
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

ПОКАНАПОКАНАПОКАНАПОКАНА     
до заинтересованите страни за обществено обсъждане на до заинтересованите страни за обществено обсъждане на до заинтересованите страни за обществено обсъждане на до заинтересованите страни за обществено обсъждане на 

предложения за изменение на ИПГВР на град Врацапредложения за изменение на ИПГВР на град Врацапредложения за изменение на ИПГВР на град Врацапредложения за изменение на ИПГВР на град Враца    

ОБЩИНА ВРАЦАОБЩИНА ВРАЦАОБЩИНА ВРАЦАОБЩИНА ВРАЦА    

Община Враца кани на публично обсъждане всички заинтересовани 

физически и юридически лица, на основание чл. 37, ал. 2 от Закона за 

регионално развитие, което ще се проведе на 26.02.2016 г. от 17.00 часа, 

в конферентната зала на Община Враца (корпус над Регионална 

библиотека, ет. 3), за включване на допълнителни обекти в обхвата на 

Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на 

Враца до 2020 г., приет с Решение 501/25.06.2013 г. на Общински съвет – 

Враца. 

Във връзка с настъпили промени, след одобрението на ИГПВР – Враца и 

ОП „Региони в растеж" 2014-2020 (ОПРР), както и постъпили 

предложения от представители на държавни, регионални и общински 

структури, за включване на допълнителни обекти в ИГПВР – Враца и в 

изпълнение на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско 

развитие“, Управляващият орган на ОПРР, дава възможност към 

проектите в одобрения ИПГВР – Враца да бъдат включени 

допълнителни обекти, както и допълнителни проекти, които 

допринасят за функционалните връзки на града с неговата периферия и 

се реализират извън зоните за въздействие. Допустими са интервенции 

върху социална, образователна, културна инфраструктура, както и зони 

с потенциал за икономическо развитие. Задължително условие за 

включване на тези проекти в инвестиционните програми е тяхното 

включване в ИПГВР. Включването може да стане чрез изменение на 

одобрения ИПГВР. 

Отправямe покана към всички заинтересовани страни, да вземат участие 

в обсъждането на възможностите за включване на допълнителни обекти 

в проектите, както и нови проекти, допринасящи за функционалните 

връзки на града с неговата периферия към ИПГВР на гр. Враца.  

 

ОБЩИНА ВРАЦА  
 

Адрес: 3000, Враца,  

ул. "Стефанаки Савов" 6 

 

Централа:  

092/ 62 45 81, 62 45 82 

Факс: 092/ 62 30 61 

 

Електронна поща: 

obshtinavr@b-trust.org 
 


