ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007-2013
ПРИОРИТЕТНА ОС 1/ ОПЕРАЦИЯ 1.4/ СХЕМА BG161PO001/1.4-07/2010
„ПОДКРЕПА ЗА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ”,
Сключени на 23.06.2011 г.
Място на
изпълнение
на проекта
Наименовани
е и седалище
на
бенефициент
а

Община Русе
гр. Русе, пл.
Свобода 6

Наименование
на проекта

Град Русе

Изработване на
интегриран план
за градско
възстановяване
и развитие на гр.
Русе

Общ
бюджет
на проекта
(лв.)
100%

999 400,00

Размер на
безвъзмезд
н
ата
финансова
помощ (лв.)
95% от
общо
допустимит
е
разходи
949 430,00

Основни дейности

Индикатори

Продъл
жително
ст на
проекта
в месеци

Разработени
интегрирани планове
за градско развитие

30

Собствен
принос на
кандидата
(лв.)
5% от общо
допустимит
е
разходи
49 970,00

Дейност 1: Управление на проекта
Дейност 2: Възлагане и изработването на 1 пакет тръжна документация
Дейност: 3 Внасяне на предложение в Обс – Русе и вземане на решение
за изработване на ИПГВР
Дейност 4: Провеждане на открита процедура по ЗОП за избор на
изпълнители на ИПГВР, ПУП, подробни технически задания за
инвестиционно проектиране, преценки за необходимостта от ЕО, както
и ЕО и ОС и дейности по публични обсъждания
Дейност 5: Изработване на ИПГВР на гр. Русе, подробни устройствени
планове и подробни технически задания за инвестиционно проектиране,
преценки за необходимостта от ЕО на ИПГВР и ПУП, както и ЕО и ОС
и дейности по публични обсъждания
Поддейност 5.1. Изготвяне на встъпителен доклад и графици от
изпълнителите на дейност 5
Поддейност 5.2. Изготвяне на целеви и проблемен анализ на настоящата
ситуация
Поддейност 5.3. Изготвяне на предложение за зони на въздействие и
визия за развитие на града до 2020г.
Поддейност 5.4. Организиране и провеждане на публично обсъждане
Поддейност 5.5.– Определяне и утвърждаване на зони за въздействие от
ОбС Русе
Поддейност 5.6.– Одобряване на определените зони за въздействие от

УО на ОПРР
Поддейност 5.7. Изготвяне на междинен доклад и график за изпълнение
от изпълнителите на дейност 5
Поддейност 5.8. – Изготвяне на стратегическата част на ИПГВР
Поддейност 5.9 Изготвяне на екологична оценка и оценка на
съвместимостта на ИПГВР
Поддейност 5.10 Провеждане на публично обсъждане на проекта на
ИПГВР
Поддейност 5.11. – Изготвяне на Подробни устройствени планове
(ПУП), преценка за необходимостта от ЕО на ПУП и екологична
оценка и оценка на съвместимостта при необходимост
Поддейност 5.12. – Изготвяне на подробни технически задания за
инвестиционно проектиране
Поддейност 5.13. – Одобряване на ИПГВР от Общински съвет Русе
Поддейност 5.14. – Одобряване на ИПГВР от УО на ОПРР
Поддейност 5.15. Изготвяне на финални доклади от изпълнителите на
дейност 5
Дейност 6. Избор на изпълнител на финансов одит на проекта и
извършване на финансов одит
Дейност 7: Провеждане на пресконференции
Дейност 8: Текущо информиране на местните медиите за напредъка на
проекта
Дейност 9: Изработка и отпечатване на плакат на проекта
Дейност 10: Изработка и отпечатване на брошура представяща ИПГВР
Столична
община

Град София

гр. София; рн Оборище;
п.к. 1000; ул.
Московска
№33

Изготвяне на
Интегриран
план за градско
възстановяване
и развитие за
град София

960 660,00

912 627,00

48 033,00

Дейност 1: Организация и управление на проекта
Дейност 2: Подготовка, съгласуване и провеждане на процедури за
възлагане на обществени поръчки за услуги
Дейност 3: Изготвяне на Интегриран план за градско
възстановяване и развитие с времеви хоризонт до 2020 г.
Дейност 4.: Извършване на одит на проекта

Разработени
интегрирани планове
за градско развитие
Брой обособени зони
за въздействие

24

Разработени
интегрирани планове
за градско развитие

30

Дейност 5: Публичност и информация

Община
Варна
гр. Варна,
бул. „Осми
Приморски

Град Варна

Подкрепа за
разработване на
Интегриран
план за градско
възстановяване
и развитие – гр.

999 542,00

949 564,90

49 977,10

Дейност 1: Сформиране на проектен екип и управление на проекта
Дейност 2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки
Дейност 3: Сформиране на работна група за целите на подготовката,
изготвянето и одобряване на ИПГВР – Варна
Дейност 4: Разработване на Интегриран план за градско възстановяване
и развитие – гр. Варна

полк” №43

Община
Бургас

Варна

Град Бургас

Бургас, ул.
“Александров
ска” 26

Интегриран
план за градско
възстановяване
и развитие на гр.
Бургас

Дейност 5: Реализация на мерки за осигуряване на публичност
Дейност 6: Извършване на одит

997 490,00

947 615,50

49 874,50

Дейност 1: Организация, управление и изпълнение на проекта
Дейност 2: Подготовка и провеждане на процедури за избор на
изпълнители на проектните дейности

Разработени
интегрирани планове
за градско развитие

30

Разработени
интегрирани планове
за градско развитие

30

Разработени
интегрирани планове
за градско развитие

24

Дейност 3: Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и
развитие на Бургас
Дейност 4: Извършване на екологична оценка и оценка за съвместимост
на ИПГВР и ПУП
Дейност 5: Дейности за визуализация и публичност на проекта
Дейност 6: Независим финансов одит, мониторинг и отчетност на
проекта

Община
Стара Загора

Град Стара
Загора

Гр. Стара
Загора
Бул. „Цар
Симеон
Велики” 107

Подготовка на
Интегриран
план за градско
възстановяване
и развитие за
град Стара
Загора

998 390,00

948 470,50

49 919,50

Дейност 1: Сформиране на екип на проекта
Дейност 2: Дейности по осигуряване на информация и публичност
Дейност 3: Подготовка на тръжната документация и провеждане на
предвидените по Закона за обществените поръчки процедури за избор
на изпълнители
Дейност 4: Подготовка на ИПГВР
Дейност 5: Организация и управление на проекта
Дейност 6: Одит на проекта
Дейност 7: Подготовка и представяне на финален отчет

Община
Плевен
гр.Плевен,
пл.
„Възраждане
” №2

Град Плевен

Изготвяне на
Интегриран
план за градско
възстановяване
и развитие на
Плевен

994 284,00

944 569,80

49 714,20

Дейност 1. Изработване на документации и провеждане на процедури за
избор на изпълнители на услуги по ЗОП и НВМОП
Дейност 2. Изготвяне на Анализ на настоящата ситуация в социалноикономически и екологичен план и определяне на Визия за развитие на
град Плевен до 2020 г.
Дейност 3. Определяне на зони за въздействие на ИПГВР
Дейност 4. Разработване на Интегриран план за градско възстановяване

Брой консултаци,
обсъждания и др.
публични дискусии,
проведени при
изработването на
ИПГВР

и развитие
Дейност 5. Преценка за необходимостта от ЕО, съгласно ЗООС, и
оценка за съвместимост, съгласно Закона за биологичното разнообразие
и, при необходимост, извършване на екологична оценка и оценка за
съвместимост на ИПГВР
Дейност 6. Изработване на проекти за изменение (актуализация) на
действащи подробни устройствени планове за зоните на въздействие,
включени в ИПГВР

Брой идентифицирани
зони за въздействие
Население, обхванато
от ИПГРВ
Брой проекти,
включени в Плана за
изпълнение на ИПГРВ

Дейност 7. Преценка за необходимостта от ЕО, съгласно ЗООС, и
оценка за съвместимост, съгласно Закона за биологичното разнообразие
и, при необходимост, извършване на екологична оценка и оценка за
съвместимост на актуализираните подробни устройствени планове,
когато е преценено като необходимо от компетентния орган
Дейност 8. Дейности по осигуряване на информираност и публичност на
проекта
Дейност 9. Одит на проекта

Община
Пловдив

Град
Пловдив

гр. Пловдив,
пл. „Стефан
Стамболов”
№1

Община
Велико
Търново
Велико
Търново, пл.
„Майка
България” 2

Интегриран
план за градско
развитие на
Пловдив

998 415,00

948 494,25

49 920,75

Дейност 10. Управление на проекта
дейност № 1. Организация и управление на проекта. Одит.
Дейност № 2. Информация и публичност
Дейност № 3. Консултантски услуги

Разработени
интегрирани планове
за градско развитие

30

Брой обособени зони
за въздействие

дейност №4: Изработване на Интегриран план за градско развитие на
град Пловдив

Град Велико
Търново

Изготвяне на
Интегриран
план за градско
възстановяване
и развитие в
обхвата на три
зони в гр.
Велико Търново

499 500,00

474 525,00

24 975,00

1. ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ ПО
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА

Разработени
интегрирани планове
за градско развитие

Дейност 1.1.Управление на проекта
Дейност 1.2. Мониторинг на изпълнението на проекта
Дейност 1.3. Финансов одит
2. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ИПГВР
Дейност 2.1.1. Целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация в
социално-икономически и екологичен план и по отношение
осигуреността на територията с действащи устройствени планове

Утвърдени зони за
въздействие
Брой на проектите,
включени в ИПГВР

26

Дейност 2.1.2. Визия за развитието на града до 2020 г.
Дейност 2.1.3. Провеждане на обществени обсъждания
Дейност 2.1.4. Определяне на зона/и за въздействие на ИПГВР
Дейност 2.1.5. Формулиране на цели и стратегия на ИПГВР
Дейност 2.1.6. Идентифициране на проектни идеи, проекти и
възможности за публично-частни партньорства на територията на
обособената/ ите зона/и
Дейност 2.1.7. Идентифициране на заинтересовани страни, целеви
групи, потенциални инвеститори, партньори и др. които ще бъдат
обхванати в процеса на
изпълнение на ИПГВР
Дейност 2.1.8. По отношение проекта за ИПГВР: преценка за
необходимостта от екологична оценка, съгласно ЗООС и оценка за
съвместимост, съгласно ЗБР и подзаконовите нормативни актове
Дейност 2.1.9. Изготвяне на план-график за изпълнение и програма за
реализация (бизнес план) на ИПГВР
Дейност 2.1.10. Изготвяне на бюджет на ИПГВР
Дейност 2.1.11. Изготвяне на индикатори за наблюдение и оценка на
ИПГВР
Дейност 2.2.2. Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) или
проект за изменение (актуализация) на ПУП за зоните на въздействие,
включени в ИПГВР
Дейност 2.2.3. Преценка за необходимостта от екологична оценка и
оценка за съвместимост на ПУП; извършване на оценките, когато е
преценено като необходимо от компетентния орган.
Дейност 2.2.4. Разработване на предпроектни проучвания за проекти,
включени в ИПГВР
3. ДЕЙНОСТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И
ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОЕКТА
Дейност 3.1. Пресконференция по повод стартирането на проекта
Дейност 3.2. Пресконференция при приключване на проекта за
оповестяване резултатите от реализацията му

Дейност 3.3. Публикации
Дейност 3.4. Печатни информационни материали
Дейност 3.5. Плакати, банери
Община
Карлово
Карлово, ул.
„Петко
Събев” 1

Град
Карлово

Интегриран
план за градско
възстановяване
и развитие на
град Карлово

497 816,00

472 925,20

24 890,80

Модул 1: Дейности по организация на проекта, отчетност и публичност
дейност 1
Изготвяне на формуляра за кандидатстване
дейност 2 Сформиране на екип за управление на проекта
Дейност 3: Действия за публичност и информиране на обществеността
дейност 3.1
Стартова пресконференция
дейност 3.2
Отпечатване на рекламни постери и дипляни
дейност 3.3 Публикации в местни и регионални издания
дейност 3.4
Финална пресконференция
Дейност 4: Провеждане на процедури за възлагане на обществени
поръчки
дейност 4.1
Избор на консултант за изготвяне на формуляра за кандидатстване
дейност 4.2
Избор на консултант за разработване на документации за определяне на
изпълнители
дейност 4.3
Тръжна процедура за избор на подизпълнител за изготвяне на ИПГВР
дейност 4.4
Избор на консултант за извършване на ЕО
дейност 4.5
Избор на доставчик на рекламни материали
дейност 4.6
Избор на рекламна агенция за отпечатване на публикации в местни и
регионални издания
дейност 4.7
Избор на лицензиран експерт-счетоводител, член на ИДЕС
Дейност 5: Отчетност, мониторинг и контрол на възложените дейности

Разработени
интегрирани планове
за градско развитие
Избрани зони за
въздействие
Изготвени ПУП за
избраните зони
Изготвени Програми
за реализация на всяка
от зоните за
въздействие
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на изпълнители
дейност 5.1
Вътрешен мониторинг
дейност 5.2
Контрол
дейност 5.3
Отчетност
дейност 5.4
Одит
Модул 2: Изработване на ИПГВР
Дейност 1
Дейности по изготвяне на ИПГВР
дейност 1.1
Изготвяне на целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация
дейност 1.2
Изготвяне на ПУП на определените зони за въздействие
дейност 1.3
Изготвяне на проект на ИПГВР
дейност 2
Извършване на преценка на необходимостта от ЕО съгласно ЗОС и ЕС
съгласно ЗБР
Община
Разград
гр. Разград,
бул. „Бели
Лом” №37А

Град Разград

Изготвяне на
интегриран план
за градско
възстановяване
и развитие на
град Разград за
осигуряване на
устойчива,
обновена и
качествена
градска среда

499 890,00

474 895,50

24 994,50

дейност 1
(Организация и управление на проекта, отчетност, вътрешен
мониторинг и контрол)
дейност 2
(Изготвяне на документация за участие и провеждане на процедури за
възлагане на обществени поръчки)
дейност 3
(Действия за информиране и публичност за финансовия принос на
ЕФРР)
дейност 4
(Провеждане на анкетни проучвания, експертни форуми, кръгли маси,
фокус групи, публични обсъждание с участието на обществеността и
заинтересованите страни)

30
Разработени
интегрирани планове
за градско развитие

дейност 5
(Разработване на Целеви и проблемен анализ и Визия за развитието а
град Разград до 2020г., определяне на зона/и за въздействие)
дейност 6
(Разработване на Стратегия и цели на ИПГВР на град Разград)
дейност 7
(Разработване на Матрица-бюджет на ИПГВР и програми за реализация
на зоните за въздействие)
дейност 8
(Преценка за необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО)
и оценка за съвместимост (ОС) на ИПГВР съгласно ЗООС и изготвянето
им при преценка на компетентните органи)
дейност 9
(Изготвяне на Задание/я за проектиране за изработване на подробни
устройствени планове на определените зони за въздействие)
дейност 10
(Осъществяване на предварителни и предпроекти проучвания,
технически задания за инвестиционно проектиране)
дейност 11
(Изработване на подробни устройствени планове за определените зони
за въздействие)
дейност 12
(Преценка за необходимостта от извършване на ОВОС, екологична
оценка (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС) на съответните подробни
устройствени планове съгласно ЗООС и поднормативната база към
него)

Община
Панагюрище
гр.
Панагюрище
- 4500, пл.
“20-ти април”

Град
Панагюрище

Изработване на
Интегриран
план за градско
възстановяване
и развитие град
Панагюрище

456 440,00

433 618,00

22 822,00

Изпълнение на дейност 13
(Извършване на одит по проекта)
1. Подготвителни дейности
1.1 Сформиране на работна група
1.2 Подготовка на техническа спецификация
1.3 Възлагане и подготовка на Формуляр за кандидатстване
1.4 Сформиране на екип за управление на проекта
1.5 Възлагане и подготовка на документация за избор на изпълнител на
ИПГВР
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1.6 Провеждане на процедура за избор и сключване на договор с
изпълнител за изготвяне на ИПГВР
1.7 Подготовка на дейностите за осигуряване на публичност
1.8 Възлагане извършването на независим финансов одит
2. Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие
2.1 Изготвяне на целеви и проблемен анализ
2.2 Представяне на визия за развитието на града до 2020 г.
2.3 Определяне на зони за въздействие
2.4 Формулиране на цели и стратегия на ИПГВР
2.5 Провеждане на обществени обсъждания
2.6 Идентифициране на проектни идеи, проекти и възможности за ПЧП
2.7 Идентифициране на заинтересовани страни, целеви групи,
потенциални инвеститори, партньори и др.
2.8 Преценка за необходимостта от ЕО съгласно ЗООС и ОС съгласно
ЗБР и подзаконовите нормативни актове и извършване на ЕО и ОС на
ИПГВР
2.9 Изготвяне на план-график за изпълнение и програма за реализация
на ИПГВР
2.10 Изготвяне на бюджет на ИПГВР
2.11 Изготвяне на индикатори за наблюдение и оценка на ИПГВР
2.12 Изработване на ПУП или проекти за изменение (актуализация) на
действащите ПУП на зоните за въздействие
2.13 Извършване на предпроектни проучвания за проекти, включени в
ИПГВР
3. Осигуряване публичност на проекта
4. Извършване на независим финансов одит

Община
Ловеч
гр.Ловеч,
ул.”Търговск
а” № 22

Град Ловеч

Подкрепа за
разработка на
интегриран план
за градско
възстановяване
и развитие на
град Ловеч

499 884,00

474 889,80

24 994,20

5. Управление на проекта
Дейност 1: Сформиране и работа на екипа
Дейност 2: Визуализация и публичност
Дейност 3: Провеждане на тръжни процедури за избор на консултански
компании
Дейност 4: Разработка на Интегриран план за градско възстановяване и
развитие на град Ловеч
Фаза I - Определяне на зони за въздействие
Фаза II - Изработване на проект на ИПГВР
Дейност 5: Одит на проекта
Дейност 6: Изготвяне на технически и финансови отчети
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Община
Свищов
гр. Свищов,
ул. „Цанко
Церковски”
№2

Град Свищов

Интегриран
план за градско
възстановяване
и развитие на
град Свищов –
Подобрено
качество на
живот, жизнена
и работна среда

484 480,00

460 256,00

24 224,00

Дейност 1: Формиране на екип и управление на проекта
Дейност 2: Възлагане и изработването на 1 комплект тръжна
документация
Под-дейност 2.1: Възлагане и изработване на тръжна документация
Под-дейност 2.2: Приемане на решение от Общинския съвет на Община
Свищов за разработване на ИПГВР
Под-дейност 2.3: Провеждане на открита процедура по ЗОП за избор на
изпълнители за дейностите по ИПГВР и дейностите по публичност и
информация
Дейност 3: Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и
развитие на гр. Свищов с времеви хоризонт до 2020 г.
Под-дейност 3.1: Изготвяне на встъпителен доклад и графици за работа
от изпълнителите на Дейност 3
Под-дейност 3.2: Изготвяне на целеви и проблемен анализ на
настоящата ситуация
Под-дейност 3.3: Изготвяне на визия за развитието на града до 2020 г
Под-дейност 3.4: Организиране и провеждане на обществени Общински
обсъждания
Под-дейност 3.5: Определяне и утвърждаване от Общинския съвет на
Свищов на зони за въздействие на ИПГВР
Под-дейност 3.6: – Одобряване на определените зони за въздействие от
УО на ОПРР
Под-дейност 3.7: Изготвяне на междинен доклад и график за
изпълнение от изпълнителите на дейност 3
Под-дейност 3.8: Изготвяне на стратегическата част на ИПГВР
Под-дейност 3.9: Изготвяне на екологична оценка и оценка на
съвместимостта на ИПГВР
Под-дейност 3.10: Провеждане на обществено обсъждане на проекта на
ИПГВР
Под-дейност 3.11: Изготвяне на Подробни устройствени планове (ПУП)
и екологична оценка и оценка на съвместимостта
Под-дейност 3.12: Изготвяне на задания за Пред-инвестиционни
проучвания (пред-инвестиционни проучвания) и екологична оценка
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(при необходимост)
Под-дейност 3.13: Одобряване на ИПГВР от УО на ОПРР
Под-дейност 3.14: Одобряване на ИПГВР от Общински съвет Свищов
Под-дейност 3.15: Изготвяне на финални доклади от изпълнителите на
дейност 3
Дейност 4: Избор на изпълнител на финансов одит на проекта и
извършване на финансов одит
Дейност 5: Осигуряване на публичност и информиране (извън обхвата
на предвижданите мероприятия по дейност 3.3)
Под-дейност 5.1: Провеждане на пресконференции
Под-дейност 5.2: Текущо информиране на местните медиите за
напредъка на проекта
Община
Кюстендил
Кюстендил,
пл.”Велбъжд”
№1

Град
Кюстендил

Интегриран
план за градско
възстановяване
и развитие на
град Кюстендил

499 846,00

474 853,70

24 992,30

дейност 1
Организация и управление
дейност 2
Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки и
провеждане на процедури за избор на изпълнители (избор )
- изпълнител за изготвяне на тръжни документации по проекта (за
всички предвидени процедури)
- изпълнител за изработване на ИПГВР
- изпълнител за осигуряване на информация и публичност
- изпълнител за извършване на независим одит
дейност 3
Осигуряване на информация и публичност
дейност 4
Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие
4.1 Изготвяне на целеви и проблемен анализ на ситуацията в социално
икономически и екологичен план, и по отношение на осигуреността на
територията с действащи устройствени планове/схеми
4.2 Формулиране на Визия за развитието на града до 2020 г
4.3. Провеждане на обществени обсъждания комуникиране на визията,
зоните за въздействие, стратегическия пакет ( кръгли маси, фокус групи,
анкетни проучвания)
4.4. Определяне на зони за въздействие на ИПГВР (вкл. одобрение от
УО)
4.5. Формулиране на цели и стратегия насочени към определените зони
за въздействие
4.6. Идентифициране на проектни идеи, проекти и възможности за
публично-частни партньорства на територията на обособените зони
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(вкл. обществени обсъждания, допитвания и анкети)
4.7. Идентифициране на заинтересовани страни, целеви групи,
потенциални инвеститори, партньори и др., които ще бъдат обхванати в
процеса на изпълнение на ИПГВР
4.8 Изготвяне на план-график за изпълнение и програма за реализация
на ИПГВР(вкл. обществени обсъждания, допитвания и анкети)
4.9. Изготвяне на бюджет на ИПГВР
4.10. Изготвяне на индикатори за наблюдение и оценка на ИПГВР
4.11. Изготвяне на ПУП и/или актуализация на действащи за зоните на
въздействие включени в ИПГВР
4.12. Преценка за необходимостта от ЕО съгласно ЗООС и ОС съгласно
ЗБР на ИПГВР и ПУП от компетентния орган
Извършване на ЕО и ОС на ИПГВР и ПУП, когато е преценено като
необходимо от компетентния орган
4.13. Разработване на предпроектни проучвания за проекти, включени в
ИПГВР
дейност 5
Одобрение на зони на въздействие от ОбС и на целия стратегически
пакет.
дейност 6
Отчетност пред УО, вкл. получаване на одобрение на избора на зони за
въздействие и на разработения ИПГВР
Община Гоце
Делчев

Град Гоце
Делчев

Гоце Делчев,
ул. Царица
Йоанна 2

Интегриран
план за градско
възстановяване
и развитие – гр.
Гоце Делчев

499 300,00

474 335,00

24 965,00

дейност 1
Избор на екип по проекта. Стартиране на изпълнението на проекта.
Вътрешен контрол на изпълнението на проекта
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дейност 2
Тръжни процедури – подготовка и провеждане
дейност 3
Дейности за осигуряване на публичност и информиране на
обществеността
дейност 4
Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие
дейност 5
Финално отчитане и финален одит на проекта

Община Лом
град Лом, пк
3600, ул.

Град Лом

Изготвяне на
Интегриран
план за градско
възстановяване

484 320,00

460 104,00

24 216,00

Дейност 1:
Организация и управление
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„Дунавска”
№12

и развитие на
град Лом

Дейност 2: Подготовка, съгласуване и провеждане на процедури за
възлагане на обществени поръчки за услуги

Брой обособени зони
за въздействие

Дейност 3: Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и
развитие
Дейност 4: Извършване на одит
Дейност 5: Публичност и информация
Община
Кърджали

Град
Кърджали

гр. Кърджали
6600, бул.
“България”
41

Подготовка на
интегриран план
за градско
възстановяване
и развитие град
Кърджали

495 224,00

470 462,80

24 761,20

дейност 1: ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
дейност 2: ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЪЖНИ
ПРОЦЕДУРИ

Определени зони за
въздействие на
територията на града
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дейност 3: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА
3.1. Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие
с времеви хоризонт до 2020 г.
Актуализирани
3.2. Актуализация на ПУП на териториите в определините зони за
подробни устройствни
въздействие
планове на територии
от зоните за
въздействие
дейност 4: ОДИТ
дейност 5: РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И
ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ

Община
Петрич
Град Петрич
Ул. „Цар
Борис Трети”
№ 24

Град Петрич

Изработване на
Интегриран
план за градско
възстановяване
и развитие на
гр.Петрич,
насочен към
устойчивото и
трайно
преодоляване на
икономическите
, природните и
социалните
проблеми

499 572,00

474 593,40

24 978,60

дейност 1:
Управление и мониторинг на проекта
дейност 2: Подготовка, съгласуване и провеждане на процедури за
възлагане на обществени поръчки за услуги
дейност 3: Провеждане дейности за информираност, публичност и
визуална идентификация на проекта
дейност 4: Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и
развитие с времеви хоризонт 2013 – 2020г.
4.1. Разработване на структура и съдържание на ИПГВР
4.2 Съгласуване и одобрение на ИПГВР
4.3 Обществено участие и партньорство при разработването на плана и
мерки за осигуряване на прозрачност при изпълнението му
4.4. Преценка за необходимостта от екологична оценка (ЕО) съгласно
ЗООС и оценка за съвместимост (ОС), съгласно ЗБР) и извършване на
екологична оценка и оценка за съвместимост на ИПГВР, когато е
преценено като необходимо от компетентния орган
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4.5 Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) за зоните на
въздействие, включени в ИПГВР
4.6 Преценка за необходимостта от оценка на въздействието върху
околната среда (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС), съгласно ЗООС и
ЗБР и извършване на оценка на въздействието върху околната среда и
оценка за съвместимост на Подробните устройствени планове, когато е
преценено като необходимо от компетентния орган
дейност 5: Одит на проекта
Община
Казанлък

Град
Казанлък

Гр.Казанлък,
бул.Розова
долина, 6

Интегриран
план за градско
възстановяване
и развитие Казанлък 2020

497 020,00

472 169,00

24 851,00

Дейност 1.1. Назначаване на екип
Дейност 1.2. Администриране на проекта
Дейност 1.3. Вътрешен мониторинг и контрол
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Обособени зони за
въздействие

Дейност 1.4: Мониторинг и контрол от РГ
Дейност 1.5: Решения на Об.съвет и одобрения от УО
Дейност 1.6.: Избор на изпълнители

Население, обхванато
от ИПГВР
Площ на зоните,
обхванати от ИПГВР

Дейност 2: Изработване на част І-ва от ИПГВР
Дейност 3: Изработване на стратегическа част от ИПГВР
Дейност 4.1.: Събиране на становища и идеи

Проекти за градско
възстановяване и
развитие, включени в
ИПГВР

Дейност 4.2.: Обществено обсъждане на зони за въздействие
Дейност 4.3.: Обществено обсъждане на ИПГВР и ЕО
Дейност 4.4.: Експертен форум

Дейност 5: Екологична оценка и Оценка за съвместимост
Дейност 6: Информация и публичност

Община
Добрич
ул.
“България”
№12, гр.
Добрич

Град Добрич

Интегриран
план за градско
възстановяване
и развитие на
град Добрич

499 970,00

474 971,50

24 998,50

Дейност 7: Одит
дейност 1 Организация и управление

дейност 2 Подготовка на документация за възлагане на обществени
поръчки и провеждане на процедури за избор на изпълнители (избор )
- изпълнител за изготвяне на тръжната документация по проекта (за
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всички предвидени процедури)
- изпълнител за изработване на ИПГВР с прилежащи програми за
реализация)
- изпълнител за извършване на независим одит
- изпълнител за осигуряване на информация и публичност
- изпълнител за изработване на ПУП за зоните на въздействие - при
възникнала необходимост от нов и/или актуализация на вече
съществуващ
- изпълнител за извършване на екологична оценка и оценка за
съвместимост на ИПГВР и ПУП/ове

дейност 3 Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и
развитие
3.1 Изготвяне на целеви и проблемен анализ на ситуацията в социално
икономически и екологичен план, и по отношение на осигуреността на
територията с действащи устройствени планове/схеми
3.2 Формулиране на Визия за развитието на града до 2020 г
3.3. Провеждане на обществени обсъждания комуникиране на визията,
зоните за въздействие, стратегическия пакет и провеждане на кръгла
маса
3.4. Определяне на зони за въздействие на ИПГВР
3.5. Одобрение на избора на зони за въздействие от Общински съвет
град Добрич и УО на ОПРР
3.6. Формулиране на Цели и стратегия на ИПГВР
3.7. Идентифициране на проектни идеи, проекти и възможности за
публично-частни партньорства на територията на обособените зони
3.8. Идентифициране на заинтересовани страни, целеви групи,
потенциални инвеститори, партньори и др. които ще бъдат обхванати в
процеса на изпълнение на ИПГВР
3.9 Изготвяне на план-график за изпълнение и програма за реализация
на ИПГВР
3.10. Изготвяне на бюджет на ИПГВР
3.11. Изготвяне на индикатори за наблюдение и оценка на ИПГВР
3.12. Разработване на предпроектни проучвания/технически задания за
проекти, включени в ИПГВР
дейност 4 Изработване на необходимите Подробни устройствени

Население,
облагодетелствано от
ИПГР

планове (ПУП) или проект за изменение или актуализация на действащ
ПУП за зоните на въздействие, включени в ИПГВР
дейност 5 Преценка за необходимостта от екологична оценка и оценка
за съвместимост и извършване на екологична оценка и оценка за
съвместимост на ИПГВР, когато е преценено като необходимо от
компетентния орган. Извършване на екологична оценка и оценка за
съвместимост на ИПГВР, когато е преценено като необходимо от
компетентния орган.
Преценка за необходимостта от екологична оценка и оценка за
съвместимост и извършване на екологична оценка и оценка за
съвместимост на Подробните устройствени планове, когато е преценено
като необходимо от компетентния орган
дейност 6 Осигуряване на публичност и информиране
дейност 7 Одит на проекта
Община
Видин

Град Видин

Видин, пл.
”Бдинци” №
2

Подкрепа за
интегрирани
планове за
градско
възстановяване
и развитие –
град Видин

499 990,00

474 990,50

24 999,50

Дейност 1 Сформиране на екип по проекта
Дейност 2 Организация и управление

Разработени
интегрирани планове
за градско развитие

30

Разработени
интегрирани планове
за градско развитие

27

Дейност 3 Подготовка, съгласуване и провеждане на процедури за
възлагане на обществени поръчки за услуги по изпълнение на
дейностите по проекта
Дейност 4 Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и
развитие – гр. Видин
Дейност 5 Преценка за необходимостта от екологична оценка (ЕО)
съгласно Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и оценка за
съвместимост на Подробните устройствени планове (ОС), съгласно
Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и подзаконовите
нормативни актове и извършване на екологична оценка и оценки за
съвместимост, когато е преценено като необходимо от компетентния
орган
Дейност 6 Осигуряване на публичност, информираност, визуализация и
прозрачност

Община
Сливен
бул. „Цар
Освободител”
1, град
Сливен

Град Сливен

Изготвяне на
интегриран план
за градско
възстановяване
и развитие на
град Сливен
като център на

500 000,00

475 000,00

25 000,00

Дейност 7 Одит на проекта
Дейност 1: Сформиране на екип по проекта
Дейност 2: Управление, наблюдение, финансов контрол и отчетност
Дейност 3: Подготовка на документация за възлагане на обществени
поръчки и провеждане на процедури
Под-дейност 3.1 Подготовка на документация за възлагане на

агломерационен
ареал

обществени поръчки
Под-дейност 3.2 провеждане на процедури за възлагане на обществени
поръчки
Дейност 4 Разработване на интегриран план за градско възстановяване и
развитие за град Сливен.
Под-дейност 4.1 Изготвяне на целеви и проблемен анализ на настоящата
ситуация в социално икономически и екологичен план, и по отношение
на осигуреността на територията с действащи устройствени
планове/схеми.
Под-дейност 4.2 Формулиране на визия за развитието на града до 2020 г.
Под-дейност 4.3 Провеждане на обществени обсъждания.
Под-дейност 4.4 Определяне на зона/и за въздействие на ипгвр.
Под-дейност 4.5 Формулиране на цели и стратегия на ипгвр
Под-дейност 4.6 Идентифициране на проектни идеи, проекти и
възможности за публично-частни партньорства на територията на
обособената/ ите зона/и.
Под-дейност 4.7 Идентифициране на заинтересовани страни, целеви
групи, потенциални инвеститори, партньори
Под-дейност 4.8 Преценка за необходимостта от екологична оценка (ео),
оценка за въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост
(ос) и извършването им при преценка от компетентния орган.
Под-дейност 4.9 Изготвяне на програма за реализация (бизнес план) на
ипгвр и план-график за изпълнение
Под-дейност 4.10 Изготвяне на бюджет на ипгвр
Под-дейност 4.11 Изготвяне на индикатори за наблюдение и оценка на
ипгвр
Под-дейност 4.12 Изработване на подробен устройствен план (ПУП)
или проект за изменение (актуализация) на действащ ПУП за зоните на
въздействие, включени в ипгвр.
Под-дейност 4.13 Разработване на предпроектни проучвания за проекти,
включени в ипгвр.
Дейност 5 Приемане на ИПГВР
Дейност 6: Информация и публичност
Дейност 7: Одит на проекта

Община
Силистра
ул. „Симеон
Велики”
№33, гр.
Силистра

Град
Силистра

Изработване на
интегриран план
за градско
възстановяване
и развитие на
град Силистра
за периода 2014
– 2020г.

498 560,00

473 632,00

24 928,00

дейност 1
Управление на проекта
дейност 2
Подготовка и провеждане на процедури за възлагане на обществени
поръчки

Разработени
интегрирани планове
за градско развитие
Обособени зони за
въздействие
Проекти, за градско
възстановяване и

24

дейност 3
Сформиране на Работна група, за подпомагане на процеса за
разработване на ИПГВР и извършване на мониторинг на ИПГВР след
неговото одобряване

развитие, включени в
ИПГВР

дейност 4
Разработване на ИПГВР и изготвяне на екологична оценка и оценка за
съответствие с планове и програми на ИПГВР
дейност 5
Финансов одит на проекта
дейност 6
Мерки за информация и публичност
Община
Велинград

Град
Велинград

Велинград,
бул. Хан
Аспарух 35

Устойчиво и
интегрирано
развитие на град
Велинград

500 000,00

475 000,00

25 000,00

дейност 1
Организация и управление

Разработени
интегрирани планове
за градско развитие

30

Разработени
интегрирани планове
за градско развитие

24

дейност 2.1.
Избор на външни изпълнители на услуги чрез директно възлагане-без
събиране на три оферти /чл.2, ал. 2 НВМОП/
дейност 2.2.
Провеждане на открита процедура по реда на ЗОП за избор на
изпълнител/и на услуга/и: „Изработване на ИПГВР на град Велинград”
дейност 3.1.
Изработване на ИПГВР на град Велинград
дейност 4
Информационна кампания
дейност 5
Извършване на одит и приключване на проекта

Община
Хасково
град Хасково
6300, пл.
Общински 1

Град
Хасково

Интегриран
план за градско
възстановяване
и развитие на гр.
Хасково

498 480,00

473 556,00

24 924,00

дейност 1.1
(Екип на проекта)
дейност 1.2
(Сформиране на работна група)
дейност 2
(Разработване, съгласуване и провеждане на тръжни процедури и

сключване на договори с изпълнители)
дейност 3.1
(Информационно обезпечаване)
дейност 3.2
(Изготвяне на целеви и проблемен анализ)
дейност 3.3
(Идентифициране на градски територии в неудовлетворително
състояние)
дейност 3.4
(Формулиране на визия за развитието на града до 2020г.)
дейност 4.1
(Определяне на зони за въздействие)

дейност 4.2
(Стратегия и цели на ИПГВР)

дейност 4.3
(Идентифициране на проектни идеи, проекти и възможности за ПЧП)
дейност 4.4.
(Идентифициране на заинтересовани страни, целеви групи и др.)
дейност 4.5.
(Преценка за необходимостта от екологична оценка и оценка за
съвместимост на ИПГВР и извършване при необходимост .)
дейност 4.6.
(Изготвяне на план график)
дейност 4.7.
(Изготвяне на бюджет на ИПГВР)
дейност 4.8.
(Изготвяне на индикатори за наблюдение и оценка на ИПГВР)

дейност 4.9.
(Преценка на необходимостта и изработване или актуализация на ПУП)
дейност 4.10.
(Преценка на необходимостта от ОВОС и оценка за съвместиност на
ПУР и изработване на ОВОС и оценка за съответствие.)
дейност 4.11.
(Разработване на предпроектни проучвания)
дейност 4.12
(Окомплектоване на ИПГВР)
дейност 4.13
(Обществено обсъждане на проекта за ИПГВР)
дейност 4.14
(Приемане на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие
от общинския съвет на Община Хасково и представяне за одобрение
пред УО на ОПРР)
дейност 5
(Дейности за осигуряване на публичност)

Община
Монтана
Монтана, ул.
„Извора” №1

Град
Монтана

Разработване на
Интегриран
план за градско
възстановяване
и развитие на
град Монтана

499 896,00

474 901,20

24 994,80

дейност 6
(Одит)
Дейност 1: организация, информация, управление, наблюдение и
отчетност
Под-дейност 1.1 сформиране на екип по проекта и провеждане на
начална среща
под-дейност 1.2 управление, наблюдение и финансов контрол
под-дейност 1.3 информация и публичност
под-дейност 1.4 одит

дейност 2: подготовка на документация за възлагане на обществени
поръчки и провеждане на процедури за избор на изпълнители
под-дейност 2.1 подготовка на документация за възлагане на
обществени поръчки

Разработени
интегрирани планове
за градско развитие
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под-дейност 2.2 провеждане на процедури за възлагане на обществени
поръчки

дейност 3 разработване на интегриран план за градско възстановяване и
развитие за град Монтана.
под-дейност 3.1 представяне на начален доклад от изпълнителя
под-дейност 3.2 изготвяне на целеви и проблемен анализ на настоящата
ситуация и формулиране на визия за развитието на града до 2020 г.
под-дейност 3.3 провеждане на обществени обсъждания
под-дейност 3.4 определяне на зона/и за въздействие на ИПГВР
Под-дейност 3.5 внасяне на междинен доклад, Одобряване от
общинския съвет и внасяне в УО, Одобряване от УО на ОПРР
Под-дейност 3.6 формулиране на цели и стратегия на ИПГВР
Под-дейност 3.7 идентифициране на проектни идеи, проекти и
възможности за публично-частни партньорства на територията на
обособената/ ите зона/и
под-дейност 3.8 идентифициране на заинтересовани страни, целеви
групи, потенциални инвеститори, партньори
под-дейност 3.9 преценка за необходимостта от екологична оценка (ЕО),
оценка за въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост
(ОС) и Извършване на екологична оценка (ЕО), оценка за въздействието
върху околната среда и оценка за съвместимост (ОС) при преценка от
компетентния орган.
Под-дейност 3.10 изготвяне на план-график за изпълнение и програма за
реализация (бизнес план) на ИПГВР.
под-дейност 3.11 изготвяне на бюджет на ИПГВР;
под-дейност 3.12 изготвяне на индикатори за наблюдение и оценка на
ИПГВР
под-дейност 3.13 изработване на подробен устройствен план (ПУП) или
проект за изменение (актуализация) на действащ ПУП за зоните на
въздействие, включени в ИПГВР
под-дейност 3.14 разработване на предпроектни проучвания за проекти,
включени в ИПГВР
Под-дейност 3.15 Внасяне на окончателен доклад

Община
Перник

Град Перник

гр. Перник,
пл.”Св.Иван
Рилски” №1А

Интегриран
план за градско
възстановяване
и развитие на гр.
Перник

455 100,00

432 345,00

22 755,00

дейност 1
(Организация и управление на проекта)

Разработени
интегрирани планове
за градско развитие

24

Разработени
интегрирани планове
за градско развитие

28

Разработени
интегрирани планове
за градско развитие

24

дейност 2
(Подготовка и провеждане на тръжни процедури)
Дейност 3: (Извършване на консултантски услуги по изработването на
ИПГВР и актуализация на ПУП)
дейност 4
(Одит на проекта)
дейност 5
(Изготвяне на документация по проекта)
дейност 6
(Осигуряване на публичност и визуализация на проекта)

Община
Ямбол

Град Ямбол

гр. Ямбол, ул.
„Г. С.
Раковски” 7

Интегриран
план за градско
възстановяване
и развитие на
община Ямбол

468 880,00

445 436,00

23 444,00

дейност 1:
Сформиране на проектен екип и управление на проекта
дейност 2:
Подготовка и провеждане на обществени поръчки
Дейност 3:
Сформиране на работна група и изпълнение на дейности по подготовка,
съгласуване и одобряване на ИПГВР – Ямбол
дейност 4:
Изпълнение на договор за техническа помощ за за изготвяне на ИПГВР
– Ямбол
дейност 5:
Дейности по публичност

Община
Благоевград
пл. “Георги
Измирлиев”

Град
Благоевград

Разработване на
интегриран план
за градско
възстановяване
и развитие на

493 120,00

468 464,00

24 656,00

дейност 6:
Одит на проекта
дейност 1
Формиране на екип по проект „Разработване на интегриран план за
градско възстановяване и развитие на Община Благоевград”
дейност 2

№1, гр.
Благоевград

община
Благоевград

Избор на изпълнители на проектните дейности
дейност 3
Разработване на Интегриран план за градско възстановяване и
развитие на Община Благоевград
дейност 4
Дейности по визуализация и публичност
дейност 5
Мониторинг и отчетност на проекта

Община
Търговище

Град
Търговище

гр.Търговище
, пл.
„Свобода”

Изработване на
интегриран план
за градско
възстановяване
и развитие на
град Търговище

499 999,99

474 999,99

25 000,00

дейност 6
Одит на проекта
дейност 1.
Организация, управление и одит
1.1. Организация и управление
1.2. Одит на проекта
дейност 2. Информация и публичност

Разработени
интегрирани планове
за градско развитие

30

Брой обособени зони
за въздействие

дейност 3.
Консултантски услуги
дейност 4.
Изработване на Интегриран план за градско развитие на град
Търговище по задачи – ЕТАП ПЪРВИ
дейност 5.
Изготвяне на екологични оценки и оценки на съвместимостта на ИПГВР

Община
Габрово
Габрово, пл.
“Възраждане
”3

Град Габрово

Изготвяне на
Интегриран
план за градско
възстановяване
и развитие на гр.
Габрово

499 999,00

474 999,05

24 999,95

Дейност 6.
Изработване на документи за зоните на въздействие (и/или ПУП, ОВОС
на определените зони за въздействие, предпроектни проучвания)
дейност 1.
Организация и управление на проекта
дейност 1.1.
Сформиране на Надзорна Комисия по проекта (НК)
дейност 1.2.
Сформиране на екип за управление на проекта
дейност 1.3
Подготовка на технически доклади и финансови отчети
дейност 1.4
Мониторинг
дейност 1.5.
Подготвителни и съпътстващи действия по разработване и оценки на
ИПГВР

Разработен
интегриран план за
градско
възстановяване
развитие
Утвърдени зони за
въздействие
Брой на проектите,
включени в ИПГВР

29

дейност 2
Осигуряване на информация и публичност
дейност 2.1
Изработка и поставяне на постоянна обяснителна табела
дейност 2.2
Изработване на банер
дейност 2.3
Изработване и разпространение на дипляни
дейност 2.4
Изработване и разпространение на брошури
дейност 2.5
Организиране и провеждане на пресконференция
(финална)
дейност 2.6
Публикуване на прес-съобщения
дейност 2.7
Публикуване и актуализиране на информацията за проекта на уебстраницата на Община Габрово
Дейност 3
Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители на ОП
дейност 3.1
Избор на консултант и разработване на документация за провеждане на
процедурите за избор на изпълнители на ОП по проекта
дейност 3.2.
Провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки
дейност 4
Финансов одит
дейност 5.
Разработване на ИПГВР на гр. Габрово
дейност 5.1
Целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация
дейност 5.2
Формулиране на Визия за развитието на гр. Габрово до 2020 г.
дейност 5.3
Определяне и одобряване на зона/и за въздействие.
дейност 5.4
Изработване/
актуализация на ПУП
дейност 5.5
Разработване на стратегическата част на ИПГВР
дейност 5.6
Изготвяне на план-график за изпълнение, програма за реализация,
бюджет и индикатори на ИПГВР
дейност 5.7

Разработване на предпроектни проучвания
дейност 5.8
Провеждане на обществени обсъждания
дейност 5.9
Одобряване на ИПГВР
дейност 5.10
Изготвяне на екологични оценки и оценки на съвместимостта на ИПГВР
и ПУП
дейност 5.10.1 Преценка на необходимостта и извършване на екологична оценка, съгласно ЗООС и оценка за съвместимост, съгласно ЗБР на
проекта за ИПГВР
дейност 5.10.2 Преценка за необходимостта и извършване на
екологична оценка и оценка за съвместимост на ПУП

Община
Враца
гр. Враца, ул.
“Стефанаки
Савов” №6

Град Враца

Интегриран
план за градско
възстановяване
и развитие на гр.
Враца –
устойчива Враца

498 990,00

474 040,50

24 949,50

1.1. Управление на проекта
1.1.1. Сформиране на екип за организация и управление на проекта
(ЕОУ)
1.1.2. Подготовка на тръжни документации и провеждане на процедури
по ЗОП за избор на външни изпълнители
1.1.3. Осигуряване на информация и публичност
1.2. Мониторинг
1.3. Финансов одит
2. Изготвяне на ИПГВР
2.1.1.
Целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация
2.1.2.
Визия за развитието на гр.Враца до 2020 г.
2.1.3.
Провеждане на обществено обсъждане (към І етап)
2.1.4.
Определяне на зона/и за въздействие
2.1.5.
Представяне в УО на ОПРР на определените зони за
въздействие
2.1.6.
Формулиране на цели и стратегия на ИПГВР
2.1.7.
Идентифициране на проектни идеи, проекти и възможности за
ПЧП
2.1.8.
Идентифициране на заинтересовани страни, потенциални
инвеститори и партньори
2.1.9.
Преценка за необходимостта от екологична оценка на ИПГВР
2.1.10. Изготвяне на план-график за изпълнение и програма за
реализация (бизнес план) на ИПГВР, вкл. бюджети по зони за
въздействие
2.1.11. Изготвяне на бюджет на ИПГВР
2.1.12. Изготвяне на индикатори за наблюдение и оценка на ИПГВР
2.1.13. Одобряване на проекта за ИПГВР
2.2 Дейности за изготвяне на ИПГВР, които ще се определят в
проучвателната фаза на проекта
2.2.1 Извършване на екологична оценка (ЕО) и оценка за съвместимост
(ОС) на ИПГВР
2.2.2. Изработване на Подробен (-и) устройствен (-и) план (-ове) (ПУП)

Разработени
интегрирани планове
за градско развитие
Утвърдени зони за
въздействие
Брой на проектите,
включени в ИПГВР
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или проекти за изменение (актуализация) на ПУП за зоните на
въздействие, включени в ИПГВР
2.2.3. Преценка за необходимостта от ЕО и ОС на ПУП; извършване на
оценките, когато е преценено като необходимо от компетентния орган
2.2.4. Разработване на предпроектни проучвания за проекти, включени в
ИПГВР
3. Дейности за осигуряване на информация и публичност на проекта
3.1. Пресконференция при стартиране на проекта
3.2. Пресконференция при приключване на проекта за оповестяване
резултатите
3.3. Прес-съобщения и публикации
3.4. Печатни информационни материали
3.4.1.
Изработване и разпространение на дипляни
3.4.2.
Изработване и разпространение на брошури
3.5. Плакати
Община
Дупница

Град
Дупница

гр.Дупница,
пл.
“Свобода” №
1

Интегриран
план за градско
възстановяване
и развитие на гр.
Дупница

499 990,00

474 990,50

24 999,50

Дейност 1 Организация и управление на проекта
Дейност 2 Подготовка и провеждане на тръжни процедури

Разработени
интегрирани планове
за градско развитие
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Разработени
интегрирани планове
за градско развитие

24

Дейност 3 Изготвяне на ИПГВР-Дупница
Дейност 4 ЕОПП и ОВОС
Дейност 5 Публичност и визуализация на проекта
Дейност 6 Одит на проекта

Община
Шумен
гр. Шумен,
бул.
“Славянски”
№17

Град Шумен

Изготвяне на
интегриран план
за
възстановяване
и развитие на гр.
Шумен

499 740,00

474 753,00

24 987,00

дейност 1: „Организация и управление на проекта”
поддейност 1.1: Сформиране на екип за организация и управление на
проекта
поддейност 1.2: Про-веждане на встъпителна среща на екипа на проекта
поддейност 1.3: Техническо обезпечаване работата на екипа на проекта.
поддейност 1.4: Представяне на информация и отчети, свързани с
изпълнението на проектните дейности.
дейност 2: Подготовка, съгласуване и провеждане на процедури за
възлагане на обществени поръчки за услуги
поддейност 2.1: Избор на консултант за подготовка на докумен-тация за
възлагане на обществени поръч-ки за услуги
поддейност 2.2: Провеждане на процедури за възлагане на обществени
поръчки за услуги.
дейност 3: Изготвяне на Интегриран план за възстановяване и развитие
на гр. Шумен
поддейност 3.1: Изготвяне на целеви и проблемен анализ на настоящата

Граждански договори
за назначаване на
членовете на екипа по
проекта
Помещение за
провеждане на
работните срещи на
екипа
Подробен календарен
план-график на
дейностите

ситуация
поддейност 3.2: Формулиране на визията за развитието на гр. Шумен до
2020 г.
поддейност 3.3: Провеждане на обществени обсъждания
поддейност 3.4: Определяне на зони за въздействие
поддейност 3.5: Формулиране на цели и стратегия на ИПВР на гр.
Шумен
поддейност 3.6: Идентифициране на проектни идеи, про-екти и
възможности за публично-частни партньорства на територията на
обособе-ните зони
поддейност 3.7: Идентифициране на заинтересовани страни, целеви
групи, потенциални инвеститори, партньори и др., които ще бъдат
обхванати в процеса на изпълнение на ИПВР на гр. Шумен
поддейност 3.8: Изготвяне на план-график за изпълнение и програма за
реализация (бизнес план) на ИПВР на гр. Шумен
поддейност 3.9: Изготвяне на бюджет на ИПВР – Шумен
поддейност 3.10: Изготвяне на индикатори за наблюдение и оценка на
ИПВР на гр. Шумен
поддейност 3.11: Изработване на ПУП или проект за изме-нение на
действащ ПУП за зоните на въздействие, включени в ИПВР – Шумен
дейност 4: „Преценка за необходимостта и извършване на ЕО, ОС и
ОВОС”
поддейност 4.1: Прецен-ка за необходимостта и извършване на ЕО и ОС
на ИПВР на гр. Шумен
поддейност 4.2: Пре-ценка за необходимостта и извършване на ОВОС и
ОС на ПУП

Ежемесечни срещи на
екипа за анализиране
напредъка по проекта
Отчети за
изработеното време и
доклади за
извършената работа от
членовете на екипа
Междинни финансови
отчети
Окончателен
финансов отчет
Окончателен доклад
Договори с избраните
изпълнители на
дейностите по проекта
Комплект
документация за
възлагане на
обществени поръчки
за услуги

дейност 5: „Осигуряване на информация и публичност”
Протокол за проведена
поддейност 5.1: Организиране и провеждане на встъпи-телна
встъпителна
конференция
конференция за
поддейност 5.2: Организиране и провеждане на закрива-ща
оповестяване
конференция
стартирането на
поддейност 5.3: Публикации в медиите
проектните дейности
поддейност 5.4: Излъчване на радиопредавания
поддейност 5.5: Информираност чрез интернет страни-цата на общината Протокол за проведена
поддейност 5.6: Изготвяне и разпространение на инфор-мационна
закриваща
брошура
конференция за
поддейност 5.7: Изготвяне и монтиране на информацион-ни табели
оповестяване на
постигнатите
дейност 6: „Одит на проекта”
резултати
поддейност 6.1: Определяне на обхвата на одита на проекта
поддейност 6.2: Предоставяне на необходимата информа-ция на
Публикации в
лицензирания одитор
национални вестници
поддейност 6.3: Изготвяне на одитен доклад
поддейност 6.4: Представяне на одитния доклад на компетентните
Публикации в
органи
регионални вестници

Излъчени
радиопредавания по
регионалното радио
Информация на
интернет-страницата
на община Шумен
Информационни
брошури
Информационни
табели

Община
Смолян
гр. Смолян,
бул.
„България”
№ 12

Град Смолян

Разработване на
Интегриран
план за градско
възстановяване
и развитие на
град Смолян

499 482,00

474 507,90

24 974,10

дейност 1
Организация и управление
дейност 2
Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки и
провеждане на процедури за избор на изпълнители:
- изпълнител за изготвяне на тръжни документации по проекта (за
всички предвидени процедури)
- изпълнител за изработване на ИПГВР
- изпълнител за осигуряване на информация и публичност
- изпълнител за извършване на независим одит
дейност 3
Осигуряване на информация и публичност
дейност 4
Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие

Изготвяне на целеви и проблемен анализ на ситуацията в социално
икономически и екологичен план, и по отношение на осигуреността
на територията с действащи устройствени планове/схеми

Формулиране на Визия за развитието на града до 2020

Провеждане на обществени обсъждания комуникиране на визията,
зоните за въздействие, стратегическия пакет ( кръгли маси, фокус
групи, анкетни проучвания)

Определяне на зони за въздействие на ИПГВР (вкл. одобрение от
УО)

Формулиране на цели и стратегия насочени към определените зони
за въздействие

Идентифициране на проектни идеи, проекти и възможности за
публично-частни партньорства на територията на обособените зони

Идентифициране на заинтересовани страни, целеви групи,

Доклад от одит по
проекта
Разработени
интегрирани планове
за градско развитие
Брой обособени зони
за въздействие
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потенциални инвеститори, партньори и др., които ще бъдат
обхванати в процеса на изпълнение на ИПГВР
Изготвяне на план-график за изпълнение и програма за реализация
на ИПГВР
Изготвяне на бюджет на ИПГВР
Изготвяне на индикатори за наблюдение и оценка на ИПГВ
Изготвяне на ПУП и/или актуализация на действащи за зоните на
въздействие включени в ИПГВ
Преценка за необходимостта от ЕО съгласно ЗООС и ОС съгласно
ЗБР на ИПГВР и ПУП от компетентния орган
Извършване на ЕО и ОС на ИПГВР и ПУП, когато е преценено
като необходимо от компетентния орган
Разработване на предпроектни проучвания/ технически задания за
проекти, включени в ИПГВР

дейност 5
Одобрение на зони на въздействие от ОбС и на целия стратегически
пакет
дейност 6
Отчетност пред УО, вкл. получаване на одобрение на избора на зони за
въздействие и на разработения ИПГВР

Община
Пазарджик
Гр.
Пазарджик,
Бул. България
2
Пазарджик

Град
Пазарджик

Устойчиво
интегрирано
развитие на град
Пазарджик –
изработване на
интегриран план
за градско
възстановяване
и развитие

498 000,00

473 100,00

24 900,00

Дейност 1. Организация и управление на проекта
Дейност 2. Избор на изпълнители на дейностите по проекта
Дейност 3. Разработване на Интегриран план за градско възстановяване
и развитие на град Пазарджик
3.1. Изготвяне на Целеви и проблемен анализ
3.2. Разработване на визия за развитието на града до 2020 г.
3.3. Провеждане на обществени обсъждания
3.4. Определяне и съгласуване на зони за въздействие
3.5. Формулиране на Цели и стратегия на ИПГВР
3.6. Идентифициране на проектни идеи, проекти и възможности за ПЧП
3.7. Идентифициране на заинтересовани страни, целеви групи,
потенциални инвеститори, партньори
3.8. Екологична оценка и оценка за съвместимост на ИПГВР
3.9. Изготвяне на план-график за изпълнение на ИПГВР
3.10. Изготвяне на бюджет на ИПГВР
3.11. Изготвяне на индикатори за наблюдение и оценка на ИПГВР
3.12. Изработване/Актуализация на ПУП
3.13. Преценка/Извършване на оценка на въздействието върху околната
среда и оценка за съвместимост на ПУП
3.14. Разработване на предпроектни проучвания за проекти

Разработени
интегрирани планове
за градско развитие

30

Дейност 4. Одит на проекта
Дейност 5. Визуализация и публичност

