински терен. Основен ремонт, саниране и 
изграждане на нови обекти от социалната инфраструктура. 
П2.14. Пребазиране на техникум по битова техника от базата на 
училище „Гео Милев” в сградата на Техникум по облекло и обувно 
производство – Пловдив 
П2.16. Реконструкция, модернизация и изграждане на нова спортна 
база на образователната инфраструктура - спортни площадки, 
физкултурни салони, басейни. 
П2.17. Реконструкция на съществуваща и изграждане на нова 
материална база на образователната инфраструктура за внедряване на 
целодневна училищна организация и внедряване на подготвителни 
групи. 
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на местната 
икономика; 

 Пловдив като 
университетски 
център; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приоритетна област 3:  

ИКОНОМИЧЕСКО 
РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ 

 Ефективни 
индустриални зони и 
МСП; 

 Преработваща 
промишленост – ХВП 
и автомобилна 
индустрия; 

 Информационни 
технологии и 
аутсорсинг на бизнес 
процеси; 

 Разнообразен 
туристически продукт, 
конгресен и бизнес 
туризъм; 

Мярка 2.4. Стимулиране на преквалификацията и придобиването на нови 
знания и умения за лицата над 30 години 
Очакван резултат: 
По-висока конкурентоспособност и повече възможности за професионална 
реализация за лицата над 30 години. 
Мярка 2.5. Развитие на професионалното образование и научно-
изследователска дейност, ориентирана към нуждите на местната 
икономика 
Очакван резултат: 
Ефективна научно-изследователска дейност с директен принос към 
общинската икономика. Увеличен обем на инвестициите в научните 
изследвания. Въведени технологични и организационни иновации. 
Мярка 2.6. Развитие на „зелена” икономика на основата на рационално 
използване на ресурсите и повишаване на екологичното образование за 
опазване на компонентите и факторите на околната среда; 
Очакван резултат: 
Публично осъзнаване на нуждата от постигането на устойчиво местно 
развитие. 
Мярка 2.7. Стимулиране на международното сътрудничество и 
осигуряване на условия за активен обмен на студенти между 
пловдивските и чуждестранни университети 
 Очакван резултат: 
Успешно проведени научни изследвания, с участието на партниращи си 
пловдивски и чужди университети. Международно представяне и 
утвърждаване на Пловдив като университетски център. 
 
Мярка 3.1. Обновяване на пловдивските индустриални зони 
Очакван резултат: 
По-голяма привлекателност и ефективност на индустриалните зони. По-
висока инвестиционна активност в рамките на зоните. 
Мярка 3.2. Осигуряване на предпоставки и стимули за водещо развитие 
на преработващата промишленост, с акцент върху хранително-вкусова 
промишленост и автомобилна индустрия; ИТ (информационни 
технологии) и АБП (аутсорсинг на бизнес процеси)  
Очакван резултат: 
Ефективна и динамично развиваща се местна икономика, основана на 
значими промишленост и съвременни технологии и услуги  
Мярка 3.3. Насърчаване на малкия и среден бизнес и икономическите 
инициативи в сферите на преработващата промишленост и туризма 
Очакван резултат: 
Ефективно функциониращи малки и средни предприятия, създаващи 
продукти и услуги с висока добавена стойност. Привлекателни 
организационни условия и физическа среда за предприемачество и нови 
икономически инициативи.  
Мярка 3.4. Развитие на научна дейност и технологии в сферата на 
земеделието и хранителната промишленост 
Очакван резултат: 
Превръщането на  община Пловдив в международен център за 
високитехнологии в сферата на земеделието и хранителната 
промишленост. 
Мярка 3.5. Съчетаване на природните и историческите дадености за 
формиране на комплексен и устойчив туристически продукт на община 

П2.19. Изграждане на център за подготовка на ученици и студенти за 
постигане на високи резултати /център за върхови постижения/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П3.1. Изграждане на „Високотехнологичен бизнес център” в квартал 
„Гладно поле”, изграждане на съпътстваща социална инфраструктура. 
П3.12. Подобряване и рехабилитация на техническата инфраструктура 
в индустриалните зони. 
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 Градски маркетинг; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приоритетна област 4:  

ЖИЗНЕНА СРЕДА И 
СВЪРЗАНОСТ 

 Спорт и отдих; 

 Градска мобилност; 

 Технически 
инфраструктури; 

 Транспортна система; 

 Здравно обслужване; 

 Околна среда; 

Пловдив 
Очакван резултат: 
Обособен, ефективно представен и разпознаваем целогодишен 
туристически продукт. 
Мярка 3.6. Осигуряване на мрежа от информационни и посетителски 
центрове, средства за туристическа информация и градска ориентация 
Очакван резултат: 
Повишена информираност и достъпност до историческите и природни 
дадености. 
Мярка 3.7. Развитие, представяне и популяризиране на местните обичаи, 
занаяти, разнообразни културни събития като неразделна част от 
културно-туристическия продукт на община Пловдив 
Очакван резултат: 
Живи местни обичаи и занаяти, разпознаваеми културни събития, 
неразделна част от икономическия и културния живот на община Пловдив. 
Мярка 3.8. Утвърждаване на община Пловдив като център за конгресен и 
бизнес туризъм 
Очакван резултат: 
Осигурени условия и маркетинг за провеждането на конгресни събития и 
развитието на международна търговия в община Пловдив. 
Мярка 3.9. Утвърждаване на община Пловдив като място за 
образователен туризъм 
Очакван резултат: 
Увеличена привлекателност и притегателност на община Пловдив. 
Увеличен брой  на посетителите и нощувките. 
Мярка 3.10. Маркетингово представяне на пловдивските 
забележителности за засилване ролята на общината като център за 
културен туризъм 
Очакван резултат: 
Община Пловдив, като събирателна точка на регионални културни и 
туристически маршрути. 
Мярка 3.11. Популяризиране на предимствата за инвестиране и 
икономическа инициатива в Пловдив 
Очакван резултат: 
Привлечени инвестиции и нови икономически инициативи в рамките на 
община Пловдив. 
 
Мярка 4.1. Повишаване на енергийната ефективност на публичните и 
жилищните сгради 
Очакван резултат: 
Понижени количества на изразходваната енергия и подобрено качество на 
атмосферния въздух. 
Мярка 4.2. Обновяване на обществените зелени пространства и 
осигуряване на нови места за отдих, спорт и други колективни дейности 
Очакван резултат: 
Благоприятни условия за ежедневен отдих във всички градски части и 
предпоставки за активен спортен и здравословен начин на живот за 
гражданите на Пловдив. 
Мярка 4.3. Развитие на спортната инфраструктура в града 
Очакван резултат: 
Обезпеченост на община Пловдив от спортни зали и площадки, велоалеи и 
други спортни съоръжения, осигуряващи необходимите условия за по-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П4.1.  Рехабилитация, реконструкция и паркоустройство на улиците: ул. 
„Богомил”, ул. „Радко Димитриев”, ул. „Лев Толстой”. 
П4.2. Комплексен проект: Основен ремонт, реконструкция, обновяване 
и енергийна ефективност на обекти от образователната 
инфраструктура –детски градини и детска ясла, училища. Изграждане 
на нова детска градина в Хаджи Хасан Махала, на територията на 
Първа градска част на общински терен. Основен ремонт, саниране и 
изграждане на нови обекти от социалната инфраструктура. 
П4.3. Комплексен проект: Изграждане на продължение /ново трасе/ 
на бул. „Източен”. 
П4.4. Комплексен проект: Изграждане /реконструкция/, 
рехабилитация, благоустрояване и обзавеждане на улици, обществени 
озеленени площи, междублокови пространства и други елементи на 
публична среда, с доизграждане / рехабилитация на подземна 
техническа инфраструктура и осигуряване на условия за достъпност в 
зоната със социални функции по ИПГВР 
П4.5. Комплексен проект: Рехабилитация, благоустрояване  и 
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голяма спортна активност на населението. Основа за организирането и 
провеждането на масови спортни събития и утвърждаването на Пловдив 
като спортен център на България. 
Мярка 4.4. Насърчаване на разнообразни форми на придвижване 
Очакван резултат: 
Увеличена достъпност на градската среда и възможности за комбиниране 
на различни видове транспорт. По-чист и по-здравословен въздух за 
жителите на града. 
Мярка 4.5. Изграждане и поддържане на мрежа за алтернативно, в т. ч. 
велосипедно движение; 
Очакван резултат: 
Ефективна система от велосипедни алеи и велосипедни паркинги, която да 
обхваща цялата градска територия. 
Мярка 4.6. Осигуряване на безопасни пешеходни пространства и 
достъпна градска среда; 
Очакван резултат: 
Добри условия и организация на пешеходното движение. Достъпна 
градска среда за всички жители, особено за социалните групи в 
неравностойно положение. 
Мярка 4.7. Подобряване на водоснабдителната и канализационната 
мрежа; 
Очакван резултат: 
Качествена градска околна среда, със стабилни и качествени доставки на 
питейна вода. 
Мярка 4.8. Подобряване на качеството и достъпа до здравно обслужване 
Очакван резултат: 
Подобрени здравно обслужване и здравен статус на населението. 
Национално значение на здравната инфраструктура в община Пловдив. 
Мярка 4.9. Оптимизиране на транспортната система и организацията на 
движението в община Пловдив 
Очакван резултат: 
Добра транспортна свързаност на община Пловдив, сигурност и 
безопасност на движението. 
Мярка 4.10. Обновяване на уличната мрежа при подобряване на 
уличното озеленяване и приложение на енергийноефективно публично 
осветление 
Очакван резултат: 
Улична мрежа в добро състояние, пълноценно осветена и озеленена. По-
малко произшествия по улиците и по-благоприятна среда за пешеходците. 
Мярка 4.11. Подобрени услуги на масовия градски транспорт 
Очакван резултат: 
Подобрено качество на масовия градски транспорт и увеличен дял на 
хората, които използват услугите му. 
Мярка 4.12. Осигуряване на подходящи условия за развитие на 
логистични дейности 
Очакван резултат: 
Утвърждаването на община Пловдив като транспортен и логистичен 
център. 
Мярка 4.13. Намаляване на концентрациите на показателите, 
определящи качеството на атмосферния въздух, в които е налице 
превишение на установените в законодателството норми и високите нива 
на шум в околната среда от производствените и строителните дейности, 

обзавеждане и естетизация на обществени пространства и обекти на  
пл. „Понеделник пазар” и прилежащата територия. 
П4.6. Благоустрояване, озеленяване, паркоустройство, нови 
паркоместа и атракциони по южния бряг на р. Марица. рехабилитация, 
реконструкция и паркоустройство на ул. „Ник. Войводов”. Нов 
пешеходен мост „Южен бряг на р. Марица – парк о. Адата – северен 
бряг на р. Марица и изграждане на публично пространство „Южен 
приемен вход на Международен панаир чрез развитие на 
паркоустройствени и атракционни мероприятия” 
П4.7. Комплексен проект: Изграждане на обект „Комуникационно-
транспортен пробив”, свързващ бул. „Васил Априлов” и бул. 
„Македония”,под ЖП ареал „Централна гара” и изграждане на 
подземни публични пространства. Реконструкция, рехабилитация, 
градско обзавеждане и изграждане на Туристически информационно-
приемен център на обект „Предгаров площад” с благоустрояване на 
озеленени площи от бул. „Хр. Ботев”. 
Комплексен проект: Изграждане на обект „Южна тангента” от бул. 
П4.8. „Коматевско шосе” до възел „Родопи” и развръзки с бул. 
„Македония” с подземното ниво на преминаване под ЖП ареала, 
паркиране и рехабилитация (реконструкция) на второстепенни 
транспортни връзки от прилежащи територии по улици: „Петър 
Динеков”, „Кукуш”, „Бачо Киро”, „Одрин”. Озеленяване и 
социализация на междублокови пространства и други общински 
терени. 
П4.9. Основен ремонт, реконструкция, обновяване, енергийна 
ефективност и ново строителство на обекти от социалната 
инфраструктура –Приют  за настаняване на безпризорни деца „Майка 
Тереза” и нова сграда – център за лица с психически разстройства и 
център за възрастни с деменция." 
П4.10.  Комплексен проект: "Обновяване и внедряване на мерки за 
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради". 
П4.16. Изграждане на седем противошумови бариери от прозрачни 
поликарбонатни панели (височина 4м, дебелина 30мм): бул. 
„България”, участък между ул. „Кольо Фичето” и ул. „Достоевски”; бул. 
„България”, между ул. „Огражден” и „Барикадите”; бул. 
„Копривщица”, Спортен комплекс Пловдив; бул. „Пещерско шосе”, 
УМБАЛ Св. Георги, Инфекциозна болница; бул. „Пещерско шосе”, 
между ул. „Царевец” и „Тулча”; бул, „Санкт Петербург”, между ул. 
„Волтер” и „Лев Толстой”; бул. „Санкт Петербург”, парк „Лаута” 
П4.17.  Изграждане на три противошумови бариери от прозрачни 
поликарбонатни панели (височина 4м, дебелина 30мм): ЖП линия 
(Софийска), между ул. „Перунка” и „София”; ул. „Просвета”, между ул. 
„Западна” и ул. „Клокотница”; ул. „Просвета” от жп гара „Прослав” до 
ул. „Клокотница” 
П4.20.  Рехабилитация на водоснабдителната и канализационна 
мрежа. 
П4.21.  Изграждане на утайково стопанство на ПСОВ Пловдив 
П4.24.  Изграждане на инсталация за рециклиране на строителните 
отпадъци /мобилна и стационарна/ 
П4.26.  Почистване коритото на р. Марица в рамките на Общината 
П4.29.  Облагородяване на Джендем тепе (Младежки хълм) 
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Приоритетна област 5:  

ПРИОБЩАВАНЕ 
 Интеграция на 

рисковите социални 
групи; 

 „Учене през целия 
живот”; 

 „Активно стареене”; 

транспорта, битовото отопляване и други неорганизирани източници;  
Очакван резултат: 
Подобрена екологична обстановка в община Пловдив. 
Мярка 4.14. Постоянно поддържане и развитие на информационен 
портал за мониторинг на околна среда и изградените софтуерни 
програми и приложения за мониторинг на качеството на околната среда 
и здравния риск; 
Очакван резултат: 
Ефективно функционираща централизирана система за наблюдение 
компонентите на околната среда. Въведени механизми за проследяване на 
процесите с негативно екологично въздействие.  
Мярка 4.15. Въвеждане на системи за разделно събиране на битови 
отпадъци и подобряване ефективността на системите за разделно 
събиране на масово разпространени отпадъци 
Очакван резултат: 
Ефективни комплексни дейности за управление на отпадъците. 
Мярка 4.16. Постигане на добро химично и екологично състояние на 
повърхностните и подземните води; 
Очакван резултат: 
Високо качество на повърхностните и подземните води. 
Мярка 4.17. Създаване на условия гарантиращи безопасността на 
гражданите и минимален здравен и екологичен риск по отношение на 
присъствието на безстопанствени и домашни животни на обществени 
места; 
Очакван резултат: 
Здравословна среда в община Пловдив. Осигурена адекватна грижа за 
безстопанствените животни. 
Мярка 4.18. Създаване на условия за достигане на оптималните нива на 
шум в околната среда за всяка зона в града; 
Очакван резултат: 
Намалено шумово замърсяване и подобрена акустична обстановка. 
Мярка 4.19. Активно взаимодействие и сътрудничество между Община 
Пловдив и граждански структури и неправителствени организации в 
дейности, водещи до подобряване качеството на живот и факторите на 
околната среда; 
Очакван резултат: 
Пълноценни партньорства и модели на работа между общинската 
администрация и неправителствения сектор, с оглед реализацията на 
проекти с екологична насоченост 
 
 
Мярка 5.1. Интеграция на рисковите социални групи на пазара на труда 
Очакван резултат: 
По-високи икономическа активност и равнище на заетост сред 
изолираните социални групи. 
Мярка 5.2. Повишаване на достъпа до образование на етническите групи 
Очакван резултат: 
Повишено образователно равнище на етническите групи. 
Мярка 5.3. Осигуряване на възможности и стимулиране на „учене през 
целия живот” 
Очакван резултат: 
Адаптиране на работната сила към променящите се икономически условия 

Обновяване на защитени територии - хълм Бунарджика и Данов хълм 
П4.30.  Реконструкция и рехабилитация на зоологическата градина 
П4.35.  Доизграждане на стадион "Пловдив" 
П4.36.  Изграждане на ледена площадка - „Арена” 
П4.37. Изграждане на открит олимпийски басейн за 1000 места 
П4.38. Проектиране и изграждане на многофункционална спортна 
зала с капацитет до 5 000 д. за културни, спортни и конгресни прояви. 
П4.39. Еко парк „Марица”, УПИ ІІІ, кв. 1, по плана на ППРП Спортен 
комплекс „Отдих и култура” – Пловдив 
П4.40. Изграждане на нова болница (до Окръжна болница) "Д-р 
Попов" 
П4.48. Изграждане на бул. „Голямоконарско шосе” 
П4.49. Реконструкция  на  бул. „Шести  септември” -  участък  от  мост  
„Адата”  до бул. „Цариградско шосе” 
П4.50. Северна  тангента -  от  мост  „Адата”  до  Карловския надлез 
П4.51. Югоизточен обход - от „Скобелева майка” до „Асеновградско 
шосе” 
П4.52. Реконструкция  на  бул.  „Руски”  от  бул. „Христо  Ботев”  до  ул. 
„Данаил Николаев” 
П4.53. Реконструкция  на  бул.  „Марица” - север  в  участъка  от  бул.  
„Цар  Борис  ІІІ Обединител” до ул. „Победа” 
П4.55. Изграждане на бул. „Северен” и прилежащи социални жилища. 
П4.57. Зоопарк, кв. 1 по плана на ППРП Спортен комплекс "Отдих и 
култура" – Пловдив 
П4.59. Изграждане на "Хиподрумен комплекс" 
П4.60. Университет за 500 студента с изцяло англоезично обучение 
П4.61.Изграждане на частен крематориум на "Рогошко шосе", 
землището на гр. Пловдив 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П5.1.Изграждане на Център за временно настаняване на лица и 
семейства в УПИ V-общ., кв. 502 по плана на Първа градска част – юг. 
П5.2.Изграждане на нова сграда – център за лица с психически 
разстройства и център за възрастни с деменция в новообразуван УПИ 
на ул. „Академик Петър Динеков”, част от УПИ I-училище, кв. 1, по 
плана на кв. „Хр. Ботев”, гр. Пловдив. 
П5.17. Изграждане на общински хоспис. 
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Приоритетна област 6:  

СЪТРУДНИЧЕСТВО В 
РАЗВИТИЕТО 

 Административен 
капацитет; 

 Електронно 
управление; 

 Публично-частни 
партньорства; 

 Конкурентоспособни 
клъстери; 

 Междуобщинско 
сътрудничество с 
лидерството на 
Пловдив; 

 Развитие на летище 
Пловдив и 
логистиката; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

и потребности на пазара на труда. 
Мярка 5.4. Стимулиране на удължения трудов стаж или т. нар. политика 
за „активно стареене” 
Очакван резултат: 
Активно участващи в социалния живот и пазара на труда възрастни хора. 
Подобрено здравословно състояние на възрастните лица. 
Мярка 5.5. Социално включване и гарантиране на достъпно и качествено 
здравеопазване 
Очакван резултат: 
Успешно интегрирани и участващи в обществения живот уязвими групи. 
 
Мярка 6.1. Повишаване на административния капацитет за разработване 
и управление на проекти 
Очакван резултат: 
Развити умения за разработване и успешна реализация на проекти от 
различни сфери и с разнообразни източници на финансиране. 
Мярка 6.2. Популяризиране на финансовите инструменти на ЕС и 
възможностите на публично-частните партньорства 
Очакван резултат: 
Ефективно усвояване на средствата от структурните и кохезионния фонд на 
ЕС. Разработени проекти по модела на публично-частните партньорства. 
 Мярка 6.3. Координация и комуникация между общинската 
администрация, образователните институции и бизнеса за планиране на 
образователните програми и обучение в работна среда 
Очакван резултат: 
Повишено качество на образованието, преструктурирани специалности в 
професионалните гимназии и повече възможности за професионална 
реализация. Формирани партньорства между общинската администрация, 
образователните институции и бизнеса. 
 Мярка 6.4. Формиране на партньорски мрежи за управление и изява на 
културното наследство и живот на Пловдив 
Очакван резултат: 
Съвместни усилия за управление на културното наследство. Съхранени и 
социализирани недвижими културни ценности, развит културно-
туристически продукт.  
Мярка 6.5. Създаване на мрежа за обмен на информация и диалог 
между Община Пловдив и различните заинтересовани страни 
Очакван резултат: 
Подобрено общинско управление и повишено гражданско участие. 
Мярка 6.6. Подкрепа за създаването на клъстери в подходящи 
производства и услуги, включително и при сътрудничество с други 
общини 
Очакван резултат: 
Функциониращи и конкурентоспособни клъстери с различни участници от 
община Пловдив и региона. 
Мярка 6.7. Създаване на организационна основа за междуобщинско 
сътрудничество в предоставянето на услуги 
Очакван резултат: 
Ефективно междуобщинско сътрудничество за предоставяне на услуги и 
реализация на общи проекти.      
Мярка 6.8. Насърчаване на електронното управление в община Пловдив 
Очакван резултат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
П6.3. Разработване на надобщински проекти в партньорство с други 
институции, общински администрации и др. 
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 Въведена електронна платформа за управление на общинското развитие и 
качествени електронни услуги за гражданите.      
Мярка 6.9. Развитие на летище Пловдив и неговата роля за успешни 
логистични дейности в региона  
Очакван резултат: 
Приложен партньорски модел между община Пловдив и община Родопи с 
оглед използване потенциала на летище Пловдив. 
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ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ - ПЛОВДИВ 2014 - 2020 
СТРАТЕГИЯ -> РЕАЛИЗАЦИЯ 

 
СТРАТЕГИЧЕСКИ 

ЦЕЛИВИЗИЯ 
ПРИОРИТЕТНИ 

ОБЛАСТИ 
ПРОПОПОПИСАНИЕ НА ПЛАНА КАТО СЪВКУПНОСТ ОТ СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ, 

ПРОЕКТИ И ДЕЙСТВИЯ 
                                               

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1:  

 

Подобряване на състоянието на 
икономиката и достигане на 
основни показатели значително 
над средните за шестте големи 
града в страната. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2:  

Предлагане на екологично 
устойчиви и ефикасни 
публични услуги. 
 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3:  

Подобряване на човешкия 
потенциал и укрепване на 
социалното сближаване. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4:  

Подобряване качеството и 
ефективността на 
управлението и 
администрацията. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 5:  

Подобряване на 
инфраструктурата за 
нуждите на градските 

 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1:  

ТВОРЧЕСКИЯТ (КРЕАТИВЕН) ПЛОВДИВ 

Творческият дух на пловдивчаните е една от 
емблематичните характеристики на града в широкия 
спектър на неговите проявления. В рамките на тази 
програма инвестициите се фокусират в създаване и 
развитие на креативни индустрии (мода, дизайн, 
изкуства и занаяти, приложни изкуства, медии) 
предимно основани на университетите (Академията 
за танцово, музикално и изобразително изкуство и 
филиал на Техническия университет – София), 
уважаваните културни институции и творческите 
общности. Предпоставки за развитието на тази 
инвестиционна програма са: 
• местните традиции в областта на изработването 

на текстил, дрехи и кожени изделия; 

• съществуващите творчески общности в Пловдив;  

• комбинацията от нови знания (технологии и ИКТ) 
и уникални културни традиции и наследство. 

Инвестициите целят развитие на съвместни мрежи от 
нови креативни индустрии, които произвеждат 
конкурентоспособни търговски продукти и създават 
устойчиви предприятия в сектора, като също така 
допринасят за визията на града като град на оживен 
културен живот, привлекателно място за гостите и 
жителите на града. 

Предложените мерки и проекти в рамките на 
този инвестиционен приоритет са: 

• Насърчаване на сътрудничеството и обмена на 
студенти с университети от ЕС и осъществяване на 
инициативи за оптимизиране на учебния и научен 
процес; 

• Подпомагане създаването на междинни 
организации в или свързани с университетите, 
които да спомагат за появата и развитието на 
съпътстващи културни дейности – МСП в 
културните индустрии; 

 

Код Зона / Комплексен проект / Подпроект Насоченост 
към цел 

Принадлеж-ност 
към приоритетна 

област 

ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ СЪС СОЦИАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

СО1 

Комплексен проект: Основен ремонт, реконструкция, обновяване и енергийна ефективност на обекти от 
образователната инфраструктура –детски градини и детска ясла, училища. Изграждане на нова детска градина в 
Хаджи Хасан Махала, на територията на Първа градска част на общински терен. Основен ремонт, саниране и 
изграждане на нови обекти от социалната инфраструктура. 

СО1.1 
Подпроект 1: Основен ремонт, внедряване на мерки за енергийна ефективност, както и  
реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място на ЦДГ „Перуника”, 
ул.„Марагидик“ № 97А, в кв. 501  по плана на Първа градска част-юг 

Стратегическа 
цел 3 

Приоритетна 
област 3 

Приоритетна 
област 4 

СО1.2 

Подпроект 2: Основен ремонт и реконструкция, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, както и реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място на 
ЦДГ „Снежанка”, ул.„Тополница“ № 3, в УПИ ІХ-детска градина, кв. 429по плана на Първа 
градска част 

Стратегическа 
цел 3 

Приоритетна 
област 3 

Приоритетна 
област 4 

СО1.3 

Подпроект 3: Основен ремонт и реконструкция, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, както и реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място на 
ДЯ „Детски смях”, ул.„Весела” № 30 , УПИ І-детски ясли, кв. 441 по плана на Първа 
градска част - север 

Стратегическа 
цел 3 

Приоритетна 
област 3 

Приоритетна 
област 4 

СО1.4 

Подпроект 4: Основен ремонт и реконструкция, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, както и  реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място на 
СОУ „Любен Каравелов“– сграда 1, ул.“Лютиче“ №2, УПИ І- училище, кв. 445 по плана на 
Първа градска част-север 

Стратегическа 
цел 3 

Приоритетна 
област 3 

Приоритетна 
област 4 

СО1.5 

Подпроект 5: Основен ремонт и реконструкция, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, както и  реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място на 
СОУ „Любен Каравелов“, сграда 2 -ул.“Марагидик“ 37, УПИ І-училище, кв. 501 по плана на 
Първа градска част-юг 

Стратегическа 
цел 3 

Приоритетна 
област 3 

Приоритетна 
област 4 

СО1.6 Подпроект 6: Изграждане на нова детска ясла/градина в УПИ I-Детска градина, кв.388А, 
по плана на Първа градска част-юг 

Стратегическа 
цел 3 

Приоритетна 
област 4 

СО1.7 Подпроект 7: Основен ремонт, саниране и благоустрояване на дворно място в Комплекс 
за социални услуги „Олга Скобелева” № 142  

Стратегическа 
цел 3 

Приоритетна 
област 3 

Приоритетна 
област 4 

СО1.8 Подпроект 8: Нова спортна площадка в Дом за деца лишени от родителска грижа „Мария 
Луиза”, ул. „проф.Ас. Златаров” 29 

Стратегическа 
цел 3 

Приоритетна 
област 4 

СО1.9 
Подпроект 9: Внедряване на мерки за енергийна ефективност и благоустрояване и 
обзавеждане на прилежащото дворно място на Дневен център за стари хора и Кризисен 
център за жени, жертви на домашно насилие - Пловдив 

Стратегическа 
цел 3 

Приоритетна 
област 3 

Приоритетна 
област 4 

СО1.10 Подпроект 10: Изграждане на Център за временно настаняване на лица и семейства в 
УПИ V-общ., кв. 502 по плана на Първа градска част – юг 

Стратегическа 
цел 3 

Приоритетна 
област 4 

СО1.11 
Подпроект 11: Програма "Културата и творчеството на общностите в Хаджи Хасан 
Махала" за инициирането на различни събития /пленери, изложби, фестивали, 
конкурси/, съвместно с местните институции” 

Стратегическа 
цел 4 

Приоритетна 
област 5 
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системи. 

 

• Подобряване на обучението по изкуства, 
включвайки инициативи и проекти насочени към 
малцинствата; 

• Насърчаване на сътрудничество между актьорите 
в културната индустрия (артисти, търговски агенти, 
театри, галерии и др.), насочено към създаване на 
уникален културен продукт - Пловдив. 
Организиране на фестивали и годишни календари 
на културните прояви и кампании за привличане 
на туристи и ПЧИ; 

• Осигуряване на висококачествени и 
привлекателни пространства (изграждане, 
разширение и реконструкция на културната 
инфраструктура, вкл. регенериране на 
неизползвани исторически сгради, стари 
индустриални терени); 

• Подобряване на достъпността и 
благоустрояването на историческите и културни 
забележителности (реконструкция на подходи, 
изграждане на пътища за достъп, осигуряване на 
висококачествена градската инфраструктура в 
района на атракциите). Осигуряване на 
вдъхновяващи и привлекателни пространства за 
пленери на изкуствата и други творчески дейности 
(регенериране на неизползвани исторически 
сгради, стари индустриални терени с добро 
разположение и др.); 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2: ИНОВАТИВНИЯТ ПЛОВДИВ 

Инвестициите по тази програма ще бъдат насочени 
към оползотворяване на съществуващия потенциал и 
пълноценно използване на капацитета на града за 
използване на технологичните иновации, основан на 
традицията на университетите, преди всичко на 
филиалът на Техническия университет – София, 
Аграрния университет, Университета по хранителни 
технологии и Европейския колеж по икономика и 
мениджмънт. Инвестициите ще се фокусират върху 
подобряване на местната икономическа среда за 
фирми и компании в традиционни местни сектори 
както и за перспективни сектори, като: 
• Металургия и металообработване; 

• Механо и електротехника (производство на 
машини и електронни и оптични уреди); 

• Хранително-вкусова промишленост и технологии; 

СО2 

Комплексен проект: Благоустрояване, озеленяване, паркоустройство, нови паркоместа и атракциони по южния 
бряг на р. Марица. рехабилитация, реконструкция и паркоустройство на ул. „Ник. Войводов”. Нов пешеходен мост 
„Южен бряг на р. Марица – парк о.Адата – северен бряг на р. Марица и изграждане на публично пространство 
„Южен приемен вход на Международен панаир чрез развитие на паркоустройствени и атракционни 
мероприятия” 

СО2.1 Подпроект 1: Благоустрояване, озеленяване, паркоустройство, нови паркоместа и 
атракциони по южния бряг на р. Марица 

Стратегическа 
цел 4 

Приоритетна 
област 3 

Приоритетна 
област5 

СО2.2 Подпроект 2: Рехабилитация, реконструкция и паркоустройство на ул. „Ник. Войводов” Стратегическа 
цел 5 

Приоритетна 
област 3 

СО2.3 
Подпроект 3: Нов пешеходен мост „южен бряг на р. Марица – парк о. Адата – северен 
бряг на р. Марица и изграждане на публично пространство „Южен приемен вход на 
Международен панаир чрез развитие на паркоустройствени и атракционни мероприятия. 

Стратегическа 
цел 5 

Стратегическа 
цел 2 

Стратегическа 
цел 3 

Приоритетна 
област 3 

Приоритетна 
област4 

СО3 Комплексен проект: Изграждане на продължение /ново трасе/ на бул. „Източен” 

СО3.1 

Подпроект 1: Реконструкция на съществуващото трасе на бул. „Източен от 320 до нова ОТ 
319А (от кръстовището с бул. „Мария Луиза” до северно от съществуващата 
бензиностанция на „Петрол”), реконструкция на тротоари и изграждане на двупосочна 
велоалея от западната страна на трасето 

Стратегическа 
цел 2 

Стратегическа 
цел 5 

Приоритетна 
област 3 

СО3.2 Подпроект 2: Изграждане на ново трасе от 319А до ОТ 129 на кръстовището на бул. 
„Източен” (ново трасе) с бул. „Шести септември” 

Стратегическа 
цел 2 

Стратегическа 
цел 6 

Приоритетна 
област 3 

СО4 
Комплексен проект: Изграждане /реконструкция/, рехалибитация, благоустрояване и обзавеждане на улици, 
обществени озеленени площи, междублокови пространства и други елементи на публична среда, с доизграждане 
/ рехабилитация на подземна техническа инфраструктура и осигуряване на условия за достъпност 

СО4.1 

Подпроект 1. Изграждане/реконструкция/ рехабилитация, благоустрояване (в т.ч. 
озеленяване)  и обзавеждане на групи улици, с доизграждане / рехабилитация на  
подземна техническа инфраструктура, въвеждане на енергоспестяващо улично 
осветление, обзавеждане и  осигуряване на условия за достъпност 

Стратегическа 
цел 2 

Стратегическа 
цел 6 

Приоритетна 
област 4 

СО4.2 

Подпроект 2. Ремонт, реконструкция и социализация на междублокови пространства , 
вкл. изграждане/ рехабилитация, благоустрояване  на озелени площи за широко и за 
ограничено обществено ползване, с доизграждане / рехабилитация на  подземна 
техническа инфраструктура, изграждане на поливни системи, въвеждане на 
енергоспестяващо парково осветление, изграждане /рехабилитация на детски и спортни 
площадки, парково обзавеждане, места за паркиране и гариране и  осигуряване на 
условия за достъпност  

Стратегическа 
цел 2 

Стратегическа 
цел 6 

Приоритетна 
област 3 

Приоритетна 
област 4 

СО5 

Комплексен проект: Изпълнение на консервационно-реставрационни работи (КРР) и експониране на 
археологически обект „Източна порта на Филипопол”. Изграждане на пешеходна улица – туристически маршрут 
между археологически обекти „Малка базилика” и „Източна порта на Филипопол”. Изграждане на обект 
„Подземен музей на Филипопол – изток”, вкл. КРР и експониране на археологически ценности и изграждане на 
туристически маршрут в подземно публично пространство 

СО5.1 
Подпроект 1: Проучване, консервация, реставрация и експониране на археологически 
обект "Източна порта" и устройство и благоустрояване на прилежащата територия, 
съобразно подробния устройствен план на Първа градска част 

Стратегическа 
цел 1 

Стратегическа 
цел 3 

Стратегическа 
цел 5 

Приоритетна 
област 1 

СО5.2 Подпроект 2: Изграждане на пешеходни улици – туристически маршрут между 
археологически обекти „Малка базилика” и „Източна порта на Филипопол” 

Стратегическа 
цел 1 

Стратегическа 
цел 3 

Стратегическа 
цел 5 

Приоритетна 
област 1 

Приоритетна 
област 3 

СО5.3 Подпроект 3: „Подземен  музей на Филипопол  - изток”: проучване, консервация, 
реставрация и експониране на археологически ценности и изграждане на туристически 

Стратегическа 
цел 1 

Приоритетна 
област 1 
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• Селско стопанство; 

• Текстилна, кожна и шивашка индустрия; 

• Услуги, свързани с туризма; 

• Всички Пловдивски МСП, насочени към иновации, 
растеж и развитие. 

Предложените мерки и проекти в рамките на 
този инвестиционен приоритет са: 

• Осигуряване на по-добра инфраструктура и 
оборудване за научна и развойна дейност (НРД), 
развитие на бизнес инкубатори и паркове на 
иновациите, изграждане на съвременни 
индустриални зони и сгради; 

• Стимулиране на развойна дейност ориентирана 
към индустриите; 

• Осигуряване на услуги и обучения, които 
подпомагат пазарната реализация на научните 
постижения; 

• Подпомагане сътрудничеството на местни 
компании, стимулиране развитието на клъстери от 
сътрудничещи си партньори (университети, 
компании). 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3: ЗЕЛЕНИЯТ ПЛОВДИВ 

Инвестициите по тази програма са насочени към 
преодоляване на основните екологични проблеми на 
града. Ресурсите ще се фокусират върху подобрения в 
състоянието на остарялата и недостатъчна екологична 
инфраструктура, намаляване на въздействието върху 
околната среда, причинени от зле организираното 
движение, остарял подвижен състав и липсата на 
достатъчен капацитет в уличната мрежа на града. 
Мерките поставят акцент върху подобряване на 
енергийната ефективност и намаляване на емисиите 
на парникови газове. 

Предложените мерки и проекти в рамките на 
този инвестиционен приоритет са: 

• Реорганизация на транспортното движение в 
града, включително: изграждане на обходни 
пътища, реорганизация на системата на 
обществения транспорт с предимство за 
изграждането на мултимодални транспортни 
възли, смяна на остарял подвижен състав и 
създаване на ефективна система за управление; 

маршрут с приемно- информационен  център  в подземно публично пространство, 
свързващо подлез „Археологически”,  „Археологически обект в кв. 71 по плана на Първа 
градска част , „Раннохристиянска базилика на Филипопол”  и  археологически ценности 
от форумен комплекс –север. 

Стратегическа 
цел 3 

Стратегическа 
цел  

СО6 Комплексен проект: Рехабилитация, благоустрояване  и обзавеждане и естетизация на обществени пространства и 
обекти на  пл. „Понеделник пазар” и прилежащата територия 

СО6.1 
Подпроект 1: Реконструкция /рехабилитация на подземна и наземна техническа 
инфраструктура, благоустрояване, обзавеждане на площад „Понеделник пазар” и 
прилежащите улици 

Стратегическа 
цел 2 

Стратегическа 
цел 5 

Приоритетна 
област 3 

Приоритетна 
област 4 

СО6.2 Подпроект 2: Реконструкция и обзавеждане на Понеделник пазар 

Стратегическа 
цел 1 

Стратегическа 
цел 2 

Приоритетна 
област 4 

СО6.3 
Подпроект 3: Саниране на озеленяване и благоустрояване озеленени площи за широко 
обществено ползване в подножието на хълм Джамбаз тепе, оформящи северната 
„рамка” на площада 

Стратегическа 
цел 2 

Приоритетна 
област 3 

СО6.4 Подпроект 4: Саниране и естетизация на архитектурната рамка Стратегическа 
цел 4 

Приоритетна 
област 4 

СО6.5 Подпроект 5: Организиране и провеждане на ежемесечен "Пазар на производителя" 

Стратегическа 
цел 1 

Стратегическа 
цел 2 

Приоритетна 
област 4 

ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИ ФУНКЦИИ 

ПО1 

Комплексен проект: Изграждане на обект „Комуникационно-транспортен пробив”, свързващ бул. „Васил Априлов” 
и бул. „Македония”,под ЖП ареал „Централна гара” и изграждане на подземни публични 
пространства.Реконструкция, рехабилитация, градско обзавеждане и изграждане на Туристически 
информационно-приемен център на обект „Предгаров площад” с благоустрояване на озеленени площи от бул. 
„Хр. Ботев” 

ПО1.1 
Подпроект 1: Изграждане на обект „Комуникационно транспортен пробив” свързващ 
бул.”В. Априлов” и бул. „Македония” под ЖП ареал „Централна гара” и изграждане на 
подземни публични пространства 

Стратегическа 
цел2 

Стратегическа 
цел 5 

Приоритетна 
област 3 

ПО1.2 
Подпроект 2: Реконструкция, рехабилитация, градско обзавеждане, изграждане на 
Туристически информационен център, благоустрояване и озеленяване на „Предгаров 
площад и бул. „Хр. Ботев” 

Стратегическа 
цел 1 

Стратегическа 
цел 2 

Приоритетна 
област 1 

Приоритетна 
област 3 

ПО2 

Комплексен проект: Изграждане на обект „Южна тангента” от бул. „Коматевско шосе” до възел „Родопи” и 
развръзки с бул. „Македония” с подземното ниво на преминаване под ЖП ареала, паркиране и рехабилитация 
(реконструкция) на второстепенни транспортни връзки от прилежащи територии по улици: "Петър Динеков", 
"Кукуш","Бачо Киро","Одрин". Озеленяване и социализация на междублокови пространства и други общински 
терени. 

ПО2.1 
Подпроект 1: Изграждане на обект „Южна тангента” от бул. „Коматевско шосе” до възел 
„Родопи” и развръзки с бул. „Македония” с подземното ниво на преминаване под ЖП 
ареала. 

Стратегическа 
цел2 

Стратегическа 
цел 5 

Приоритетна 
област 3 

ПО2.2 
Подпроект 2: Паркиране и рехабилитация(реконструкция) на второстепенни транспортни 
връзки от прилежащи територии по улици: "Петър Динеков", "Кукуш","Бачо 
Киро","Одрин". 

Стратегическа 
цел2 

Стратегическа 
цел 5 

Приоритетна 
област 3 

ПО2.3 Подпроект 3: Озеленяване и социализация на междублокови пространства и други 
общински терени. 

Стратегическа 
цел2 

Приоритетна 
област 3 

Приоритетна 
област 4 

ПО3 
Комплексен проект: Основен ремонт, реконструкция, обновяване, енергийна ефективност и ново строителство на 
обекти от социалната инфраструктура –Приют  за настаняване на безпризорни деца „Майка Тереза” и нова сграда 
– център за лица с психически разстройства и център за възрастни с деменция 
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• Подобряване на микроклимата в града. 
Увеличаване на вегетативния обем на 
растителност; 

• Подобряване на енергийната ефективност на 
обществените сгради и доставчиците на 
комунални услуги;  

• Увеличаване на дела на използваната енергия от 
възобновяеми източници (например биомаса и 
слънчева енергия) в обществени сгради и за 
публични услуги; 

• Подобряване и реконструкция на 
топлофикационната система; 

• Разширяване и подобряване на канализационната 
система. 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 4: ПРИОБЩАВАЩИЯТ 
ПЛОВДИВ 

Инвестициите в рамките на този приоритет целят да 
намалят съществуващите социални неравенства, по 
отношение на физическата градска среда (жилищните 
условия, обществени пространства), наличието на 
услуги и социалната интеграция на определени групи 
- етнически малцинства, предимно ромите. 

Предложените мерки и проекти в рамките на 
този инвестиционен приоритет са: 

• Подобряване на учебни и детски заведения; 

• Разработване и прилагане на специфични методи 
на преподаване, както и стимули за участие в 
програми за обучение, със специален фокус върху 
младите хора; 

• Осигуряване на по-добро качество и по-голяма 
безопасност на обществените пространства; 

• Увеличаване капацитета за социални грижи 
(инфраструктура и човешки ресурси); 

• Подобряване на условията в жилищата (сгради, 
комунални услуги, енергийна ефективност); 

• Подобряване на свързаността на отделните части 
на града; 

• Прилагане на местни инициативи за заетост, с 
участието на местни неправителствени 
организации и граждани, свързани, когато е 

ПО3.1 
Подпроект 1: Основен ремонт и реконструкция на Приют за настаняване бездомни деца 
„Майка Тереза”, с внедряване на мерки за енергийна ефективност и реконструкция и 
благоустрояване на прилежащото дворно място, бул. „Коматевско шосе” № 1, гр.Пловдив 

Стратегическа 
цел 3 

Приоритетна 
област 3 

Приоритетна 
област 4 

ПО3.2 
Подпроект 2: Нова сграда – център за лица с психически разстройства и център за 
възрастни с деменция в новообразуван УПИ на ул. „Академик Петър Динеков”, част от 
УПИ I-училище, кв. 1, по плана на кв. „Хр. Ботев”, гр.Пловдив 

Стратегическа 
цел 3 

Приоритетна 
област 4 

ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ 

ИО1 Изграждане на "Високотехнологичен бизнес център" в квартал "Гладно поле", изграждане на съпътстваща 
социална инфраструктура 

ИО1.1 

Изграждане на улична мрежа (главна и второстепенна) с благоустрояване и паркиране в 
рамките на пълния уличен профил на територията на Високотехнологичния бизнес-
център, включително на пълна подземна техническа инфраструктура и зеленина за 
широко обществено ползване 

Стратегическа 
цел 1 

Стратегическа 
цел 5 

Приоритетна 
област 2 

Приоритетна 
област 3 

ИО1.2 

Изграждане на зони с административни и бизнес сгради, незамърсяващи производства, 
бизнес жилища и обекти на обслужването; изграждане на районен център и третични 
градски центрове; изграждане на зона с високотехнологични производства и 
енергонезависима инфраструктура като производствено ядро на високотехнологичния 
клъстер „Агро Фууд Тех“ 

Стратегическа 
цел 1 

Стратегическа 
цел 4 

Стратегическа 
цел 5 

Приоритетна 
област 2 

Приоритетна 
област 5 

ИО1.3 Изграждане на високоетажна и средноетажна жилищни зони, включително на социални 
жилища 

Стратегическа 
цел 3 

Приоритетна 
област 3 

Приоритетна 
област 4 

ИО1.4 Изграждане на социална инфраструктура – две детски градини – на ул. „Радко 
Димитриев” 3 и ул. „Богомил” 79 

Стратегическа 
цел 3 

Приоритетна 
област 4 

ИО1.5 Внедряване на мерки за енергийна  ефективност, изграждане на спортна база  и 
благоустрояване на прилежащото дворно място  на  Селище „Младост” 

Стратегическа 
цел 3 

Приоритетна 
област 4 

ИО1.6 
Организиране на периодичен пловдивски форум, интернет портал и маркетингов 
продукт, представящи Пловдив като традиционен производствен център и бъдещ град на 
иновациите 

Стратегическа 
цел 4 

Приоритетна 
област 5 

ИО2 Рехабилитация, реконструкция и паркоустройство на улиците: ул. „Богомил”, ул. „Радко Димитриев”, ул. „Лев 
Толстой” 

ИО2.1 Реконструкция, включително разширяване, на ул. „Лев Толстой“ и изпълнение на улично 
озеленяване 

Стратегическа 
цел 1 

Стратегическа 
цел 5 

Приоритетна 
област 3 

ИО2.2 Рехабилитация на съществуващи улици „Богомил“ и „Радко Димитриев“, улично 
озеленяване и прилежащи обществени зелени площи 

Стратегическа 
цел 1 

Стратегическа 
цел 5 

Приоритетна 
област 3 
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възможно, с дейности групирани по 
инвестиционните програми. 

 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 5: ЕФИКАСНИЯТ ПЛОВДИВ 

Осъществяването на всички инвестиционни програми 
е свързано с добро управление и активно гражданско 
участие. Инвестициите са насочени към създаване на 
по-добре функционираща система за управление и 
увеличаване на административния капацитет в 
Пловдив, което се очаква да доведе до по-добри 
услуги, както за гражданите на Пловдив, така и за 
туристи и инвеститори. Предвидените мерки включват 
повишаване на ефективността на дейностите по 
планиране и програмиране както на стратегическо, 
така и на оперативно ниво, по-гладко и по-ефективно 
функциониране на преговорните процеси със 
съответните заинтересовани страни/партньори и 
подобряване капацитета на града за подготвяне и 
управление на проекти, финансирани от на 
структурните фондове през 2014 - 2020 г. 

Предложените мерки и проекти в рамките на 
този инвестиционен приоритет са: 

• Обучение, квалификация, компетентност и 
капацитет на администрацията; 

• Разработване и изпълнение на секторни и 
териториални стратегии за развитие, планове и 
програми за устойчиво използване на ресурсите; 

• Координация и комуникация на действията на 
администрацията, осигуряване на отчетност и 
граждански контрол; 

• Осигуряване на оптимални услуги за гражданите и 
бизнеса, развитие на Е-община. 

 
 

 
* * * 
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