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Инвестираме във Вашето бъдеще! 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейски фонд за 

регионално развитие 

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Берковица 

“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 Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган” 

ИНФОРМАЦИОНЕН МАТЕРИАЛ 
 

 

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ 

  

НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ 

  

ЗА ИЗБОР НА ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ  

 

НА ГРАД БЕРКОВИЦА ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 

ДЗЗД ПЛАН  

БЕРКОВИЦА 2020 
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ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 

Източник: http://darioulendo.com/unleashing-power-vision/ 

Визията е кратко синтезирано описание на общата представа за това какъв ще е 

градът в бъдещето - ясното виждане на гражданите на град Берковица  за желаното 

състояние на икономиката, физическата среда и обществените отношения, 

интегрираните потребности на жителите на града за развитие на ключови  

икономически и социални сектори, както и тяхното желание за пространствена и 

утилитарна промяна в жизнената среда.  

Източник: архив на  екипа 
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 Визията за развитие на Берковица е реалистична и се базира на наличните ресурси на 

града, отчитайки неговите силни и слаби страни, потенциали и ограничители. Чрез 

постигане на баланс между реализъм и амбиция, между краткосрочност и 

дългосрочност, между възможности и желания се гарантира логическа и практическа 

подкрепа за осъществяване на дългосрочни приоритети посредством печеливши 

проекти, водещи до осезаеми и конкретно измерими резултати.  

Всички основни участници - общинската администрация, другите публични институции,  

НПО, частния сектор, жителите - трябва да видят себе си, своите ценности,  
дори своите проблеми във визията на града 

Източник: архив на  екипа 
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ГРАД БЕРКОВИЦА - ПРИВЛЕКАТЕЛНО МЯСТО ЗА ЖИВЕЕНЕ, РАБОТА И ОТДИХ  

Източник: http://www.yash-enterprises.net/future.html 

Визията осигурява приемственост с 

действащата визия за развитие на 

общината, дефинирана в 

Общинския план за развитие за 

периода 2014-2020 г. и кореспондира 

със заложените параметри в  

Областната стратегия за развитие, 

удовлетворява европейските 

политики и цели, изразени в 

документи като Лайпцигска харта, 

Декларация от Толедо, Стратегия 

"Европа 2020”, Териториален 

дневен ред 2020 и т.н.  
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Визията за развитие на град Берковица е превръщането и утвърждението на града 

като привлекателно място за живеене и бизнес, със съхранена природа и уникални 

културни паметници и традиции, с привлекателна инвестиционна и иновационна 

среда. 

ГРАД БЕРКОВИЦА - ПРИВЛЕКАТЕЛНО МЯСТО ЗА ЖИВЕЕНЕ, РАБОТА И ОТДИХ  

Развитието на града в тази посока ще създаде условия за растеж и заетост, 

интегрирано градско развитие и подобряване на качеството на градската среда, 

имиджа на града в регионален и национален контекст. Градът ще се отличава с 

многообразие, сплотеност и атрактивност, място на развитие на устойчива и 

приобщаваща икономика. 

Източник: архив на  екипа 
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Визията представя гр. Берковица като 

град с балансирано и устойчиво развитие, 

с неповторима идентичност и хармонична 

жизнена среда, с привлекателни условия 

за бизнес, живеене и отдих и с 

проспериращо общество, с нова култура 

на поведение и начин на живот. 

Градът ще съсредоточи развитието си 

върху своята територия като място за 

икономическа активност, живот, социални 

услуги и отдих, пълноценно общуване и 

творчески изяви на жителите, намаляване 

на бедността и насърчаване на 

социалното включване, увеличаване 

жизнения стандарт на населението. 

ГРАД БЕРКОВИЦА - ХАРМОНИЧЕН ГРАД С АВТЕНТИЧНА ПРИРОДА, УНИКАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ 

ИЗЖИВЯВАНИЯ И ДОСТОЕН ЖИВОТ  ЗА СВОИТЕ ГРАЖДАНИ 

Източник: http://recruitmentmarketinginternational.com/about-us/our-vision/ 
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Визията представя град Берковица като зелен, сигурен град, при съчетаване на целите 

на икономическото и социалното развитие с изискването за запазване и подобряване 

на качеството на околната среда, опазване и разумно използване на природното и 

културното наследство, развитие на зелената система и разширяване на зелените зони 

в града.  

ГРАД БЕРКОВИЦА - ЗЕЛЕН И СИГУРЕН ГРАД! УСТОЙЧИВ И ИНТЕГРИРАН! ПРИВЛЕКАТЕЛЕН И 

ИНТЕРЕСЕН ЗА ТУРИСТИ И ИНВЕСТИТОРИ! 

Източник: архив на  екипа Източник: архив на  екипа 
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Предвижда се местните ресурси  

да се използват ефективно и 

разумно,  

съобразно принципите на 

устойчивото развитие за 

облагородяване на градската среда, с 

цел постигането на  

комфорт и самочувствие на 

гражданите и посетителите, 

създаване на възможности за 

социални дейности,  

контакти и активност.  

ГРАД БЕРКОВИЦА - ЗЕЛЕН И СИГУРЕН ГРАД! УСТОЙЧИВ И ИНТЕГРИРАН!  

ПРИВЛЕКАТЕЛЕН И ИНТЕРЕСЕН ЗА ТУРИСТИ И ИНВЕСТИТОРИ!! 

Източник: http://joshmakal.com/creating-a-vision-of-the-future/ 
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