
 

 

 

„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа 

инвестира в селските райони.“ 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 година 

ПОДМЯРКА 7.2 “ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ 

РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ 

ИНФРАСТРУКТУРА” 

ОТ МЯРКА 7 “ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В 

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ 

 

На 07.05.2019 г. община Роман сключи договор за безвъзмездно финансиране № 

BG06RDNP001-7.006-0045-С01 по Оперативна програма „Програма за развитие на 

селските райони“, Приоритетна ос: Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони, по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или 

обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно 

задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 

С договора се финансират дейности по проект „Изграждане и обновяване на 

площи за широко обществено ползване в гр. Роман, Община Роман – зелени площи 

до ул. Малък Искър”.  

Общата стойност на проекта е 665 933.44 лв., от които 566 043.42 лв. са 

финансиране от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и 99 

890.02 лв. са национално съфинансиране. 

Проектът предвижда изграждане на парково пространство с парково оборудване 

и обзавеждане, оформяне на пешеходни алеи; създаване на площадки за фитнес на 

открито; създаване на детска площадка със съоръжения; осигуряване на места за отдих 



и почивка – беседки, пейки; подмяна на декоративните настилки; зелено строителство - 

засаждане на нови растения; отводняване на територията чрез повърхностно отвеждане 

на водите. 

Основният принос на проекта ще бъде свързан както с подобряването условията 

на живот в община Роман, така и с реализирането на целите, залегнали в Общинския 

план за развитие 2014-2020. Цялото население на община Роман ще се възползва от 

новоизграденото парково пространство в административния център на Община Роман.  

 Общата цел на проекта е чрез предоставената фокусирана подкрепа да се 
насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото 

развитие в община Роман. Община Роман ще стане още по-привлекателна за бизнеса и 
за живеене, чрез поддържането и стимулирането на икономическото, социалното и 
културно си развитие, както и чрез обновяването на съществуващата публична 

техническа инфраструктура. Ще се подобри начинът на живот в общината, както и 
целият облик на градската среда на гр. Роман. 

 Специфични цели на проекта са изграждане на парково пространство, 
обособяване на пешеходни алеи, рехабилитация на съществуващата растителност, 
засаждане с нови растителни видове, изграждане на площадки за игра и фитнес на 

открито. Реализацията на проектното предложение „Изграждане и обновяване на площи 
за широко обществено ползване в гр. Роман, Община Роман – зелени площи до ул. Малък 

Искър” ще доведе до: 

 Създаване на условия за отдих и беседи, съобразени с възможностите на 
територията; 

 Създаване на различни открити и закрити пространства, подобряване на обемно-
пространственото въздействие на растителността в съответствие с екологичните 

и климатичните условия; 
 Осигуряване на достъпна среда на хората в неравностойно положение и майки с 

колички; 

 Създаване на условия за детски игри; 
 Създаване на идентичен облик и усещане за принадлежност, чрез прилагане на 

интегриран подход, като обектите на интервенция са решени чрез използване на 
еднакви материали и сходни пространствени оформления. 

 Очакваните резултати от реализирането на проекта са:  

 Изградени и обновени площи за широко обществено ползване в град Роман, 
включително ново парково обзавеждане, площадка с детски съоръжения; 

 Подобрена във физически аспект градска среда на град Роман, чрез интервенции 
в площите за широко обществено ползване. Осигуряване на равен достъп до 
подобрената инфраструктура; 

 Качествена промяна на цялостния облик на гр. Роман и повишаване на 
привлекателността му за жителите, инвеститорите, гостите и туристите. 


