
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - РАЗГРАД
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от Протокол № 2 
от проведено заседание на 26.11. 2015 г.

Докладна записка от д-р Валентин Василев -  кмет на Община Разград
Относно: Одобрение на изменение на Интегриран план за 

градско възстановяване и развитие на град Разград.

РЕШЕНИЕ
№6

Община Разград има одобрен от Управляващия орган (УО) на 
Оперативна програма „Регионално развитие” (писмо с изх. № 99-006- 
12311/17.12.2013 г.) и Общински съвет Разград (Решение № 
493/14.12.2013 г.) Интегриран план за градско възстановяване и 
развитие на град Разград. Планът е програмен документ, осигуряващ  
времева и пространствена обвързаност на проекти, действия и 
инвестиционни намерения, прилагани в три определени зони за 
въздействие - зона с преобладаващ социален характер, зона с 
потенциал за икономическо развитие и зона на публични функции с 
висока обществена значимост.

В рамките на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано 
градско развитие“, Управляващият орган на Оперативна програма 
„Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР) обяви Процедура на директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001- 
039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване 
и развитие”, по която конкретни бенефициенти са 39 общини на 
градовете от 1-во до 3-то ниво, съгласно Пационалната концепция за 
пространствено развитие 2013-2025 г., в т.ч. Община Разград. 
Размерът на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 
конкретизиран за всеки бенефициент. За Община Разград той е в 
размер на 19 829 481,70 лв. Кандидатстването се осъществява чрез 
инвестиционна програма. Програмата включва списъци с 
индикативни основни и индикативни резервни проекти, които са 
включени в Програмата за реализация на Интегрирания план.

Чрез обявената процедура е предоставена възможност на 
бенефициентите да включат в списъците с проекти от 
Инвестиционната програма и обекти, допринасящи за



функционалните връзки на града с неговата периферия и реализирани 
извън определените зони за въздействие. Общата стойност на 
безвъзмездната финансова помощ за допълнителните обекти не трябва 
да надвишава 20% от определения финансов ресурс за Община 
Разград и същите следва да бъдат включени в ИПГВР.

В съответствие с т.4 „Изменение на ИПГВР” от Методическите 
насоки за разработване и прилагане на Интегрирани планове за 
градско възстановяване и развитие, утвърдени от Министъра на 
регионалното развитие и благоустройството, допълнителните проекти 
извън зоните за въздействие следва да отговарят на определени 
критерии, като са допустими интервенции върху социална, културна, 
спортна н/или образователна инфраструктура, както и зони с 
потенциал за икономическо развитие.

Имайки предвид допустимите дейности за финансиране по 
инвестиционни приоритети са идентифицирани следните 
допълнителни обекти:

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

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

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

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

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

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

S  Реконструкция, обновяване и оборудване на Исторически музей, 
град Разград;

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

S  Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в 
многофамилни жилищни сгради на територията на град Разград;

S  Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност в сграда общинска собственост и изграждане на Център 
за работа с деца на улицата.



Изменението на ИПГВР се извършва с широко гражданско 
участие, което е едно от принципните изисквания при изработването 
на самия план. В този смисъл, на 29.10.2015 г. със заинтересованите 
страни (неправителствени организации, представители на бизнеса, 
институции в сферата на образованието, културата, социалните 
дейности, браншови организации) е проведено обществено 
обсъждане на изменението на ИПГВР.

В съответствие с Методическите насоки за разработване и 
прилагане на ИПГВР всяко изменение на одобрен от Управляващия 
орган на ОПРР ИПГВР, вкл. и по отношение на допълнителните 
обекти, подлежи на оценка от междуведомствена работна група, 
определена със Заповед на Ръководителя на У О на ОПРР, като за 
целта следва да бъдат представени допълнителни документи. Елемент 
от тях е решение на общински съвет за одобрение на изменението на

Предвид гореизложеното, както и на основание чл.21, ал.1, т.12 
от Закона за местното самоуправление и местната администрация и т. 
4 „Изменение на ИПГВР” от Методическите насоки за разработване 
и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и 
развитие, утвърдени от Министъра на регионалното развитие и 
благоустройството през м. май 2015 г., Общински съвет Разград, с 30 
гласа „ЗА”, „против” -  няма, „въздържали се” -  няма,

1. Одобрява изменението на Интегрирания план за градско 
възстановяване и развитие на град Разград, извършено съгласно 
Методическите насоки за разработване и прилагане на интегрирани 
планове за градско възстановяване и развитие.

2. Възлага на кмета на Община Разград да предприеме всички 
необходими действия за одобряване на Интегриран план за градско 
възстановяване и развитие на град Разград от страна на УО на ОПРР.

Настоящето решение да бъде изпратено на кмета на Община Разград и 
Областния управител на област Разград в седем дневен срок от приемането

ИПГВР.

РЕШИ

Председател: /П/ Не се чете
/ Надежда Радославова/ 

Секретар: /П/ Не се чете
/Наско Анастасов /

/ Ив. Раданова/


