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Договор №BG161PO001/1.4-07/2010/026 за проект

“РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
И РАЗВИТИЕ НА ГРАД МОНТАНА”
Община Монтана е бенефициент по договор за предоставяне на безвъздмезна финансова
помощ по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 – Подкрепа за изработване на
Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие.
Проекта Разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на
град Монтана възлиза на 499 896.00лв., като 85% от общите допустими разходи се съфинансират
от Европейски фонд за регионално развитие, 10% - от националния бюджет и 5% - собствен принос
на бенефициента.
Основната цел на "Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Монтана" е
устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални
проблеми в града.
Интегрираният план подпомага осъществяването на средносрочна визия за развитието на
Монтана, чрез реализация на проекти в градската територия. Това означава координирано
управление на разнородни инвестиции, подпомогнати от структурните фондове на ЕС. Планът
включва следните по-важни етапи на реализация:
· Изготвяне на целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация.
· Формулиране на визия за развитието на града до 2020 г.
· Провеждане на обществени обсъждания.
· Определяне на зони за въздействие.
· Формулиране на цели и стратегия.
· Изготвяне на план-график за изпълнение и програма за реализация.
· Изготвяне на бюджет.
· Изготвяне на Подробен устройствен план (ПУП), или проект за изменение (актуализация)
на действащ ПУП.
· Разработване на предпроектни проучвания за проекти, включени в ИПГВР.
Разработването на интегриран план на Монтана е особено актуално за следващия програмен
период на ЕС. Съответствието с Интегриран план за градско възстановяване и развитие ще бъде
задължително условие за финансиране на проекти за устойчиво градско развитие по линия на
структурните и Кохезионния фондове на ЕС през 2014-2020 г.
Продължителността на подготовка на ИПГВР е 27 месеца, което е максималният срок за
изпълнението му. Разработването и съгласуването му трябва да приключи до 31 юли 2013 г.
Периода за неговото прилагане е 2014 - 2020 г. и съвпада със следващия програмен период на ЕС.
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България
Този д окумент е създаден в рамките на прое кт „Разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие
на град Монтана", който се осъществява с ф инансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие" 2007-2013 г.,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално разви тие. Цялата отговорност за съдържанието на
публикацията се носи от "Проектиране и дизайн" ООД и при никакви обстоят елства не м оже да се счита, че този документ
отразява официалнот о становище на Европейския съюз и Управляващия орган

