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Изх. К 6067# 1 / 07.07.2016 г.
ДО
МИНИСТРЕСТВО НА
РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ
„ПРОГРАМИРАНЕ НА
РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ”
НА ВНИМАНИЕТО НА
ДЕНИЦА НИКОЛОВА
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР
КОПИЕ ДО
РОСТИСЛАВ ПАВЛОВ
РЪКОВОДИТЕЛ НА МЕЖДИННО
ЗВЕНО НА ОБЩИНА СИЛИСТРА
Относно: Предоставяне на информация и доказателства на Ваше писмо с изх. № 99-00-61189 от 06.07.2016 г. и Наш вх. № 6067 от 07.07.2016 г. във връзка с проект
„Реконструкция и рехабилитация на ул. „Симеон Велики“ и площад „Албена“ – град
Силистра“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

УВАЖАЕМА Г-ЖО НИКОЛОВА,
УВАЖАЕМИ Г-Н ПАВЛОВ,
Във връзка с изисканата проверка от страна на Управляващия орган на Оперативна
програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (УО на ОПРР) и предоставянето на информация
относно подготовката и изпълнението на инвестиционен проект за обновяване на градска
среда по ул. „Симеон Велики“ и площад „Албена“, Ви информираме следното:
Проектно предложение „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Симеон Велики“ и
площад „Албена“ – град Силистра“ включва две зони за интервенция:
• Зона за интервенция 1: „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на ул.
„Симеон Велики“ с прилежащи тротоари и зелени площи“;
• Зона за интервенция 4: ‚Ремонт на площад „Албена“ ,
които са част от Комплексен инвестиционен проект „Достъпна градска среда чрез
реконструкция и рехабилитация на ул. „Симеон Велики“ и ул. „Добруджа“
включващ 6 обекта на интервенция.
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От юни 2013 г. до юни 2015 г. Община Силистра реализира проект по схема
BG161PO001-5/02/2012/004 „В подкрепа за следващия програмен период 2014-2020 г.“,
която се финансира по Приоритетна ос 5: „Техническа помощ“ на Оперативна програма
„Регионално развитие“ 2007-2013 г. Съгласно Изискванията за кандидатстване по
схемата, УО на ОПРР следва да приеме (одобри) крайните продукти от изпълнението на
проекта. В писмо с Ваш изх. № 99-00-6-1682 от 24.06.2015 г. УО на ОПРР приема готовите
продукти от Комплексен инвестиционен проект „Достъпна градска среда чрез
реконструкция и рехабилитация на ул. „Симеон Велики“ и ул. „Добруджа“
включващ 6 обекта на интервенция:
• Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на ул. „Симеон Велики“ с
прилежащи тротоари и зелени площи;
• Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на ул. „Добруджа“ с
прилежащи тротоари и зелени площи;
• Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на ул. „Славянска“ с
прилежащи тротоари и зелени площи;
• Ремонт на площад „Албена“;
• Реконструкция и рехабилитация на междублоково пространство на ул. „Ал.
Стамболийски“ № 11, 13, 17 и 21;
• Реконструкция и рехабилитация на междублоково пространство на ул. „Хр. Ботев“
№ 8 и № 12;
Относно поставените въпроси от Ваша страна, Ви информирам следното:
1. Спазена ли е действащата нормативна уредба при съгласуване/ одобряване на
инвестиционния проект?
За отчитане на готовите продукти по проект „Община Силистра инвестира в
следващия програмен период 2014-2020 г.“, бе необходимо да бъдат представени
работните проекти в УО на ОПРР с влезли в сила разрешения за строеж. За целта всички
проекти бяха съгласувани с експлоатационни дружества и компетентни институции
съгласно действащата нормативна уредба. УО на ОПРР одобри проектите и съгласно
указания, общината при евентуално кандидатстване по ОПРР 2014-2020 г. следва да
ползва готовите продукти. Приложено Ви изпращам, следния доказателствен материал:
За Зона 1 „Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа по ул. "Симеон
Велики" и прилежащите тротоари и зелени площи“ са издадени следните становища от
компетентни институции за одобрение на изготвената техническа документация:
•
Становище от „Енерго Про Мрежи“ АД с изх.К EPRG -4138 от 06.10.2014 г. и
Удостоверения за улично осветление с изх. № С-14-У/Е -095 от 08.09.2014 г. за ТП
„Бекяри“, изх. № С-14-У/Е -096 от 08.09.2014 г. за ТП „Лилия“ и изх. № С-14-У/Е -098 от
08.09.2014 г. за ТП „Търговски център“;
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•
Становище от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра с изх. № 4394
от 27.08.2014 г.
•
Становище от „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, офис Варна с
рег. Индекс № 08-00-2415 от 26.09.2014 г. и Споразумение за опазване на електронна
съобщителна канална и кабелна мрежа, собственост на „БТК“ ЕАД № 35857 от
25.09.2014 г.;
•
Становище от „КТВ – Истър“ ООД, гр. Силистра с изх. № 47 от 21.08.2014 г. ;
•
Становище от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението „
с рег. № 976 от 11.09.2014 г. и рег. № 970 от 10.09.2014 г.;
•
Становища от КАТ, гр. Силистра с рег. № 25915 от 27.11.2014 г. за съгласуване
на част „План и организация на движението, рег. № 24181 от 16.10.2014 г. за съгласуване
на част „Временна организация и безопасност на движението“, № 20383 от 01.09.2014 г. за
съгласуване на част „План и организация на движението и рег. № 20382 от 01.09.2014 г. за
съгласуване на част „Временна организация и безопасност на движението“;
•
Становища от „Регионална инспекция по опазване на околната среда и водите“,
гр. Русе с изх. № 1694 от 18.06.2014 г. за разрешение за премахване на дървесна
растителност и № 1829 от 30.09.2014 г., че дейностите не подлежат на ОВОС и на Оценка
по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за съвместимостта с предмета и целите
на опазване на защитените зони и
•
Становище от „Национален институт за недвижимо културно наследство“ с изх.
№ 0800-1545(2) от 23.12.2014 г..
За Зона 4 „Ремонт на площад „Албена“ са издадени следните становища
от компетентни институции за одобрение на изготвената техническа документация:
•
Становище от „Енерго Про Мрежи“ АД с изх.К EPRG -4138 от 06.10.2014 г. и
Удостоверение за улично осветление с изх. № С-14-У/Е -101 от 08.09.2014 г. за ТП
„Левски“;
•
Становище от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра с изх. № 4397
от 27.08.2014 г. и Предварителен договор № 2014-3036 от 26.08.2014 г.;
•
Становищата от останалите дружества изброени в Зона 1 (издадени за цялостния
КИИП "Достъпна градска среда" и важат за всички зони на интервенция).
Също така е изготвен Комплексен доклад за оценка на съответствието на
проектна документация със съществените изисквания към строежите на инвестиционен
проект „Достъпна градска среда, чрез реконструкция и рехабилитация на ул. „Симеон
Велики“ и ул. ‚Добруджа“ съгласно действащата нормативна уредба.
2. Имало ли е влязло в сила разрешение за строеж за стартиране на
строителните работи по проекта?
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За всички 6 (шест) зони за интервенция от Комплексен инвестиционен проект
„Достъпна градска среда чрез реконструкция и рехабилитация на ул. „Симеон Велики“ и
ул. „Добруджа“ има влезли в сила разрешения за строеж. Приложено Ви изпращам:
•
За обект на интервенция Зона 1: „Рехабилитация и реконструкция на уличната
мрежа по ул. "Симеон Велики" и прилежащите тротоари и зелени площи“ има влязло в
сила Разрешение за строеж № 18 от 05.05.2015 г. ;
•
За обект на интервенция Зона 4: „Ремонт на площад „Албена“ има влязло в сила
разрешение за строеж № 21 от 05.05.2015 г.
3. Има ли е официално становище от специалисти относно необходимостта от
изсичане на чинарите?
Относно необходимостта от изсичане на чинарите, Община Силистра разполага със
становище на ландшафтен архитект Анелия Георгиева, както и със Становище от
независима Комисия назначена със Заповед № ЗК – 767 от 05.05.2016 г. на Кмета на
Община Силистра.
4. Възлагането и изготвянето на инвестиционните проект предшествано ли е от
избор на идея за най-добро обемно пространствено решение в съответствие с
изискванията на УО?
и
5. Изборът извършен ли е в процес на широко обсъждане с обществеността,
обсъждани ли са различни варианти за реализиране на проектна идея (какви са
те), както и по какъв начин в взето предвид мнението на жителите на
общината?
В процеса на изпълнение на проект „Община Силистра инвестира в следващия
програмен период 2014-2020“ през ноември 2013 г. се проведе открит конкурс за избор на
идея за най-добро обемно пространствено решение. За целта бе сформирано независимо
жури от външни експерти, имащи за цел да класират подадените три проектни идеи.
Паралелно с оценката на журито, проектните идеи бяха публикувани в сайта на Община
Силистра, страницата на Областен информационен център във фейсбук и всеки
заинтересован гражданин имаше възможност да гласува за предпочитаната от него идея.
Журито излезе с Решение за класиране и на първото място бе отсъдено на фирма „Циклоп
21 Р“ ООД, гр. София. Мнението на журито съвпадна с проведеното гласуване в интернет.
Прилагам пълната документация от проведения конкурс за избор на идея, от където са
видни и материали свързани с представянето пред обществеността.
6.

Представен ли е изготвения инвестиционен проект
обществеността преди издаване на разрешение за строеж?

публично

пред
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На 27 декември 2013 г. беше проведено публично обсъждане за представяне на
спечелилата идея пред широката общественост. На събитието бяха поканени граждани,
общински съветници, медии, представители на Камарата на архитектите в България, Съюз
на архитектите в България и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.
Относно публичните обсъждания, в процеса на реализация на проект „Община Силистра
инвестира в следващия програмен период 2014-2020 г., във вестник „Силистренски бряг“,
година XI, бр. 37 от 15-17 май 2015 г. е публикувана информация относно изготвения
работен проект и подмяната на дървесната растителност с нова.
На 29 май 2015 г. беше проведена заключителна пресконференция по проекта. На
събитието бяха поканени граждани, медии, Областен информационен център (ОИЦ) и
общински съветници. Покана към широката общественост е публикувана на сайта на
Община Силистра на 26 май 2015 г. и са изпратени покани до представители на
институции, Общински съвет Силистра и ОИЦ. На пресконференцията чрез презентация
са представени изготвените работни проекти за всички обекти, в която са обсъдени
дейностите заложени във всички проекти, включително и подмяната на растителността в
проекта градска среда.
Във връзка с изпълнение на дейност „Публичност и информация“ са отпечатани и
раздадени дипляни с информация за изготвените работни проекти, в които изрично е
спомената предвидената подмяна на дървесната растителност в работния проект за градска
среда. Като доказателство Ви прилагам материалите на електронен носител.
Приложения:
1. Работни проекти градска среда Зона 1 ул. „Симеон Велики“ и пл. „Албена“;
2. Съгласувателни документи за одобрените на инвестиционните проекти;
3. Комплексен доклад за оценка на съответствието;
4. Влезли в сила разрешения за строеж;
5. Становище от ландш. арх. Анелия Георгиева;
6. Заповед ЗК – 767 от 05.05.2016 г. и Становище на комисия за оценка на
необходимостта от изсичане на дървесната растителност;
7. Доказателствен материал за проведен избор на идея за най-добро обемно
пространствено решение;
С УВАЖЕНИЕ,
ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА

