ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД ДОБРИЧ 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от ЙОРДАН ЙОРДАНОВ 
Кмет  на Община град Добрич

Относно:  Кандидатстване на Община град Добрич  с проектно предложение: „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“, по Приоритетна ос 1  „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, Оперативна програма „Региони в разстеж“ 2014-2020 г. 


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Община град Добрич кандидатства с проектно предложение: „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“. Основната цел на проектното предложение е да се повиши качеството на живот в град Добрич чрез подобряване на  условията на движение, повишаване ефективността на обществения градски транспорт и надграждане на възможностите за алтенративни форми на придвижване. 
Проекта включва следните инвестиционни мерки с предварително заложен бюджет от индикативни стойности както следва:
	Интелигентна транспортна система TBGN 1 289


Целта е  да се постигне подобряване на пропускливостта на кръстовищата и осигуряване на предимство на превозните средства на градския транспорт чрез автоматизирано "умно" управление на светофарите, ще бъде изградена автоматизирана система за управление и контрол на движението. Дейността обхваща проучване, проектиране, изграждане и упражняване на авторски надзор за монтиране и пускане в действие на система за управление на трафика, която ще променя циклите на 21 светофарни кръстовища с оглед на натовареността им с превозни средства. Системата спомага за оптимизирането на движението, въз основа на отчитане на трафика в реално време и адекватно реагиране на ситуацията.  
За функционирането на интелигентната транспортна система се предвижда изграждане на специализиран Център за управление на трафика. Той ще бъде позициониран в непосредствена близост до едно от възловите кръстовища в града. Освен интелигентна транспортна система в него ще се позиционира и система за управление на обществения транспорт, като по този начин се цели максимална ефективност на предвижданите разходи.
	Обновяване на съпътстваща инфраструктура ( Бул.”Добричка Епопея“ ) TBGN 2 896
	Нов подвижен състав ( Електробуси ,зарядни станции и трансформатор ) TBGN 1964
	Система за управление на обществения транспорт TBGN 1077


Изпълнението на дейността включва изграждането на контролен център за управление на МГОТ ( масов градски обществен транспорт ), включително доставка и монтаж на необходимите сървъри, комуникационно оборудване, видео стена и работни места/място за оператори/диспечери. Контролният център за управление на МГОТ ще се помещава в центъра за управление на трафика, предвиден в рамките на Интелигентната транспортна система. Системата ще работи на база на изградена свързаност между бордовото оборудване в градските автобуси и контролния център, като се обменят данни за местоположението (координатите) на превозните средства, посредством които се следи в реално време за изпълнението на транспортната задача и се прави анализ и обработка на данните, необходими за публичните информационни услуги до които ще бъде предлаган достъп през уеб базирана платформа и светлинни табла по самите спирки.
	Облагородяване на спирки на обществения транспорт ( 30 броя ) TBGN 186


Във връзка с оценка на проектното предложение, получена на 19.09.2019 г,.  при подаване на проектни предложения от инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт“ следва да бъде представено  Решение на ОС,  с което се поема ангажимент за  осигуряване на необходимия ресурс ( само в случай,  че одобрената БФП не покрива общата стойност на проектното предложение ) чрез собствени средства, вземане на кредит или друга подкрепа от финансова институция.
За целта, ако проекта бъде одобрен за финансиране, ще бъдат предприети действия по вземане на последващи Решения на ОС, с посочване на конкретни параметри за поемане на общински дълг и даване на съгласие за получаване на кредит от Банка или друга финансова институция.

Предвид гореизложеното предлагам  на Общински  съвет да приеме следното, 

ПРОЕКТ!



РЕШЕНИЯ:

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Насоки по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.011 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Добрич по Приоритетна ос 1: ” Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Инвестиционен приоритет: „Интегриран градски транспорт“ на Оперативна програма ”Региони в растеж” 2014-2020,

1. Община Град Добрич, в качеството си на бенефициент по Проекта, ще осигури необходимите средства в случай, че БФП не покрива общата стойност на проектното предложение.
2. При одобрено финансиране по проекта  ще бъдат предприети необходимите действия , с посочване на конкретни параметри за поемане на общински дълг и даване на съгласие за получаване на кредит от Банка или друга финансова институция. 
3.  Възлага на Кмета последващите, съгласно закона, действия.



ВНОСИТЕЛ: 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ  
Кмет на Община град Добрич


