На 08.06.2020 г. между Община Дупница и УО на ОПРР беше подписан Договор за
безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.029-0006 - С01 за изпълнение на
проектно предложение BG16RFOP001-1.029-0006 „Реконструкция и облагородяване на
междублокови пространства в ж. к. Бистрица“ по процедура BG16RFOP001-1.029
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020Дупница“, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по ОПРР 20142020.

Стойност на проектното предложение – 1 350 016.39 лв.
Срок за изпълнение на проектното предложение – 24 месеца

Проектното предложение включва мерки, които изцяло кореспондират с Инвестиционен
приоритет 3 „Градска среда”, Приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско
развитие" от Насоките за кандидатстване по процедурата и предвижда изграждане,
реконструкция, рехабилитация, облагородяване на инфраструктура с отворен достъп като
зони за обществен отдих, елементи на градската среда, детски площадки, алейна мрежа,
тротоари, достъпна среда за хора с увреждания и други, които ще бъдат обществено
достъпни и няма да бъдат експлоатирани по икономически начин. Акцентът ще бъде
възстановяване на зелени площи и създаване на привлекателни и комфортни пространства
в съседство с жилищни единици. Проектът представя възможност за повишаване на
качеството на градската среда чрез изграждане на нови и облагородяване на
съществуващи елементи на градския дизайн. Проектът цели да стимулира създаването на
завършен и цялостен градски имидж на ж.к. Бистрица. В тази връзка, всички дейности по
проектното предложение са в пряка връзка и допълват вече реализиран проект в същия
жилищен квартал - "Ж.к. "Бистрица" - реконструкция на уличната мрежа, тротоарите,
междублоковите пространства, съоръжения за игра на деца, съоръжения за младежи" по
ОПРР.
Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0006 „Реконструкция и
облагородяване на междублокови пространства в ж. к. Бистрица“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020 г.,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Дупница и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 - 2020 г.”

Основната цел на проекта е да се подобри привлекателността на основна урбанизирана
единица в гр. Дупница, чрез създаване на единна система от пешеходни пространства,
зелени площи, паркинги и места за отдих и детски площадки с обща визия, съобразена със
спецификата на града, като се запазят и доразвият положителните моменти в
реализираните вече обекти. Основната цел на проектното предложение кореспондира с
целта на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - да се
подкрепи реализацията на Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие,
насочени към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на
икономически, природни и социални проблеми. От тук можем да дефинираме и три
специфични цели, пряко свързани с проектното предложение. Постигането на първата
специфична цел има количествени и качествени измерения. Това означава, че чрез
строително монтажните работи ще бъде реновирана централната част и периферия на
урбанизираната единица - създаване на обновена градска среда. Втората специфична цел
има чисто качествени измерения, а именно чрез изпълнението на проектните дейности ще
бъде постигнато подобряване и увеличаване на зелената система в жилищния квартал.
Третата цел е с типични количествени показатели - посредством реализирането на проекта
да бъде повишен броя на заетите за поддръжка, повишаване на възможностите за
пълноценен отдих, повишаване на броя на местата за забавление на най-малките и
подрастващите жители и посетители на квартала и града, повишаване на броя квадратни
метри облагородени площи, осигуряване на достъпна среда за хората с увреждания и
социализирането им, др.
Проектът e изработен въз основа на съществуващата нормативна уредба на страната,
извършените огледи и проучвания и анализа на резултатите от тях. Запазени и доразвити
са положителните моменти по отношение композиция, материали, елементи на градското
обзавеждане от реализираните вече по други схеми и програми обекти, като са вписани в
новата концепция. Предложени са съвременни решения и нови идеи за развитието на
града. Новопроектираните решения неминуемо ще допринесат за подобряване на
качеството на живот в градската среда. Подмяната на разрушените пешеходни настилки
ще намали отделянето на вредните прахови части. Увеличените зелени площи ще
допринесат за подобряване на микроклимата на разработвания обект и ще направи средата
благоприятна за обитаване и отдих. Засаждането на нови дървесни видове и насищането
им по периферията на уличната мрежа ще намали шумовъздействието не само върху
хората но и върху животинските представители в градската среда. Ще се увеличат
засенчените места като се търси балансиране на открити и закрити пространства и
намаляване на температурните въздействия върху средата. Въз основа на теренните
особености и даденостите на разработваната територия в проектното решение се
предвижда следното :
Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0006 „Реконструкция и
облагородяване на междублокови пространства в ж. к. Бистрица“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020 г.,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Дупница и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 - 2020 г.”

- Изграждане на нови детски площадки със зони за възрастова група от 0 до 3г и от 3 до
12г;
- Създаване на площадка за фитнес на открито;
- Обособяване на площадка с маси за шах и табла;
- Осигуряване на места за отдих и беседи. Това включва ситуирането на пейки и маси,
които заменят съществуващите с цел да придадат еднороден характер на конкретната
зона;
- Подмяна на декоративните настилки;
- Допълване с ново енергоспестяващо осветление;
- Реконструкция и преосмисляне на съществуващата алейна мрежа.
Използването на декоративна настилка от бетонови павета и бетонови ивици, като
пешеходните направления са подчинени на съществуващите вече такива. Необходимостта
от създаване на условия за привлекателна и достъпна среда налага реконструкция на
алейната мрежа. Пешеходните направления се диктуват от главните подходи като
осигуряват удобни и логични връзки между компонентите и пешеходните пространства,
както и връзките им с прилежащите територии. Предвидено е и саниране на
съществуващата растителност – премахване на изсъхнали клони и оформяне короните на
дърветата. Дървесно-храстовата растителност е важен композиционен елемент в зоната и
изпълнява редица функции – екологични, инженерни и естетически. При използването на
растителните обеми са взети предвид особеностите на терена и същността на поставената
задача, а именно изграждане на благоприятна за отдих среда, достъпна за хора с
увреждания и запазване на съществуващата растителност, като част от
структуроопределящите елементи на микроклимата в района. Проектът предвижда
поддържане на парковото озеленяване. Проектното решение е съобразено както с
предварителните анализи, така и с изискванията за създаване на среда, която да е
благоприятна за посещения и да отговаря на климатичните условия в района на града.
Запазват се всички съществуващи дървета. Предвижда се част от старите дървета да бъдат
санирани. Проектът ще придаде на жилищния комплекс характерна визия и
разпознаваемост чрез прилагането на сходни елементи на градския ланшафт и дизайн,
чрез използването на единни и сходни материали, както и използването на характерни за
града дървесни видове.
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