
“Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие ”2007-2013, съфинансирана от 
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Шумен и при никакви 
обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган”

Европейски фонд за 
регионално развитие

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ www.bgregio.euОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007-2013
Инвестираме във Вашето бъдеще!

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ

Да се създаде интегрирана планова 
основа за устойчиво развитие на 
гр.Шуменгр.Шумен при максимална 
ефективност на вложените ресурси 
чрез селективен подход 
концентрация и синергия между 
всички секторни политики,  
стратегии, програми и устройствени
планове.

Да се създаде актуална картина на проблемите и
възможностите за развитие на гр. Шумен; 

Да се определят приоритетите за намеса и развитие 
(зони(зони за въздействие), програмите и проектите чрез 
обществен консенсус между експертни предложения и 
информирано обществено мнение и на базата на 
публично частни партньорства, Европейски фондове и
местни ресурси;

ДаДа се разработи Интегриран план за градско 
възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. Шумен за 
плановия период 2014 – 2020г., чрез който да се осигури 
устойчиво преодоляване на социално – икономическите 
и екологични проблеми и по този начин
– повиши качеството на живот в града;

ДаДа се осъществи реформа в местното планиране и 
развитие,изразяваща се в разширена социална основа, 
партньорства, реална координация на секторни 
политики, концентрация на намеси и ресурси в
избраните зони.
За разлика от всички разработвани до момента 
стратегически и програмни документи ИПГВР ще се 
разработи с най-широко гражданско участие, което да 
обхваща както населението в неговата цялост по 
въпросите от общоградско значение, така и на 
специфични групи, носители на групови интереси по 
териториален, етнически, възрастов или друг признак, а 
същосъщо така и представителните структури на бизнеса и
НПО сектора.

ИНТЕГРИРАН ПЛАН

ЦЕЛ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН

Съвкупност от свързани във времето и пространството 
проекти, действия и инвестиционни намерения, които се 
прилагат в определени градски зони за въздействие;

Интегрира политики и обединява разнородни участници
за тяхното съвместно провеждане;

Допринася за реализацията на визията и стратегията за
развитие на града;

ПостигаПостига максимална концентрация и синергичен ефект;

Осигурява приемственост и доразвиване в посока 
реализация на другите стратегически и планови
документи;

Се съобразява с принципите за устойчиво развитие на
градовете;

Осигурява обвързаност и ефект върху хоризонталните
въпроси;въпроси;

Се изработва за част/и от територията (зона/и за
въздействие) на едно населено място;

Се изработва с най-широко гражданско участие;

Се изработва и прилага в условия на прозрачност и
партньорство.

Трайно подобряване на икономическото, 
социалното и екологичното състояние на 
дадена градска територия чрез интгеграция 
на всички дейности по плана по такъв 
начин, че взаимовръзката между отделните 
елементи да има такава синергия, че 
цялостното въздействие на плана да 
превишавапревишава сбора от въздействието на 
отделните му съставни части, ако
те бъдат осъществени по отделно.

Интегрираният план за възстановяването и развитието на гр.
Шумен е начин да се зададе единна стратегическа и планова 
рамка с хоризонт на действие 2020г., която да послужи като 
основа за адекватното определяне на тенденциите и 
посоките на развитие, осигуряващо необходимите условия за 
балансирана експлоатация на наличните уникални ресурси и 
тяхното ефективно опазване, в съчетание с качествена 
икономическа,икономическа, социална и жизнена градска среда за
местнотонаселение.

РЕЗУЛТАТ

ОБВЪРЗАНОСТ

КЛЮЧОВИ ДАТИ

1. Обществено обсъждане на зоните 

2. Одобряване на зоните от Общинския съвет  

3. Одобряване на зоните от  Управляващия орган 

4. Обществено обсъждане на плана 

5. Одобряване на ИПГВР от Общинския съвет 

6. Одобряване на ИПГВР от Управляващия орган
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Връзка на ИПГВР с различни международни, национални, регионални и общински 
програми и планове

Лайпциска харта за устойчиви европейски градове
Европейска перспектива за пространствено развитие

Декларация от Толедо по въпросите за градското развитие

Национална стратегия за регионално развитие
Регионален план за Североизточен район на планиране

Областна стратегия за развитие на област Шумен

Общински план за развитие на община Шумен

Общ устройствен план на община Шумен

ИПГВР ШУМЕН


