ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ГРАД ДУПНИЦА
за
изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие
на град Дупница за периода 2014-2020г.

Стойност: 18 775 545.54лв.
Начална дата за изпълнение: 09.05.2016г.
Инвестиционната програма на град Дупница за изпълнението на местните политики за
устойчиво градско развитие се реализира в изпълнение на приоритетна ос 1 „Устойчиво
и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж 20142020”.

Инвестиционната

програма

представлява

средносрочен

документ

за

реализацията на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град
Дупница (ИПВГР), разработен за финансовата рамка 2014-2020. Инвестиционната
програма ще осигури механизъм за определяне на приноса и подкрепата на ОПРР 20142020 за цялостното изпълнение на ИПВГР на град Дупница. Програмата ще гарантира
целенасоченост, фокусиране и концентриране на финансовите ресурси по съответните
инвестиционни приоритети на процедурата за постигане на цялостно възстановяване и
развитие на града и периферията му. Програмата допринася за изпълнението на
национални, регионални, областни и общински стратегически документи, приоритети и
потребности, в т.ч. и за постигане на целите на Стратегията на ЕС за Дунавския регион.
Програмата включва списък с индикативни основни проекти за финансиране чрез БФП
и списък с индикативни резервни проекти, включени в Програмата за реализация на
ИПВГР, одобрен от Управляващия орган на ОПРР. Инвестиционната програма се
основава на реалните нужди за възстановяване и развитие на града и неговата
периферия след проведени задълбочен териториален и демографски анализ на
възможностите и предизвикателствата, както и стратегия за развитие на града и
периферията му и е реалистична от гледната точна наличният капацитет за
изпълнението й и наличния финансов ресурс.
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020
1

Програмата съдържа дългосрочна визия за развитието на гр. Дупница за периода 20142020., както и система от комплексни дейности, целящи постигане на трайно
подобрение

в

икономическите,

екологичните,

климатичните,

социалните

и

демографските условия на града и периферията му. Инвестиционната програма
кореспондира и с други големи инвестиции на територията на града и неговата
периферия, включително инвестиции, финансирани от ЕСИФ и е в съответствия с
общите цели за развитие на общината.
Програмата цели да осъществи логическия преход между одобрения ИПВГР на град
Дупница и конкретните проекти, за които ще се предостави БФП. Насочена е към
постигане на максимална интеграция на интервенциите на територията на града за
пълното му възстановяване и развитие на идентифицираните зони на въздействие.
Основната цел на програмата е постигането на синергичен ефект от координираното
изпълнение на различните местни секторни политики и инвестиции на територията на
града, по начин, по който добавената стойност на това цялостно решение, да надхвърли
ефекта, които би бил на лице, ако всяка от тези политики и инвестиции биха били
изпълнени по отделно.
Специфични цели
Специфичните цели на Инвестиционната програма са в съответствие с отделните
инвестиционни приоритети на процедурата за предосткавяне на безвъзмездна
финансова помощ:
- Да се повиши енергийната ефективност и да се достигне най-малко клас на
енергопотребление „С“ в жилищния сектор. Тези инвестиции целят да доведат по повисока енергийна ефективност и да допринесат пряко за намаляване на крайното
енергийно потребление в домакинствата и подобряване на мобилността на хората с
увреждания. Косвено води до намаляване на парниковите газове.
- 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.
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- Да се подобрят условията за достъп до културен живот. Развитието на културния
живот и инфраструктура в градовете ще допринесе за социалното включване и ще
повиши качеството на живот на хората, живеещи в тях;
- Да се обнови и модернизира общинската образователна инфраструктура.
Обновяването на материалната база на образователната инфраструктура цели
цялостното подобряване на учебния процес, улесняване въвеждането на нови методи на
обучение, които да повишат и задържат интереса на учениците и да се отрази
благоприятно на мотивацията им за по-добра активност при усвояване на знанията и
реализацията им на пазара на труда;
- Да се създаде по-ефективен, по-бърз и по-екологичен градски транспорт с по-малко
потребление на енергия и възможности за алтернативни форми на транспорт. Цели се
чрез поддържане на градска транспортна система от различни видове екологосъобразни
превозни средства да бъде постигнато балансирано разделение и да се намали
отрицателното влияние върху околната среда;
Постигане

на

синергичен

ефект

и

концентрация

на

ресурси

Инвестиционната програма на град Дупница, предвижда трайното подобрение в
икономическото, социалното и екологично състояние на града, чрез интеграция в
пространствен, времеви и секторен аспект на всички дейности и инвестиции по начин,
при който връзката между отделните елементи има такава синергия, че цялостното
въздействие да превишава сбора от въздействието на отделните му съставни части, ако
те бяха осъществявани поотделно. Интегрирането на инвестициите води до по-силно и
по-продължително структурно въздействие в сравнение с отделните секторни мерки,
които не решават комплексните проблеми на градовете, свързани с икономическото
развитие, социалната интеграция, жилищната политика, опазването на околната среда.
Във времеви аспект изпълнението на дейностите по зони е съобразено с времевите
графици на откриване на други мерки и схеми по отделните оперативни програми.
Подбраният пакет от обекти на интервенция в най-голяма степен допринася за
цялостното обновяване на избраните зони на въздействие и по този начин допринася за
постигане на синергичен ефект и концентрация на ресурси. В обхвата на социалната
зона живеят малко под половината от жителите на града (43 %), като 2/3 от тях
обитават ж.к. Бистрица, което извежда тази урбанистично единица (УЕ) като
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приоритетна при изпълнението на проекти. Именно поради тази причина на
територията на тази зона са концентрирани ресурси, отнасящи се до подобряване на
енергийната ефективност на многофамилните жилища и проектите свързани с
рехабилитация на градската среда.
Избраната концентрация на мерките ще допринесе за цялостното възстановяване
и развитие на града. В зоната с публични функции от висока обществена значимост са
концентрирани

останалите

проекти,

касаещи

образователната

и

културната

инфраструктура, съответно със специфичното предназначение на територията.
Връзката на града с неговата периферия ще бъде засилена чрез проекта за интегриран
градски транспорт. Тези мерки допълват ефектите от инвестициите, заложени аз
изпълнение в одобрените зони за въздействие. Ефектът от инвестициите е засилен и от
обстоятелството, че избраните проекти във всяка от областите на интервенция се
допълва на инвестиции, реализирани със средства от европейските фондове през
изминалия програмен период или други източници на финансиране.
Изборът на обекти на интервенция, които са включени в инвестиционната програма
(основни и допълнителни) е реализиран от Работна група, сформирана със заповед на
Кмета на Община Дупница, която включва представители на общината, институции и
организации, чиито обекти са залегнали в ИПГВР, неправителствени организации и др.
потенциални ползватели на помощ. Приоритизираният списък с обекти на интервенция
е изготвен при съблюдаване на следните критерии: възможност за реализиране и
приключване на дейностите по обекта до края на месец юни 2018 г.; наличие на пълна
проектна готовност, включваща изготвен и съгласуван инвестиционен проект във фаза
технически или работен проект съгласно ЗУТ и влязло в сила разрешение за строеж;
обектите на интервенция да допринасят за социалното включване, вкл. на хората в
уязвимо и неравностойно положение; постигане на синергичен ефект и концентрация
на ресурси – подбраният пакет от обекти на интервенция в най-голяма степен
допринася за цялостното обновяване на съответната зона на въздействие; съответствие
на проектите с поне една приоритетна област на Стратегията на ЕС за Дунавския
регион.
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Табл.1. СПИСЪК С ИНДИКАТИВНИ ОСНОВНИ ПРОЕКТИ
Община Дупница

№ на проект

Период за
изпълнение на
проекта
месец/година –
месец/година

Наименование на проекта

Обекти на интервенция,
включени в проекта

Зона за
Индикативна
Индикативна
стойност на
въздействие, в
Индикативен
която попада обекта стойност на БФП за собствен принос/
общ размер на
на интервенция/
обекта/ проекта,
принос от
проекта
20% функционални
лв.
финансов
връзки
инструмент

Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради”
„Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради”[1]
Проект 1

НП

м.10.2016 - м.
06.2018

НП

0.00

НП

Общо за проект 1:

2 478 881.88

0.00

2 478 881.88

„Енергийна ефективност в административни сгради на общинската администрация”

0.00
0.00

Проект 1
Общо за проект 1:

0.00

0.00

0.00

„Енергийна ефективност в административни сгради на държавната администрация”[2]

Проект 1
Общо за проект 1:

0.00

0.00

Общо за проект 2:

0.00

0.00

Проект 2

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

„Енергийна ефективност в студентски общежития”

0.00
0.00

Проект 1
Общо за проект 1:
Общо за инвестиционен приоритет „ Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“:

0.00

0.00

0.00

2 478 881.88

0.00

2 478 881.88

0.00

Инвестиционен приоритет: „Интегриран градски транспорт“

Проект 1

Интегриран градски транспорт в гр.
Дупница

Интегриран градски транспорт в
НП
гр. Дупница

м.08.2016 м.07.2018

Общо за проект 1:
Общо за инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт“:

6 900 000.00

6 900 000.00

0.00

6 900 000.00
0.00
6 900 000.00

6 900 000.00

0.00

6 900 000.00

0.00

5 626 663.66
0.00

0.00

5 626 663.66

0.00

5 626 663.66

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

5 626 663.66

0.00

5 626 663.66

0.00

0.00
0.00

Инвестиционен приоритет „Градска среда”
Група дейности „Градска среда“

Проект 1

Проект С.1.2.1. - ж.к. Бистрица реконструкция на уличната мрежа,
м.07.2016 - м.
тротоарите, междублоковите
06.2018
пространства, съоръжения за игра на на
деца, съоръжения за младежи.

ж.к. Бистрица - реконструкция на
уличната мрежа, тротоарите,
Зона с
междублоковите пространства, преобладаващ
съоръжения за игра на на деца, Социален характер
съоръжения за младежи.

5 626 663.66

Общо за проект 1:

5 626 663.66

Общо за група дейности „Градска среда“:

5 626 663.66
Група дейности „Зони с потенциал за икономическо развитие“

Проект 1
Общо за проект 1:
Общо за група дейности „Зони с потенциал за икономическо развитие“:
Общо за инвестиционен приоритет „Градска среда”
Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура”
Група дейности „Социална инфраструктура“[3]
0.00
Проект 1
Общо за проект 1:

0.00

0.00

Общо за проект 2:

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

Проект 2

Общо за група дейности „Социална инфраструктура“:
Група дейности „Културна инфраструктура“[4]
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Проект 1

Проект П.2.4.2. - Ремонт на Младежки
дом - Преустройство и смяна на
предназначението на Младежки дом в
Градски исторически музей - Дупница

м.01.2017 м.06.2018

Младежки дом

Зона за публични
функции с висока
обществена
значимост

1 470 000.00

630 000.00
Общо за проект 1:

1 470 000.00

630 000.00

0.00
1 470 000.00

0.00
630 000.00

2 100 000.00
0.00
2 100 000.00
0.00
0.00
0.00
2 100 000.00

1 470 000.00

630 000.00

2 100 000.00

0.00

1 100 000.00

0.00

200 000.00

Проект 2
Общо за проект 2:
Общо за група дейности „Културна инфраструктура“:
Общо за инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура”
Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура”
Изграждане на ОДЗ в ж.к.
Зона с
Бистрица, гр. Дупница в УПИ VІІ, преобладаващ
кв. 201 по РП на гр. Дупница.
Социален характер

Проект 1

Подобряване на образователната
инфраструктура в гр. Дупница изграждане на ново ОДЗ и ремонт,
обзавеждане и оборудване на ОУ
"Неофит Рилски"

Ремонт, обзавеждане и
оборудване на ОУ "Неофит
Рилски"

1 100 000.00

Зона с
преобладаващ
Социален характер

200 000.00

м.09.2016 м.06.2018

Общо за проект 1:

1 300 000.00

0.00

1 300 000.00

1 300 000.00

0.00

1 300 000.00

17 775 545.54

630 000.00

18 405 545.54

Общо за инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура”
ОБЩО СПИСЪК С ИНДИКАТИВНИ ОСНОВНИ ПРОЕКТИ

ВАЖНО!!!
[1] По отношение на интервенции върху многофамилни жилищни сгради в таблицата се посочва само един проект с общи индикативен бюджет. В
неговите рамки може да се подават неограничен брой проектни предложения, като всяко следва да включва най-малко пет обекта на интервенция
(сгради).
[2] По отношение на интервенции върху административни сгради на държавната администрация в таблицата се посочва отделен проект за всички
обекти на интервенция за всеки отделен партньор-държавна администрация.
[3] По отношение на интервенции върху социална инфраструктура в таблицата се посочва проект 1 – за всички обекти на интервенция социална
инфраструктура и проект 2 – социални жилища (за всички обекти на интервенция), ако е идентифициран такъв проект.
[4] По отношение на интервенции върху културна инфраструктура в таблицата се посочва проект за всеки отделен обект на интервенция.
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