Проект:

BG16RFOP001-1.040-0004 „Инвестиционна програма на Община Търговище за
изпълнение на проекти за интегрирано и устойчиво градско развитие”

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.040
„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 –
Инвестиционни програми”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по Оперативна програма
„Региони в растеж” 2014-2020
Споразумение за реализация на Инвестиционна програма: BG16RFOP001-1.040-0004-С01
от 01.03.2016 г.
Максимално общо финансиране на споразумението:
Общ размер на безвъзмездна финансова помощ (100%):
Собствен принос/принос от финансови инструменти:

18 271 228,11 лв., в това число:
17 774 897,93 лв.
496 330,18 лв.

Продължителност: 2014-2020 г.
Описание:
Инвестиционната програма представлява средносрочен документ за реализация на ИПГВР на
Община Търговище, разработен за финансовата рамка 2014-2020 г. Инвестиционната програма
за изпълнение на местните политики за устойчиво градско развитие е ключов документ за
изпълнение на изискванията на чл. 7 от Регламента за ЕФРР №1301/2013. С програмата се
прави естествен и логичен преход между одобрения ИПГВР и конкретните проекти, за които
ще се предостави БФП по ОПРР 2014-2020.
Инвестиционната програма включва:
 общ бюджет;
 разпределение на обектите по зони за въздействие;
 описание на процеса на избор на обектите на интервенция;
 механизъм за управление и реализация;
 екип за управление;
 описание на административния, технически и финансов капацитет за изпълнение на
инвестиционната програма;
 описание и обосновка на интегрирания и синергичен подход при планирания избор на
операции, индикатори и др.
Включените в Инвестиционната програма обекти отговарят на изискванията на Насоките за
кандидатстване и дават възможност да се подходи едновременно балансирано и интегрирано
към развитието на двете градски зони, включени в ИПГВР на Община Търговище:
−
−

Зона за въздействие ІІ „Зона на публични функции с висока обществена значимост”
(Център);
Зона за въздействие ІІІ „Зона с преобладаващ социален характер” (жилищна зона).

Цели на Инвестиционната програма:
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Чрез реализацията на настоящата Инвестиционна програма на Община Търговище, ще се
гарантира целенасоченост, фокусиране и концентриране на финансовите ресурси по
съответните инвестиционни приоритети, както и постигането на синергичен ефект от
координираното изпълнение на различни местни секторни политики и инвестиции на
териториално ниво, така че цялостното решение да надхвърли добавената стойност, която би се
получила, ако тези политики и инвестиции биха били изпълнени поотделно.
С нея се цели създаването на привлекателна градска среда чрез физическото обновяване и
благоустройство на определените в ИПГВР зони на въздействие. Чрез осигуряването на
подходяща социална инфраструктура, ще се постигне интеграция на уязвими и други групи в
неравностойно положение. Развитието на културната инфраструктура ще допринесе за
социалното включване и ще повиши качеството на живот на хората. Обновяването на
материалната база на образователната инфраструктура ще доведе до цялостно подобряване на
учебния процес, ще улесни въвеждането на нови методи на обучение, които да повишат и
задържат интереса на учениците и ще се отрази благоприятно на мотивацията им за по-добра
активност при усвояване на знанията и реализацията им на пазара на труда.
Инвестиционната програма на Община Търговище допринася за постигане на
специфичните цели на Приоритетна ос 1:
− да се повиши качеството на живот, социалното включване и подобряването на
екологичната среда чрез благоустрояване на физическата среда в градовете;
− да се осигури подходяща социална инфраструктура, включително съвременни социални
жилища за настаняване на уязвими и необлагодетелствани групи от населението;
− да се подобрят условията за достъп до културен живот;
− да се обнови и модернизира общинската образователна инфраструктура.
Инвестиционната програма включва списък с индикативни основни проекти за
финансиране чрез БФП и списък с индикативни резервни проекти, включени в Програмата за
реализация на ИПГВР на Община Търговище, одобрена от УО на ОПРР 2007-2013.
Индикативният общ размер на финансовия ресурс за основни проекти за финансиране с
БФП е 17 774 897,93 лева.
В Инвестиционната програма е включен и списък с резервни проекти на стойност
8 887 448,96 лв. (до 50% от определения общ ресурс на БФП за Община Търговище).
А.Основни обекти:
№
1. Инвестиционен приоритет „Градска среда”
1.1

1.2

Цялостна реконструкция и разширение на ул. „3 март” от бул. „Трайко Китанчев”
до връзката с околовръстния път, за подобряване градската среда в социална зона
с озеленяване, пътни настилки, тротоари, улично осветление и градско
обзавеждане
Реконструкция и разширение на ул. „Гладстон” и ул. „Велико Търново” от ул. „В.
Левски” до бул. „М. Андрей” за подобряване на градската среда в зона с
обслужващи обществени функции - района на общинския пазар, включително
проектиране на вело-алея, тротоари и градско обзавеждане
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1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

Цялостно обновяване и благоустрояване на вторичен градски център – бул.
„Сюрен”, включително пътни настилки, тротоари, улично осветление,
озеленяване и градско обзавеждане
Изграждане на кръгово кръстовище – бул. „Митрополит Андрей” – ул. „Поп Сава
Катрафилов” с прилежаща зеленина, пътни настилки, тротоари, осветление и
информационни табели
Комплексно проектиране и подобряване на градската среда в кв. „Запад 2”, в това
число изграждане и възстановяване на обслужващи улици, пътни настилки,
тротоари, табели и градско обзавеждане, благоустрояване и озеленяване на
междублокови пространства, изграждане на мултифункционална спортна
площадка на открито, осветление - Подобект 1 – кв. 307, кв. 308, кв. 309, кв. 310
и кв. 311 по плана на гр. Търговище
2. Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура”
Основен ремонт и обновяване на ЦДГ №9 „Приказка”, ЖК „Запад” 2, енергийно
обследване, внедряване на мерки за енергийна ефективност, достъпна
архитектурна среда, благоустрояване на двор, детски площадки
Основен ремонт и обновяване на ЦДГ №7 „Снежанка”, ЖК „Запад” 1, енергийно
обследване, внедряване на мерки за енергийна ефективност, достъпна
архитектурна среда, благоустрояване на двор, детски площадки
Основен ремонт и цялостно обновяване на ОУ „Хр. Ботев”, енергийно
обследване, внедряване на мерки за енергийна ефективност, благоустрояване и
озеленяване на двор, спортни площадки, осветление и достъпна архитектурна
среда
Проектиране, ремонт и реконструкция на Детска ясла №1 „Първи юни” –
енергийно обследване, внедряване на мерки за енергийна ефективност,
благоустрояване на двор, детски площадки оборудване, обзавеждане и достъпна
архитектурна среда
3. Група дейности „Социална инфраструктура”

3.1

Проектиране, изграждане, оборудване и обзавеждане на социални жилища за
маргинализирани групи в кв. Запад 3
4.Група дейности „Културна инфраструктура”

4.1

Преустройство на сградата на бивша Земеделска банка в изложбени зали,
внедряване на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане
Основен ремонт на сградата на Обединен детски комплекс, енергийно
обследване, внедряване на мерки за енергийна ефективност и достъпна
архитектурна среда.

4.2

1

Б.Допълнителни обекти
Комплексно проектиране и подобряване на градската среда в кв. „Запад 2”, в това
число изграждане и възстановяване на обслужващи улици с подземна ВиК
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2

3

инфраструктура, пътни настилки, тротоари, табели и градско обзавеждане,
благоустрояване и озеленяване на междублокови пространства, изграждане на
мултифункционални спортни площадки на открито, детски площадки, пейки,
беседки, осветление, видеонаблюдение - Подобект 2 – кв. 312 и кв. 313 по плана
на гр. Търговище
Основен ремонт и цялостно обновяване на сградата на IV ОУ „Иван Вазов” и
ПГИЧЕ „М. Андрей”, енергийно обследване, внедряване на мерки за енергийна
ефективност, благоустрояване и озеленяване на двор, спортни площадки,
осветление и достъпна архитектурна среда
Цялостна реконструкция и разширение на бул. „Трайко Китанчев” от ул. „3 март”
до бул. „Цар Освободител”, с прилежаща зеленина и велоалеи, като елемент с
обслужващи обществени функции, допълващ градската среда
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