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ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАД НИКОПОЛ ДО 2020 г.
Визията за развитие на град Никопол отразява представата за ключовите икономически и
социални сектори в града, както и за неговото пространствено развитие към 2020 г., чиято
реализация ще бъде подпомогната от ИПГВР. Разработва се на база на проведения целеви и
проблемен анализ и отразява проведените анкетни проучвания за състоянието на града и
възможностите за развитие, дефинирани от основните заинтересовани групи – местна общност,
бизнес и граждански сектор. Визията за развитие на града обосновава и избора на стратегия за
реализация, разработвана във втората част на плана.
Стъпвайки на местната идентичност и специфики като богато историческо минало и наследство,
създадените връзки в общността и културно-етническото разнообразие визията за развитие е:
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЗНЕНОСТТА И РАЗНООБРАЗИЕТО НА ГРАД НИКОПОЛ ЧРЕЗ
ОБНОВЯВАНЕ И ЗАСИЛВАНЕ НА ОБЩНОСТНИТЕ ВРЪЗКИ.
Основните акценти във визията са насочени както към физическото обновяване на града, така и
върху социалните аспекти на този процес чрез укрепване на общностните и междуобщностни
връзки. Физическото обновяване на града е свързано с процеса на инвестиции в градската
инфраструктура, чрез което да се подобри пространствения облик или околната среда в по-общ
смисъл. Засилването на общностните връзки е насочено към подобряване на социалното
равенство и инициативи, изразени чрез т.нар. „меки“ мерки, които да стимулират инвестициите
в проекти с различен социален ефект. Наред с подобряване и укрепване на връзките вътре в
общността, е необходимо стратегически мерки да бъдат насочени и в изграждане на
междуобщностни връзки и сътрудничества в рамките на дунавския регион. Не на последно място
визията е фокусирана в създаване на възможности за развитие на бизнес, достъп до работни
места и професионална реализация, определени като най сериозното предизвикателство от
местната общност. Съчетаването на всички тези фактори води да възвръщане на жизнеността и
виталността на града като център на растеж в общината и значимо място в региона.
Синергичният ефект на дейности насочени в икономическата, социалната равнопоставеност и
околна среда е предпоставка за постигане на устойчиво развитие (подход известен като „triplebottom-line“), дефинирано и като мисия на ОПР 2014-2020 г. („Устойчив растеж и европейски
развитие на община Никопол“). Възможностите за насочване на инвестиции в тези сфери е
необходимо да се извърши на база на местната идентичност и специфика, да бъдат намерени
онези катализатори за развитие, които да са приложими единствено в Никопол, а не да се
подчиняват на универсалността на този подход. Чрез него се постига и баланс в
приоритизирането на различните проектни направления, имащи дългосрочен ефект в развитието
на града.

Този документ е създаден в рамките на Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол
с времеви хоризонт 2020 г.“ по ДБФПBG161PO001/5-03/2013, който се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма Регионално развитие” 2007- 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд
за регионално развитие
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Фигура 1 Силни страни и възможности за развитие на социалната и икономически сфери и
околната среда на град Никопол
Основен подход при формулиране на визията за развитие на град Никопол до 2020 г.:






Съобразяване с приоритетите за развитие на стратегическите документи от Стратегия
Европа 2020 и Дунавската стратегия до общинския план за развитие и различните
секторни стратегии и устройствени планове;
Анализ и оценка на проучването за предизвикателствата за развитие на град Никопол,
проведено сред местната общност;
Експертна оценка;
Финалният вариант на визията ще бъде определен след проведеното обществено
обсъждане.
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