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ГРАДСКА СРЕДА

5 млн. лв. са предви-
дените средства в бю-
джета на МРРБ за 2015  
г. по процедурата за фи-
нансово подпомагане на 
изработването на зада-
ния и проекти на общи 
устройствени планове 
на общини по сключе-
ни споразумения между 
общините и закритото 
МИП. Това информи-
ра на Четвъртата наци-
онална среща на глав-
ните архитекти и екс-
перти по устройстве-
но планиране, органи-
зирана от НСОРБ, арх. 
Лидия Станкова, дирек-
тор на дирекция „Ус-
тройство на територи-
ята и национална екс-
пертиза“ в МРРБ. Необ-
ходимо е подписването 
на нови споразумения, 
тъй като тези от 2014 
г. са прекратили дейст-
вието си. Към днешна 
дата са изпратени про-
екти на споразумения 
до всички общини, ко-
ито са одобрени за фи-
нансиране през 2015 г. 

Необходимият ресурс 
за финансово осигуря-
ване на общините със 
сключени споразуме-
ния през 2014 г. надви-
шава 9 млн. при осигу-
рен за тази дейност бю-
джет на МРРБ за 2015 г. 
5 млн. лв. Приоритетно 
са разгледани заявлени-
ята на общините, кои-
то през 2014 г. са прове-
ли процедури по ЗОП и 
вече имат сключени до-
говори с изпълнител за 
изработване на проект 
на ОУПО, както и тези 
в процедура за избор на 
изпълнител.

Дейността по финан-
сово подпомагане изра-
ботването на задания 

и на проекти на общи 
устройствени планове 
през 2015  г. продължа-
ва при финансовите ус-
ловия, приети през 2014 
г., в изпълнение на раз-
поредбата на §123, ал. 3 
от ПРЗ към ЗИД на ЗУТ 
- изм. ДВ, бр. 98/2014 г., 
и на §1 от ПРЗ на ПМС 
№8/16.01.2015 г. за из-
пълнение на държавния 
бюджет за 2015 г. 

Одобрена е методика 
от министъра на регио-
налното развитие „Ред 
и условия за достъпа на 
общините до средства-
та, предвидени в бю-

джета на МРРБ по из-
пълнение на §123, ал. 3 
от Преходните и заклю-
чителни разпоредби 
към ЗИД  на ЗУТ (изм. 
ДВ, бр. 98/2014 г.), за из-
работване на общи ус-
тройствени планове на 
общини“.

С писмо от февруари 
т.г. на МРРБ общините, 
които не са получили 
средства за финансово 
подпомагане през 2014 
г. или са получили част 
от средствата, са били 
уведомени за действия-
та, които е следвало да 
предприемат през 2015 

г., съгласно одобрената 
методика.

166 общини са кан-
дидатствали за финан-
сово подпомагане при 
изработването  на за-
дание или на проект на 
ОУПО, включително и 
след 16 март т.г., в ре-
зултат на предприетите 
от общините действия 
и подадени документи 
в определения за това 
срок. Постъпилите ис-
кания са разгледани от 
работна група и е опре-
делен поименен списък 
на общините, за които 
ще бъде осигурено фи-

нансиране през 2015 г. 
за изработване на зада-
ние.

3 680 132 лв. е обща-
та стойност на разпла-
тените средства за 2014 
г. съгласно подписани-
те споразумения към 
92 общини. 35 общини 
са подпомогнати с пъл-
ната сума по сключени-
те споразумения за из-
работване на задание и 
опорен план, или общо 
с 490 096 лв. 

31 общини са пред-
ставили договори с из-
бран по реда на ЗОП 
изпълнител и са полу-

чили авансово плаща-
не съгласно сключените 
през 2014 г. споразуме-
ния за подпомагане из-
работването на проект 
на ОУПО. По тях раз-
платените суми възли-
зат на 697 559 лв.

26 общини са пред-
ставили сключени до-
говори с избран изпъл-
нител по реда на ЗОП и 
изготвен предварителен 
проект на ОУПО и са 
финансово подпомог-
нати с пълната сума по 
сключените споразуме-
ния, или с 2 492 477 лв.

Силвия ЗЛАТКОВА

5 млн. лв. за задания и проекти на ОУП на 
общини през 2015

ОУП на общини, които се възлагат по ЗУЧК

Общини с актуален ОУПО

Общини, които са финансирани през 2014 г. за изработване на задание за 
ОУПО

Общини, които ще бъдат финансирани за изработване на задание за ОУПО 
през 2015 г.
Общини, които са финансирани през 2014 г. за изработване на проект за 
ОУПО
Общини с неизпълнени изцяло финансови ангажименти по сключени 
през 2014 г. споразумения, които ще бъдат финансирани за изработване на 
проект за ОУПО през 2015 г. от МРРБ

Общини, които ще бъдат финансирани за изработване на проект за ОУПО 
през 2015 г.


