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Стартира изпълнението на проект
„Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие Провадия
2020“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013г.
На 20.12.2013г. Кметът на Община Провадия - инж. Филчо Филев подписа договор за
безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-03/2013/017 за изпълнение на проект
„Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие Провадия
2020“, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013г., по схема за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-03/2013 „Подкрепа за
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II“, приоритетна ос 5
„Техническа помощ“, Операция 5.3. Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР“,
съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет на
Република България.
Проектът цели повишаване качеството на живот, екологичните условия, физическата
среда в гр. Провадия, чрез стратегия за социално, икономическо и екологично
възстановяване. В изпълнение на тази цел ще се разработи интегриран план за градско
възстановяване и развитие (ИПГВР), с които се осигурява пространствена, времева и
фактическа координация и интеграция на различни политики и ресурси за постигане на
дефинираните цели с използване на специфични финансови инструменти.
Разработването на интегрирания план включва няколко етапа – първо ще се изработи
задълбочен анализ на настоящата ситуация, който разглежда територията на гр. Провадия,
както и значението на града и отделните негови зони в по‐широк обхват – в рамките на
агломерационния ареал, чийто център е гр. Провадия.
Анализът ще обхваща
социално‐икономически,
екологични,
политически,
технологични
фактори
и
законодателната уредба, влияещи върху средата.
След направения анализ ще се формира Визия за развитието на града до 2020г., която
ще отразява желаното състояние на икономиката, физическата среда, обществените
отношения, пространственото развитие на града. Постигането на желаната визия ще бъде
подпомогната от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Планът ще се
изработи с гражданско участие, като се провеждат обществени обсъждания, с различни
групи граждани, партньори, заинтересовани страни, при широка обществена
информираност.
В ИПГВР ще се формират цели и ще се идентифицират проектни идеи, проекти,
възможности за публично-частни партньорства за територията на град Провадия.
Интегрирания план ще съдържа и възможните източници за финансиране.
В съответствие с българското законодателство, за ИПГВР ще се изготви преценка за
необходимостта от екологична оценка и оценка за съвместимост, а при необходимост - и
съответните оценки, по преценка от компетентните органи.
Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/5-03/2013/017 „Изработване на интегриран план
за градско възстановяване и развитие Провадия 2020”, който се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи
от Община Провадия и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
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Изготвеният Интегриран план за градско възстановяване и развитие ще се одобрява от
Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013г., а
реализацията ще се осъществява чрез изпълнението на комплекса от предвидените проекти,
съобразно финансовата рамка на плана за периода до 2020г.
В изпълнение на дейностите по проекта ще се осъществяват и мерки за информираност и
публичност, както и одит на проекта.
Общата стойност на проекта възлиза на 199 668,70 лв., които представляват общия размер на
безвъзмездната финансова помощ по проекта (100%).
От тях:
169 718,39 лв. (85%) е съфинансирането от Европейския фонд за регионално развитие;
19 966,87 лв. (10%) е съфинансирането от националния бюджет на Р България;
9 983,44 лв. (5%) е задължителния собствен принос на бенефициента Община Провадия.
Продължителността на проекта е 12 месеца и следва да приключи на 20.12.2014г.
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