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одобрен от:

- УО на ОПРР с писмо с изх. №99-

006-12311/17.12.2013 г.

- ОбС - Разград  - решение 
№493/14.12.2013 г.

ИПГВР на гр. Разград е програмен 
документ, осигуряващ времева и 
пространствена обвързаност на 
проекти, действия и инвестиционни 
намерения, прилагани в три 
определени градски зони – зони за 
въздействие (ЗВ)

www.razgrad.bg, секция “Интегриран план за градско 
възстановяване и развитие”
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Общ бюджет на проектите – 166 717;
Други средства от СФ, КФ - 140 249;
Собствени средства за съфинансиране - 16 826;
Изцяло собствени средства – 325;
Републикански бюджет - 1 595;
Други инвестиционни фондове – 219;
Частни инвеститори - 7 224;
Други донори – 235.

Матрица Матрица Матрица Матрица – Бюджет на Индикативния списък на проектите и дейностите, Бюджет на Индикативния списък на проектите и дейностите, Бюджет на Индикативния списък на проектите и дейностите, Бюджет на Индикативния списък на проектите и дейностите, 
включени в ИПГВР (в хил. лв.)включени в ИПГВР (в хил. лв.)включени в ИПГВР (в хил. лв.)включени в ИПГВР (в хил. лв.)

Обем на инвестициите, заложени за проекти от социалната инфраструктура 
– 58 210.
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• Зона със социален характер – жилищната зона 
в южния край на града, включваща квартал “Орел”, части от 
кв. „Оборище” и кв. „Житница” и бившата база на ОД 
”Жандармерия”, заключени между бул. ”Априлско въстание”, 
ул. ”Добровска”, ул. ”Ивайло”, ул. ”Ал. Стамболийски”, 
регулационна граница на града от юг, южен обход, ул. 
”Ивайло”, „Южен булевард” и ул. ”Проф. Димитър Ненов”
(площ 126,53 ха).

• Зона с потенциал за икономическо 
развитие – бизнес зона „Перистър” и други 
производствени терени, заключени между р. Бели Лом, на юг 
и запад регулационните граници на града, границата на 
базата на бившето военно поделение, кв. ”Добровски” и ул. 
”Перистър” (площ 65,20 ха).

• Зона на публични функции с висока 
обществена значимост – включва градския парк и 
спортните терени северозападно от парка, старата част на кв. 
”Варош”и централното градско ядро, заедно със зоната между 
бул. ”Бели Лом”, ул. ”Странджа”, ул. ”Дунав” и ул. ”Никола 
Икономов” (площ 92,47 ха). 
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Приоритетна ос 1 «Устойчиво и интегрирано 

градско развитие» 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНИ В 

РАСТЕЖ” 2014 – 2020 Г.

Конкретни бенефициенти - 39 общини на градовете от 1-во до 3-то 
ниво, съгласно Националната концепция за пространствено 

развитие 2013-2025 г.
Общ размер на финансовите средства – 1,3 млрд. лв.1,3 млрд. лв.1,3 млрд. лв.1,3 млрд. лв.

Кандидатстването се извършва въз основа на инвестиционна Кандидатстването се извършва въз основа на инвестиционна Кандидатстването се извършва въз основа на инвестиционна Кандидатстването се извършва въз основа на инвестиционна 
програма и проектни предложения към нея (същите следва да са програма и проектни предложения към нея (същите следва да са програма и проектни предложения към нея (същите следва да са програма и проектни предложения към нея (същите следва да са 

част от списъка на проектите, включени в ИПГВР)част от списъка на проектите, включени в ИПГВР)част от списъка на проектите, включени в ИПГВР)част от списъка на проектите, включени в ИПГВР)

Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на 

Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”

(месец юли 2015 г.)
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ВАЖНО:ВАЖНО:ВАЖНО:ВАЖНО:

В списъците с индикативни основни и резервни проекти от 
Инвестиционната програма могат да бъдат включени и обекти, 
допринасящи за функционалните връзки на града с неговата периферия 
и реализирани извън зоните за въздействие.

Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ за 
допълнителните обекти не трябва да надвишава 20% от определения 
финансов ресурс за Община Разград.

За целта съответните обекти следва да бъдат включени в ИПГВР.



…
Т.4 ИЗМЕНЕНИЕ НА ИПГВР
4.1. Изменение на одобрен ИПГВР се допуска през 2015 г., 2019 г. и/или 2022 г., при обоснована 
необходимост.
4.3. Изменение на ИПГВР се допуска и с цел включване на допълнителни проекти извън одобрените 
зони за въздействие за подкрепа на функционалните връзки на града с неговата периферия…
4.4. Допълнителните проекти извън зоните за въздействие следва да отговарят на следните критерии:
- Да бъдат реализирани на територията на общината, вкл. в други населени места и/или в самия град –
общински център, но извън обхвата на одобрените зони за въздействие;
- Да допринасят за подобряването на функционалните, пространствените и/или градско селските 
връзки в социален, икономически или териториален контекст на града с неговата периферия, в рамките 
на общинската територия. Да бъдат реализирани в зоната на влияние на града, като бъдат обвързани с 
ежедневни дейности и мобилност на населението на общината и на града;

Методически насоки за разработване и прилагане на 

Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие
(утвърдени от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, 19.05.2015 г.)



- Да съответстват на общинските планове за развитие.
- Да бъдат свързани с подкрепа на Зони с потенциал за икономическо развитие, Социална, Културна, 
Спортна и/или Образователна инфраструктура…

4.7. Изменението на ИПГВР може да се съчетае с разработване/изменение на инвестиционни програми 
на общините –бенефициенти, с които се изпълнява Приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано 
градско развитие” на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014  - 2020 г…

4.9. Всяко изменение на одобрени от УО на ОПРР ИПГВР, вкл. и по отношение на допълнителните 
обекти извън зоните за въздействие, подлежи на оценка и одобрение от междуведомствената работна 
група, определена със Заповед на Ръководителя на УО на ОПРР…

Методически насоки за разработване и прилагане на 

Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие
(утвърдени от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, 19.05.2015 г.)

Община Разград е информира УО на ОПРР за необходимостта от изменение на одобрения ИПГВР на 
град Разград с писмо с изх. №04-00-233/09.10.2015 г.
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Минимални и максимални прагове на предоставяната БФП (100%)  

по групи дейности:

Инвестиционни приоритети  

Праг на БФП (100%) спрямо 

общия размер на БФП

1.1 Енергийна ефективност в административни и 

жилищни сгради и студентски общежития Макс. 40%

За многофамилни жилищни сгради Мин. 50% от сумата по 1.1

1.2 Градска среда 

За група дейности „Градска среда” Макс. 30%

1.3 Образователна инфраструктура Мин. 5%

1.4 Социална инфраструктура

За група дейности „Социална инфраструктура” Мин. 5%

Група дейности “Културна инфраструктура”

само чрез комбинирано 

финансиране чрез БФП и 

финансови инструменти
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Споразумение за делегиране функции по оценка и избор на 

проекти за финансиране по Приоритетна ос 1 

на ОП “Региони в растеж” 2014 – 2020 г.

№РД-02-37-24/22.06.2015 г.

Общата стойност на безвъзмездна финансова помощ, до която Община 

Разград, в качеството и на междинно звено, има право да избира проекти, е 

в размер на 19 829 481,70 лв.

Съществува възможност за промяна на размера на безвъзмездната помощ 

по сключеното Споразумение в зависимост от реализацията на одобрените 

проекти. Преразпределението е в зависимост от постигането на 

индивидуалната етапна цел, определена за Община Разград.

Към Инвестиционната програма следва да се подаде списък с индикативни 

резервни проекти, чийто общ финансов ресурс е до 50% от общия размер на 

предоставената БФП.
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Допустимост Допустимост Допустимост Допустимост –––– териториален обхваттериториален обхваттериториален обхваттериториален обхват

� Административни сгради на общинската и държавната администрация -
допустими в рамките на зоните за въздействие на ИПГВР;
� Многофамилни жилищни сгради и студентски общежития - допустими и извън 
зоните за въздействие, но в рамките на строителните граници на града;
� Група дейности „Градска среда” - допустими във всички зони за въздействие на 
ИПГВР;
� Група дейности „Зони с потенциал за икономическо развитие“ – допустими и 
извън зоните с потенциал за икономическо развитие, но в рамките на 20-те % от 
гъвкавостта по отношение на проекти за осигуряване на функционални връзки. 
� Образователна/социална/културна инфраструктура - допустими във всички зони 
за въздействие на ИПГВР. Допустими са и извън зоните за въздействие, но в 
рамките на 20-те % от гъвкавостта по отношение на проекти за осигуряване на 
функционални връзки.



Идентифицирани допълнителни обектиИдентифицирани допълнителни обектиИдентифицирани допълнителни обектиИдентифицирани допълнителни обекти

I.I.I.I. Проекти, извън одобрените зони за въздействие на ИПГВР Проекти, извън одобрените зони за въздействие на ИПГВР Проекти, извън одобрените зони за въздействие на ИПГВР Проекти, извън одобрените зони за въздействие на ИПГВР 
на гр. Разград:на гр. Разград:на гр. Разград:на гр. Разград:

1. Реконструкция, обновяване и оборудване на сграда и рехабилитация на 
дворно пространство на ЦДГ №4 „Митко Палаузов”, град Разград;

2. Реконструкция, обновяване и оборудване на сграда и рехабилитация на 
дворно пространство на ЦДГ №6 „Шестте ястребинчета”, град Разград;

3. Реконструкция, обновяване и оборудване на сграда и рехабилитация на 
дворно пространство на ЦДГ №12 „Зорница”, град Разград;

4. Реконструкция, обновяване и оборудване на сграда и рехабилитация на 
дворно пространство на ЦДГ №3 „Приказка”, град Разград;

5. Реконструкция, обновяване и оборудване на сграда и рехабилитация на 
дворно пространство на ЦДГ №5 „Незабравка”, град Разград;



6. Реконструкция, обновяване и оборудване на сграда и рехабилитация на 
дворно пространство на Център за ученическо техническо и научно 
творчество (ЦУТНТ), град Разград;

7. Реконструкция, обновяване и оборудване на Исторически музей, град 
Разград;

8. Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в сграда на Студентско 
общежитие, гр. Разград;

II. Проекти II. Проекти II. Проекти II. Проекти на териториятана териториятана териториятана територията на гр. Разградна гр. Разградна гр. Разградна гр. Разград

9. Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни 
жилищни сгради на територията на град Разград.


