ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007-2013
Приоритетна ос 5/ Операция 5.3/ BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмен период"

Размер на
Допълнител
Наименова
Общ бюджет
Място на
безвъзмездната ен собствен
ние на
Наименование на на проекта
Индикатори
изпълнение
финансова
принос
Основни дейности
бенефицие
проекта
(лв.)
на проекта
помощ (лв.)
нта
100%
Община
Община
Изготвяне на
549 900,00
549 900,00
1. „Сформиране на екип на
Димитровгр Димитровгр инвестиционни
проекта. Управление и
- Обща стойност на
ад
ад
проекти в Община
отчитане на проекта.“
инвестиционните
Димитровград в
2. „Подготовка на тръжна
проекти, които са
подкрепа на
документация и провеждане подготвени
за
следващия
на процедури за избор на
кандидатстване
програмен период
изпълнители и сключване
на договори“ 3.
„Обществено обсъждане на
- Брой подготвени
избор на идея за найинвестиционни
доброто обемнопроекти
пространствено решение“
4. „Изготвяне на
Обследвания за енергийна
ефективност “ 5. „
Изготвяне на технически
паспорти“
6. „Изготвяне на работен
проект за Преустройство и
реконструкция на сграда,
общинска собственост
(бивша АТЗ болница),
включително прилежащи
площи в "Център за
настаняване от семеен тип
за стари хора" и "Център за

Продълж
ителност

Сключени в периода от 27.05.2015 г. до 28.08.2015 г.

8 месеца

настаняване от семеен тип
за възрастни с деменция“
7. „Изготвяне на работен
инвестиционен проект
"Рехабилитация и
облагородяване на парк
"Н.Й.Вапцаров",
включително осигуряване
на достъп за хора с
увреждания“
8. „Изготвяне на работен
проект "Реконструкция и
преустройство на сграда "Къща на изкуствата"
общинска собственост,
включително прилежащи
площи и осигуряване на
достъпност"
9. „ Изготвяне на работен
проект "Основно
обноявване на Общински
драматичен театър
"Апостол Карамитев""
10. „Изготвяне на работен
проект "Ремонт и
реконструкция на
пешеходна зона и
междублокови пространства
в централна градска част
(Бул."България")“
11. „Изготвяне на работен
проект "Реставрация и
ремонт на Културен дом
"Химик", включително
прилежащи площи“
12. „Изготвяне на работен
проект "Ремонт,
реконструкция и

Община
Горна
Оряховица

Община
Горна
Оряховица

Горна Оряховица
2014-2020 –
привлекателен и
проспериращ град

544 265,86

544 265,86

-

обновление на сграда
общинска собственост на
бул."Г.С.Раковски" №18 за
адаптиране в "Общински
център за култура и
изкуства“
13. „Осигуряване на
информация и публичност“
14. „ Извършване на одит“
1. „Организация и
управление на проекта“
2. „Мерки за информация и
публичност“
3. „Обществено обсъждане
за избор на идея за найдобро обемнопространствено решение“
4. „Изготвяне на
конструктивни обследвания
на „Кризисен център" за
жертви на насилие с
капацитет 15 места и на НЧ
„Братя Грънчарови 2002“
5. " Изготвяне на
обследвания за енергийнаефективност по реда на
чл.16 от ЗЕЕ и изготвяне на
технически паспорти на
строежите по реда на
Наредба №5 на „Кризисен
център" за жертви на
насилие с капацитет 15
места и НЧ „Братя
Грънчарови 2002"
6. „Изготвяне на
инвестиционни работни
проекти по реда на ЗУТ и

- Обща стойност на
инвестиционните
проекти, които са
подготвени
за
кандидатстване

- Брой подготвени
инвестиционни
проекти
8 месеца

Община
Асеновград

Община
Асеновград

Техническа помощ 512 788,00
за подготовка на
инвестиционни
проекти за
програмен период
2014 – 2020 за гр.
Асеновград

512 788,00

-

Наредба №4 за обхвата и
съдържанието на
инвестиционни проекти и
съгласуването им с
компетентните институции"
7. „Оценка на
съответствието на
инвестиционните проекти
със съществените
изисквания към строежите,
одобрение на проектите и
издаване на разрешения за
строеж"
8. „Одит“
1. „Подготвителни
дейности“
2. „Договаряне
изпълнението на
дейностите“
3. „Управление на проекта“
4. „Изготвяне на
инвестиционни проекти“
5. „Мерки за информация и
публичност“
6. „Одит на проекта“

- Обща стойност на
инвестиционните
проекти, които са
подготвени
за
кандидатстване
4 месеца
- Брой подготвени
инвестиционни
проекти

