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ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ТЪРГОВИЩЕ
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От Емине Якубова – заместник-кмет на Община Търговище
Относно: Кандидатстване с проектно предложение и осигуряване на устойчивост на
проект „Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в град Търговище”
по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
През програмен период 2007-2013 г. е разработен ИПГВР на Община Търговище,
финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ВG161PO001/1.4-07/2010/030 по Оперативна програма „Регионално Развитие” 20072013 г. В него са определени зоните за въздействие, които в настоящия програмен
период ще бъдат пространството за интегриране и прилагане на ключовите градски
политики. В определените зони за въздействие ще се концентрират ресурсите от
Оперативна програма „Региони в растеж” (ОПРР) 2014-2020 г., допълнени със
съфинансиране от общинския бюджет. В ИПГВР на Търговище са определени три зони
за въздействие: Зона за въздействие I „Зона с потенциал за икономическо
развитие” (Промишлена бизнес зона), Зона за въздействие ІІ „Зона на публични
функции с висока обществена значимост” (Център) и Зона за въздействие ІІІ „Зона с
преобладаващ социален характер” (жилищна зона). Общият бюджет на ИПГВР на
община Търговище възлиза на 89 288 952 лв. без ДДС и включва бюджета на трите
зони за въздействие, както и бюджета на проектите с общоградско значение.
След одобрението на новата оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 с
формулираните приоритетни оси и бюджет, стана ясно, че Община Търговище, в
качеството си на конкретен бенефициент по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и
интегрирано градско развитие”, ще разполага с бюджет от 17 774 897,93 лева, с който
да бъде финансирано изпълнението на обекти, включени в ИПГВР. На 22.06.2015 г.,
между Ръководителя на УО на ОПРР 2014-2020 и Община Търговище, се подписа
Споразумение №РД-02-37-16/22.06.2015 г. за делегиране на функции по оценка и избор
на проекти за финансиране по Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г.
с право да избира проекти в размер на не повече от 17 774 897,93 лева.
Съгласно Насоки за кандидатстване по процедура на директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано
градско развитие” BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за
градско възстановяване и развитие”, кандидатстването по настоящата процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се осъществява въз основа на
инвестиционна програма и проектни предложения.

В изпълнение на горепосочените изисквания на УО на ОПРР, Община Търговище
подготви Инвестиционна програма, представляваща средносрочен документ за
реализация на ИПГВР на Община Търговище, разработен за финансовата рамка 20142020 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.
След извършената оценка, УО на ОПРР одобри Инвестиционната програма на
Община Търговище и на 01.03.2016 г., между Община Търговище и МРРБ, се сключи
Споразумение за реализация на Инвестиционна програма 2014-2020, която се
финансира по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014–2020, процедура BG16RFOP001-1.001039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”.
Съгласно насоките за кандидатстване и Споразумението за реализация на
Инвестиционната програма, Община Търговище трябва да подготви 5 проектни
предложения по отделните инвестиционни приоритети. В изпълнение на това
изискване подготвихме първото проектно предложение „Обновяване и модернизиране
на общинската образователна инфраструктура”. Към настоящия момент сме в процес
на подготовка на второто проектно предложение „Развитие, обновяване и
модернизиране на градската среда в град Търговище” на обща стойност, съгласно
Инвестиционната програма, 5 681 031,80 лв. (в това число БФП – 5 332 469,00 лв. и
съфинансиране 348 562,80 лв.). Проектът включва следните 5 линейни обекта в град
Търговище:
 Реконструкция и разширение на ул. „Гладстон” и ул. „Велико Търново” от ул.
„Васил Левски” до бул. „Митрополит Андрей” за подобряване на градската среда в
зона с обслужващи обществени функции - района на общинския пазар, включително
проектиране на велоалея, тротоари и градско обзавеждане;
 Комплексно проектиране и подобряване на градската среда в кв. „Запад 2”, в
това число изграждане и възстановяване на обслужващи улици с подземна ВиК
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 - Подобект 1 – кв. 307, кв. 308, кв. 309, кв. 310 и кв. 311 по плана на гр.
Търговище;
 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;
 Цялостна реконструкция и разширение на ул. „3 март” от бул. „Трайко
Китанчев” до връзката с околовръстния път за подобряване на градската среда в
социалната зона с озеленяване, пътни настилки, тротоари, улично осветление и градско
обзавеждане.
Съгласно насоките за кандидатстване, всички проекти по Инвестиционен
приоритет „Градска среда” следва да бъдат придружени от Решение на Общинския
съвет, с което се гарантира, че за предложения проект е осигурена неговата
устойчивост и че видът и предназначението на съответните обекти няма да бъдат
променяни за период, не по-малък от 5 години след крайното плащане към
бенефициента.
На основание гореизложеното, предлагам Общински съвет Търговище да вземе
следното:

РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 във връзка с ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет Търговище:
1. Гарантира, че е осигурена устойчивост за проект „Развитие, обновяване и
модернизиране на градската среда в град Търговище”, по Приоритетна ос 1 „Устойчиво
и интегрирано градско развитие”, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” на Оперативна
програма „Региони в растеж” 2014-2020, който включва следните обекти по
Инвестиционен приоритет „Градска среда”:

Реконструкция и разширение на ул. „Гладстон” и ул. „Велико Търново” от
ул. „Васил Левски” до бул. „Митрополит Андрей” за подобряване на
градската среда в зона с обслужващи обществени функции - района на
общинския пазар, включително проектиране на велоалея, тротоари и градско
обзавеждане;

Комплексно проектиране и подобряване на градската среда в кв. „Запад 2”,
в това число изграждане и възстановяване на обслужващи улици с подземна
ВиК 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 - Подобект 1 – кв.
307, кв. 308, кв. 309, кв. 310 и кв. 311 по плана на гр. Търговище;

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;

Цялостна реконструкция и разширение на ул. „3 март” от бул. „Трайко
Китанчев” до връзката с околовръстния път за подобряване на градската
среда в социалната зона с озеленяване, пътни настилки, тротоари, улично
осветление и градско обзавеждане.
2. Гарантира, че видът и предназначението на обектите по т. 1 от настоящото
решение няма да бъдат променяни за период, не по-малък от 5 години след крайното
плащане към бенефициента.
С уважение,
ЕМИНЕ ЯКУБОВА /П/
Заместник-кмет на Община Търговище
Съгласували:
Халиме Ахмедова, директор на дирекция ИР /П/
Десислава Мирева, юрисконсулт в отдел НПО /П/
Изготвил:
Яна Кръстева, главен експерт в дирекция ИР /П/

