ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007-2013
ПРИОРИТЕТНА ОС 1/ ОПЕРАЦИЯ 1.4/ СХЕМА BG161PO001/1.4-09/2012
„ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА”,

Сключени на 20.05.2013 г.
Наимен
ование
и
седали
ще на
бенефи
циента

Място
на
изпълне
ние
на
проекта

Наименова
ние на
проекта

Общ бюджет
на проекта
(лв.)

Обща
стойност на
основните
обекти

Допълнителен Допълнителен
собствен
собствен
Задължителен
принос на
принос на
собствен
кандидата над
кандидата над
БФП по
БФП към
финансов
задължителните задължителните
ОПРР - 100% бенефициента
принос на
5% (допустими 5% (допустими
(лв.)
– 95 % (лв.)
кандидата –5
разходи по
разходи по
% (лв.)
схемата)
ПМС 245, но
недопустими по
схемата)

Община
Сливен,
гр.
Сливен, Община
Сливен
бул.
„Цар
Освобо
дител“
№1

„Зелени,
достъпни и
активни
пешеходни
зони”

5 259 379,44

4 992 081,99

4 992 081,99

4 742 477,89

249 604,10

0,00

0,00

Основни дейности

Индикатори

Дейност 1
Организация и
управление на
проект
Дейност 2
Разпространение на
информация,
публичност и
визуализация
Дейност 3
Подготовка и
провеждане на
тръжни процедури
Дейност 4
Изпълнение на
СМР
Дейност 5
Строителен надзор
Дейност 6
Авторски надзор
Дейност 7
Приемане и
въвеждане на
обекта в
експлоатация
Дейност 8
Одит на проекта

Население,
облагодетелствано от
обновената градска среда

Продъл
жително
ст на
проекта
в месеци

Хора с увреждания с
улеснен достъп
Икономия на енергия от
въвеждането на
енергоспестяващо улично
осветление
Брой квадратни метри
подобрена паркова среда,
озеленени площи, детски
площадки
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Брой квадратни метри
изградени/рехабилитиран
и пешеходни и велоалеи,
тротоари
Брой квадратни метри
реконструирани и
рехабилитирани елементи
на уличната мрежа
Осигурени паркоместа в

1

близост до възловите
транспортни точки на
периферните градски зони

дейност 1
Организация,
управление и
вътрешен
мониторинг на
дейностите по
проекта

Община
Търгови
ще,
7700
гр.Търг
овище,
пл.
„Свобод
а”

Община
Търгови
ще

Повишаван
е
качеството
на живот
чрез
подобряван
е на
физическат
а среда в
град
Търговище

дейност 2
Подготовка на
тръжни
документации и
избор на
изпълнители

6 685 896,75

4 644 606,06

4 644 606,06

4 412 375,76

232 230,30

0,00

0,00

дейност 3
Одит на проекта
дейност 4
Осигуряване на
информация и
публичност на
проекта

Създадени нови работни
места:
- постоянни и временни
Население,
облагодетелствано от
обновената градска среда,
посочени в цифри, както
следва: жители на град
Търговище,
жители на община
Търговище,
жители на област
Търговище,
туристи и гости на града и
общината
Хора с увреждания с
улеснен достъп (посочен е
само броят на лицата,
които са жители на
общината
Икономия на енергия от
въвеждането на
енергоспестяващо улично
осветление
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Брой квадратни метри
подобрена паркова среда,
озеленени площи, детски
площадки

дейност 5
Брой квадратни метри
Извършване на СМР изградени/рехабилитиран
и пешеходни и велоалеи,
дейност 6
тротоари
Строителен надзор
Брой квадратни метри
дейност 7
реконструирани и
Авторски надзор
рехабилитирани елементи
на уличната мрежа
Осигурени паркоместа в
близост до възловите
транспортни точки на
периферните градски зони

2

Създадени нови работни
места:
постоянни и
временни
Екип по проекта –
временни
Работници заети по време
на дейности по СМР временни
дейност 1
Стартиране на
проекта. Сформиране Население,
на екип за
облагодетелствано от
управление
обновената градска среда

Община
Лом,
Област
Монтан
а,
Североз
ападен
район за Община
планира Лом
не
3600
Лом
ул."Дун
авска"
12

Изграждане
на зелена и
достъпна
4 988 202,07
градска
среда в гр.
Лом

4 988 202,07

4 988 202,07

4 738 791,97

249 410,10

0,00

0,00

дейност 2
Хора с увреждания с
Избор на консултант улеснен достъп
и подготовка на
Икономия на енергия от
документи за
въвеждането на
провеждане на
процедури по реда на енергоспестяващо улично
ЗОП. Съгласуване на осветление
изработените
документи.
Брой квадратни метри
подобрена паркова среда,
дейност 3
озеленени площи, детски
Провеждане на
площадки
тръжни процедури
24
по ЗОП. Сключване Брой квадратни метри
на договори с
изградени/рехабилитиран
изпълнители.
и пешеходни и велоалеи,
тротоари
дейност 4
Извършване на СМР Брой квадратни метри
реконструирани и
рехабилитирани елементи
дейност 5
на уличната мрежа
Упражняване на
авторски и
строителен надзор и Осигурени паркоместа в
въвеждане на обекта близост до възловите
в експлоатация
транспортни точки на
дейност 6
периферните градски зони
Осигуряване на
Създадени нови работни
визуализация и
места:
публичност.
- постоянни и временни
дейност 7
Управление на

3

проекта, Вътрешен
мониторинг и
отчетност.
дейност 8
Независим финансов
одит

дейност 1
Подготовка и
управление на
проекта
дейност 2
Подготовка на
документации и
провеждане на
процедури за
обществени поръчки

ОБЩИ
НА
ВАРНА

“Естетизац
ия и
модернизац
ия на
гр.Варн
ОБЩИН главни
а,
А
пешеходни 9 522 234,90
бул.”Ос
ВАРНА зони и зони
ми
за
Примор
обществен
ски
отдих на
полк”
град Варна”
№ 43

5 974 411,67

5 000 000,00

4 750 000,00

250 000,00

476 471,58

497 940,09

Население,
облагодетелствано от
обновената градска среда
Хора с увреждания с
улеснен достъп
Икономия на енергия от
въвеждането на
енергоспестяващо улично
осветление

дейност 3
Изпълнение на
договор за
извършване на СМР
в рамките на проект
„Естетизация и
модернизация на
главни пешеходни
зони и зони за
обществен отдих на
град Варна, чрез
реконструкция на
градската среда”

Индикатори за продукт за
основните обекти на
интервенция

дейност 4
Изпълнение на
договори за
упражняване на
стрителен надзор и
авторски надзор при
изпълнение на СМР

Брой квадратни метри
реконструирани и
рехабилитирани елементи
на уличната мрежа

дейност 5
Договор за
изпълнение на мерки
за разпространение
на информация и

Брой квадратни метри
подобрена паркова среда,
озеленени площи, детски
площадки
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Брой квадратни метри
изградени/рехабилитиран
и пешеходни и велоалеи,
тротоари

Осигурени паркоместа в
близост до възловите
транспортни точки на
периферните градски зони
Създадени нови работни
места:
- постоянни и временни
Временни работни места

4

публичност

по време на СМР.

дейност 6
Изпълнение на
договор за одит

дейност 1
Организация и
управление

Община
град
Добрич
Община
9300 гр.
град
Добрич,
Добрич
ул.
“Българ
ия”
№12

„Обновена
и
модернизир
ана градска
среда чрез
9 892 306,78
реконструк
ция на
градски
парк „Св.
Георги”

дейност 2
Подготовка на
документация за
възлагане на
обществени поръчки
и провеждане на
процедури за избор
на изпълнители

4 998 141,99

4 998 141,99

4 748 234,89

249 907,10

0,00

0,00

Население,
облагодетелствано от
обновената градска среда
Хора с увреждания с
улеснен достъп
Икономия на енергия от
въвеждането на
енергоспестяващо улично
осветление
Брой квадратни метри
подобрена паркова среда,
озеленени площи, детски
площадки

дейност 3
Строителномонтажни работи по
реконструкция на
Брой квадратни метри
24
градски парк „Свети изградени/рехабилитиран
Георги”.
и пешеходни и велоалеи,
тротоари
дейност 4
Строителен надзор Брой квадратни метри
реконструирани и
дейност 5 Авторски рехабилитирани елементи
надзор
на уличната мрежа
дейност 6
Осигуряване на
информация и
публичност.

Осигурени паркоместа в
близост до възловите
транспортни точки на
периферните градски зони

дейност 7
Одит на проекта
Община
Хасково
гр.
Хасково
6300,

Община
Хасково

“Реконстру
кция и
благоустроя
ване на
4 890 876,98
публични
пространст
ва за

Създадени нови работни
места:
- постоянни и временни
Дейност 1: Избор на
Население,
екип и управление на
облагодетелствано от
проекта.
обновената градска среда
4 890 876,98

4 890 876,98

4 646 333,13

244 543,85

0,00

0,00

20
Дейност 2:
Подготовка и
провеждане на

Хора с увреждания с
улеснен достъп

5

пл.
“Общин
ски” 1

осигуряван
е на зелена
и достъпна
градска
среда в гр.
Хасково”

тръжни процедури за Икономия на енергия от
избор на
въвеждането на
изпълнители по
енергоспестяващо улично
проекта.
осветление
Дейност 3:
Строително
монтажни работи за
изпълнение на
основните обекти на
интервенция
Дейност 4:
Строително
монтажни работи за
изпълнение на
допълнителни
обекти на
интервенция (на
следващ етап)
Дейност 5: Авторски
и строителен надзор
Дейност 6: Дейности
по информация и
публичност

Община
Разград
гр.
Разград
бул.
„Бели
Лом”N
37А

Община
Разград

Създаване
на зелена и
достъпна
градска
среда в
4 899 555,84
централна
градска
част на град
Разград

Дейност 7: Одит на
проекта.
дейност 1
Организация и
управление на
проекта, отчетност,
вътрешен
мониторинг и
контрол

4 899 555,84

4 899 555,84

4 654 578,05

244 977,79

0,00

0,00

Брой квадратни метри
подобрена паркова среда,
озеленени площи, детски
площадки
Брой квадратни метри
изградени/рехабилитирани
пешеходни и велоалеи,
тротоари
Брой квадратни метри
реконструирани и
рехабилитирани елементи
на уличната мрежа
Осигурени паркоместа в
близост до възловите
транспортни точки на
периферните градски зони
Създадени нови работни
места:
- постоянни и време

Население,
облагодетелствано от
обновената градска среда
Хора с увреждания с
улеснен достъп

Икономия на енергия от
дейност 2
въвеждането на
Изготвяне на
енергоспестяващо улично
24
документация за
осветление
участие и
провеждане на
Брой квадратни метри
процедури за
подобрена паркова среда,
възлагане на
озеленени площи, детски
обществени поръчки
площадки
Дейност 3 : Действия
Брой квадратни метри
за информиране и
изградени/рехабилитирани
публичност за
пешеходни и велоалеи,

6

финансовия принос
на ЕФРР
Дейност 4:
Изпълнение на СМР
за създаване на
зелена и достъпна
градска среда в
централна градска
част на град Разград
Дейност 5 :
Осъществяване на
авторски и
строителен надзор

тротоари
Брой квадратни метри
реконструирани и
рехабилитирани елементи
на уличната мрежа
Осигурени паркоместа в
близост до възловите
транспортни точки на
периферните градски зони
Създадени нови работни
места:
- постоянни и временни

Дейност 6:
Въвеждане на
строежа в
експлоатация
Дейност 7 :
Осъществяване на
одит на проекта

ОБЩИ
НА
МОНТ
АНА
"Област
Монтан
а,
Община
Монтан
а,гр.
Монтан
а 3400,
ул.
”Извора
”№1
"

Осигуряван
ОБЩИН
е на зелена
А
и достъпна 4 670 039,46
МОНТА
среда в град
НА
Монтана

4 670 039,46

4 670 039,46

4 436 537,49

233 501,97

0,00

0,00

Дейност 1
„Сформиране на
екип по проекта“

Население,
облагодетелствано от
обновената градска среда

Дейност 2
„Организация и
управление

Хора с увреждания с
улеснен достъп

Дейност 3
„Подготовка на
документация за
възлагане на
обществени поръчки
и провеждане на
процедури за избор
на изпълнители“
Дейност 4
„Строителномонтажни работи за
осигуряване на
достъпност и
подобряване на
градската физическа
среда в град

Икономия на енергия от
въвеждането на
енергоспестяващо улично
осветление
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Брой квадратни метри
подобрена паркова среда,
озеленени площи, детски
площадки
Брой квадратни метри
изградени/рехабилитиран
и пешеходни и велоалеи,
тротоари
Брой квадратни метри
реконструирани и

7

Монтана“

рехабилитирани елементи
на уличната мрежа

Дейност 5 „Авторски
и строителен надзор Осигурени паркоместа в
“
близост до възловите
транспортни точки на
Дейност 6
периферните градски зони
„Осигуряване на
публичност,
Създадени нови работни
информираност,
места:
визуализация и
- постоянни и временни
прозрачност“
Дейност 7 „Одит на
проекта“
Дейност 1
Подготовка и
провеждане на
процедури за избор
на изпълнител по
ЗОП
Дейност 2
Авторски надзор

Община
Силист
ра
гр.
Силист
ра, ул.
Симеон
Велики
33

Община
Силистр
а

Зелена и
достъпна
градска
среда – гр.
Силистра

5 395 874,82

4 873 031,00

4 873 031,00

4 629 379,45

243 651,55

0,00

0,00

Население,
облагодетелствано от
обновената градска среда

Хора с увреждания с
улеснен достъп

Дейност 3
Строителен надзор

Брой квадратни метри
подобрена паркова среда,
озеленени площи, детски
площадки

Дейност 4
Управление на
проекта, мониторинг
и оценка

Брой квадратни метри
изградени/рехабилитирани
пешеходни и велоалеи,
тротоари

Дейност 5
Одит

Създадени нови работни
места:
- постоянни и временни
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Дейност 6
Публичност на
проекта
Община
Благоев
град

Зелена и
достъпна
Община
градска
Благоевг
4 930 814,53
среда в
гр.Благо рад
община
евград
Благоевград
2700,
пл.

дейност 1
Организация и
управление на
проекта
4 930 814,53

4 921 126,72

4 675 070,38

246 056,34

0,00

9 687,81
дейност 2
Подготовка и
провеждане на
тръжни процедури

Население,
облагодетелствано от
обновената градска среда
Икономия на енергия от
въвеждането на
енергоспестяващо

24

Брой квадратни метри

8

„Георги
Измирл
иев” №1

дейност 3
СМР

подобрена паркова среда,
озеленени площи, детски
площадки

дейност 4
Извършване на
строителен надзор

Брой квадратни метри
изградени/рехабилитирани
велоалеи

дейност 5
Извършване на
авторски надзор

Брой квадратни метри
изградени/рехабилитирани
тротоари

дейност 6
Одит на проекта

Брой квадратни метри
реконструирани и
рехабилитирани елементи
на уличната мрежа

дейност 7
Осигуряване на
публичност и
визуализация на
проекта

Създадени нови работни
места:
- постоянни и временни

дейност 1
Население,
Организация и
облагодетелствано от
управление на
обновената градска среда
проекта /за основни и
допълнителни
Хора с увреждания с
обекти/
улеснен достъп

Община
Видин
Видин
3700,
пл.
”Бдинц
и” № 2

Община
Видин

Зелена и
достъпна
градска
среда в гр.
Видин

6 195 599,47

4 975 529,27

4 975 529,27

4 726 752,81

248 776,46

0,00

дейност 2
Подготовка и
провеждане на
тръжни процедури

Икономия на енергия от
въвеждането на
енергоспестяващо улично
осветление

дейност 3
СМР

Брой квадратни метри
подобрена паркова среда,
озеленени площи, детски
площадки

0,00
дейност 4
Извършване на
строителен надзор
дейност 5
Извършване на
авторски надзор
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Брой квадратни метри
изградени/рехабилитирани
пешеходни и велоалеи,
тротоари

Създадени нови работни
дейност 6
места:
Одит на проекта за - постоянни и временни
основни и
допълнителни обекти
дейност 7

9

Изготвяне на
документация по
проекта за основни и
допълнителни обекти
дейност 8
Осигуряване на
публичност и
визуализация на
проекта за основни и
допълнителни
обекти
дейност 1
Организация,
управление и
вътрешен
мониторинг на
дейностите по
проекта

Община
Велико
Търнов
о
5000
Велико
Търнов
о, пл.
„Майка
Българи
я” 2

Град
Велико
Търново –
Община зелена и
достъпна
Велико
Търново балканска
столица на
културния
туризъм

дейност 2
Подготовка на
тръжни
документации и
провеждане на
процедури за избор
на изпълнители
7 297 111,54

4 850 216,97

4 850 216,97

4 607 706,12

242 510,85

0,00

0,00

дейност 3
Одит на проекта
дейност 4
Информация и
публичност

Население,
облагодетелствано от
обновената градска среда
Хора с увреждания с
улеснен достъп
Брой квадратни метри
подобрена паркова среда,
озеленени площи, детски
площадки
Брой квадратни метри
изградени/рехабилитирани
пешеходни и велоалеи,
тротоари
24
Създадени нови работни
места:
Временни (екип на
проекта)
Постоянни

дейност 5
Дейности по
извършване на СМР
дейност 6
Строителен надзор
дейност 7
Авторски надзор

10

дейност 1
Организация и
управление на
проекта
дейност 2
Осигуряване на
информация и
публичност на
проекта

Община
Казанлъ
к
Община
гр.
Казанлъ
Казанлъ к
к, бул.
„Розова
долина”
,№6

Подобряван
е на
физическат
а и жизнена
среда на
градския
център за
осигуряван
е на
устойчива и
екологична
градска
7 118 080,04
среда за повисоко
качество на
живот и
нови
възможност
и за
социално и
икономичес
ко
развитие”

дейност 3
Подготовка на
тръжна
документация за
избор на изпълнител

4 870 040,66

4 870 040,66

4 626 538,63

243 502,03

0,00

0,00

дейност 4
Строителномонтажни работи по:
„Рехабилитация и
обновяване на зони
за обществен отдих в
парк „Розариум” и
лесопарк „Тюлбето”
със свързваща ги
велоалея”
дейност 5
Авторски надзор

Население,
облагодетелствано от
обновената градска среда
Хора с увреждания с
улеснен достъп
Брой квадратни метри
подобрена паркова среда,
озеленени площи, детски
площадки
Брой квадратни метри
изградени/рехабилитирани
пешеходни и велоалеи,
тротоари
Брой квадратни метри
реконструирани и
рехабилитирани елементи
на уличната мрежа
Осигурени паркоместа в
21
близост до възловите
транспортни точки на
периферните градски зони
Създадени нови работни
места:
- постоянни и временни

дейност 6
Строителен надзор
дейност 7
Подготовка и
окомплектоване на
документация за
въвеждане на
обектите в
експлоатация
дейност 8
Независим финансов
одит

11

Община
Ямбол
8600
Ямбол,
ул.” Г.
С.
Раковск
и” № 7

Община
Ямбол

„Осигурява
не на
устойчиво и
интегриран
о развитие
чрез
обновяване
9 581 848,59
и
модернизир
ане на
градската
среда в
община
Ямбол”

4 974 674,00

4 974 674,00

4 725 940,30

248 733,70

0,00

0,00

дейност 1
Население,
Управление,
облагодетелствано от
наблюдение и
обновената градска среда
отчетност на проекта
Хора с увреждания с
дейност 2
улеснен достъп
Подготовка на
документация за
Брой квадратни метри
възлагане и
подобрена паркова среда,
провеждане на
озеленени площи, детски
процедури за избор площадки
на изпълнители
Брой квадратни метри
дейност 3
изградени/рехабилитирани
Изпълнение на СМР пешеходни и велоалеи,
за обновяване и
тротоари
модернизиране на
24
централната градска Създадени нови работни
част
места:
- постоянни и временни
дейност 4
Авторски и
строителен надзор
дейност 5
Дейности по
визуализация и
публичност
дейност 6
Одит на проекта

Община
Велингр
ад
гр.Вели Община
нград,
Велингр
бул.
ад
„Хан
Аспару
х” № 35

дейност 1
Организация и
управление на
проекта
Зелена и
достъпна
градска
5 066 158,40
среда в град
Велинград

4 738 815,67

4 738 815,67

4 501 874,89

236 940,78

0,00

0,00

дейност 2
Планиране,
подготовка,
съгласуване и
провеждане на
процедури за
възлагане на
обществени поръчки
за избор на външни
изпълнители на
услуги и
строителство

Население,
облагодетелствано от
обновената градска среда
Хора с увреждания с
улеснен достъп
Икономия на енергия от
въвеждането на
енергоспестяващо улично
осветление
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Брой квадратни метри
подобрена паркова среда,
озеленени площи, детски
площадки

12

дейност 3
Брой квадратни метри
извършване на
изградени/рехабилитирани
строително –
пешеходни и велоалеи,
монтажни работи за тротоари
изграждане на зелена
и достъпна градска Брой квадратни метри
среда в град
реконструирани и
Велинград
рехабилитирани елементи
на уличната мрежа
дейност 4
Осъществяване на
Създадени нови работни
авторски и
места:
строителен надзор
- постоянни и временни
дейност 5
Информационна
кампания
Дейност 6:
Извършване на
независим финансов
одит и приключване
на проекта
Дейност 1:
Организация и
управление на
проекта

Община
Бургас
8000
Община
Бургас,
Бургас
ул.
“Алекса
ндровск
а” 26

Дейност 2:
Подготовка и
провеждане на
тръжни процедури
Интегриран
проект за
обновяване
на значими 13 087 312,92
пространст
ва в град
Бургас

7 462 816,28

4 943 498,91

4 696 323,96

247 174,95

0,00

0,00

Население,
облагодетелствано от
обновената градска среда
Хора с увреждания с
улеснен достъп
Икономия на енергия от
въвеждането на
енергоспестяващо улично
осветление

Дейност 3:
Извършване на СМР
за реализацията на
Брой квадратни метри
обект:
подобрена паркова среда,
„Реконструкция,
озеленени площи, детски
благоустрояване и
площадки
озеленяване пл.
„Тройката“ и
„Подземна улица- ул.
„княз Борис“ –
Брой квадратни метри
ул.“Гурко“
изградени/рехабилитиран
и пешеходни и велоалеи,
Дейности 4 – 9
тротоари
Извършване на СМР
за допълнителни

23

13

обекти ( на по-късен Създадени нови работни
етап)
места:
- временни
Дейност 10:
Изпълнение на
авторски и
строителен надзор
Дейност 11:
Приемане и
въвеждане на
обектите в
експлоатация
Дейност 12: Мерки
за визуализация и
популяризиране на
проекта
Дейност 13:
Независим финансов
одит
дейност 1
Сформиране на екип
за управление и
мониторинг на
проекта

„Изграждан
Община
е на парк
Кърджа
„Арпезосли
Север” - ііі
етап и
Община
рехабилита
Кърджал
5 012 248,20
6600
ция и
и
Кърджа
реконструк
ли, бул.
ция на
“Българ
тротоари в
ия”41
гр.
Кърджали”

дейност 2
Подготовка на
тръжна
документация и
избор на
изпълнители
4 512 305,57

4 512 305,57

4 286 690,29

225 615,28

0,00

0,00

Население,
облагодетелствано от
обновената градска среда
Хора с увреждания с
улеснен достъп
Икономия на енергия от
въвеждането на
енергоспестяващо улично
осветление

Брой квадратни метри
дейност 3
подобрена паркова среда,
24
Изпълнение на
озеленени площи, детски
строителен надзор и площадки
авторски надзор
Брой квадратни метри
изградени/рехабилитирани
дейност 4
пешеходни и велоалеи,
Изпълнение на смр тротоари
за изграждане на
парк „арпезос–
Създадени нови работни
север” ІІІ етап – гр. места:
Кърджали
- постоянни /за поддръжка
на парка/
дейност 5
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА временни /по време на

14

СМР строителството
Рехабилитация на
тротоари по бул.
„България” и
въвеждане на
енергоспестяващо
улично осветление от
кръстовището с ул.
„Булаир” до
кръстовището с
улица „Отец Паисий”
- град Кърджали и
Реконструкция на
тротоари по бул.
„България” и
ул.”Миньорска” с
обхват от
кръстовището при
магазин „Гейк” до
ул.”Булаир” и
прилежащите им
терени по плана на
гр.Кърджали
дейност 6
Въвеждане на
обектите в
експлоатация
дейност 7
Осигуряване на
публичност по
проекта
дейност 8
Отчитане и одит на
проекта
дейност 1
Организация и
управление
изпълнението на
проекта

Община
Перник
2300 гр. Община
Перник, Перник
пл.”Св.
Иван
Рилски”
№1А

„Зелена и
достъпна
градска
среда, гр.
Перник”

9 992 484,44

4 998 689,38

4 998 689,38

4 748 754,91

249 934,47

0,00

0,00

дейност 2
Организация и
провеждане на
тръжни процедури

Население,
облагодетелствано от
обновената градска среда
Хора с увреждания с
улеснен достъп
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Икономия на енергия от
въвеждането на
енергоспестяващо улично
осветление

15

дейност 3
Подготовка на
строителната
площадка

дейност 4
Извършване на
строителномонтажни работи

Брой квадратни метри
подобрена паркова среда,
озеленени площи, детски
площадки
Брой квадратни метри
изградени/рехабилитирани
пешеходни и велоалеи,
тротоари

дейност 5
Осъществяване на
строителен надзор

Брой квадратни метри
реконструирани и
рехабилитирани елементи
на уличната мрежа

дейност 6
Осъществяване на
авторски надзор

Създадени нови работни
места:
- постоянни и временни

дейност 7
Публичност и
визуализация на
проекта
дейност 8
Одит на проекта

дейност 1
Организация и
управление на
проекта

Община
Габрово
5300
Община
Габрово
Габрово
, пл.
“Възра
ждане”
3

Интегриран
проект за
изграждане
на
привлекате
лна,
7 757 806,74
достъпна и
зелена
градска
среда на гр.
Габрово

6 401 459,85

5 000 000,00

4 750 000,00

250 000,00

584 921,21

816 538,64

дейност 2
Дейности за
разпространение на
информация,
публичност и
визуализация
дейност 3
Подготовка и
провеждане на
процедури по ЗОП
за публичност, СМР
на основните обекти,
строителен и
авторски надзор

Население,
облагодетелствано от
обновената градска среда
Хора с увреждания с
улеснен достъп
Икономия на енергия от
въвеждането на
енергоспестяващо улично
осветление

24

Брой квадратни метри
подобрена паркова среда,
озеленени площи, детски
площадки
Брой квадратни метри
изградени/рехабилитирани
пешеходни и велоалеи,
тротоари

дейност 4
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Изпълнение на СМР Брой квадратни метри
на основните обекти реконструирани и
рехабилитирани елементи
дейност 5
на уличната мрежа
Изпълнение на
строителен надзор
Осигурени паркоместа в
близост до възловите
дейност 6
транспортни точки на
Авторски надзор
периферните градски зони
дейност 7 Приемане Брой монтирани
и въвеждане в
осветителни тела
експлоатация на
изпълнените СМР
Брой монтирани пейки
дейност 8
Одит по проекта

„Устойчиво
и
Община
интегриран
Кюстен
о развитие
дил
на град
Община Кюстендил
2500,
Кюстенд чрез
4 999 186,02
град
благоустроя
ил
Кюстен
ване и
дил, пл.
озеленяване
„Велбъ
на
жд” №1
градската
среда”

4 999 186,02

4 999 186,02

4 749 226,72

249 959,30

0,00

0,00

Брой монтирани кошчета

Създадени нови работни
места:
- временни
дейност 1:
Население,
Сформиране на екип облагодетелствано от
за организация и
обновената градска среда
управление на
проекта
Хора с увреждания с
улеснен достъп
дейност 2:
Подготовка и
Икономия на енергия от
провеждане на
въвеждането на
тръжни процедури енергоспестяващо улично
осветление
дейност 3: Дейности
по благоустрояване и Брой квадратни метри
озеленяване в 8
подобрена паркова среда,
основни обекта
озеленени площи, детски
24
площадки
дейност 4:
Строителен и
Брой квадратни метри
авторски надзор
изградени/рехабилитирани
пешеходни и велоалеи,
дейност 5: Приемо тротоари
предавателни
процедури и
Брой квадратни метри
въвеждане на
реконструирани и
обектите в
рехабилитирани елементи
експлоатация
на уличната мрежа
дейност 6:
Създадени нови работни
Реализиране на
места:
мерки за информация - постоянни и временни

17

и публичност
дейност 7:
Управление и
отчитане
дейност 8: Одит на
проекта

дейност 1
Организация и
управление на
проекта
дейност 2
Подготовка и
провеждане на
тръжни процедури
дейност 3
Изпълнение на
строителномонтажни работи

Община
Стара
Загора
"6000,
Стара
Община
Загора
Стара
Бул.
Загора
„Цар
Симеон
Велики”
107
"

„Зелена и
достъпна
градска
среда за
жителите
на Стара
Загора“

9 401 071,75

4 990 685,25

4 990 685,25

4 741 150,99

249 534,26

0,00

0,00

Население,
облагодетелствано от
обновената градска среда
Хора с увреждания с
улеснен достъп
Икономия на енергия от
въвеждането на
енергоспестяващо улично
осветление
Брой квадратни метри
подобрена паркова среда,
озеленени площи, детски
площадки

дейност 4
Упражняване на
строителен надзор на Брой квадратни метри
строителноизградени/рехабилитиран
монтажните работи и тротоари
дейност 5
Упражняване на
авторски надзор на
изпълнението на
строителномонтажните работи
дейност 6
Въвеждане на
обектите в
експлоатация

24

Брой квадратни метри
реконструирани и
рехабилитирани елементи
на уличната мрежа
Създадени нови работни
места:
- постоянни и временни

дейност 7
Публичност и
видуализация на
проекта
дейност 8
Извършване на

18

независим финансов
одит

дейност 1
Организация и
управление на
проекта

„Съвременн
о
пространст
Община
вено
Дупниц
оформлени
а
еи
Община подобряван
2600
6 045 622,51
Дупница е на Зелена
гр.Дупн
Градска
ица, пл.
Среда На
“Свобод
Централна
а” № 1
Зона
Гр.Дупница
“

дейност 2
Дейности за
разпространение на
информация,
публичност и
визуализация
дейност 3
Подготовка и
провеждане на
тръжни процедури
4 999 999,67

4 999 999,67

4 749 999,69

249 999,98

0,00

0,00

дейност 8
Одит по проекта

п.к.
Община
2850,
Петрич
гр.
Петрич,
ул. „Цар

«Възстанов
яване и
благоустроя
ване на
6 336 069,70
улици,
междублок
ови
пространст

4 999 992,04

4 999 992,04

4 749 992,44

249 999,60

0,00

0,00

Хора с увреждания с
улеснен достъп
Икономия на енергия от
въвеждането на
енергоспестяващо улично
осветление
Брой квадратни метри
подобрена паркова среда,
озеленени площи, детски
площадки

Брой квадратни метри
18
дейност4
изградени/рехабилитиран
Изпълнение на СМР
и пешеходни и велоалеи,
тротоари
дейност 5
Строителен надзор
Брой квадратни метри
реконструирани и
дейност 6
рехабилитирани елементи
Авторски надзор
на уличната мрежа
дейност 7
Приемане и
въвеждане в
експлоатация на
изпълнените СМР

Община
Петрич

Население,
облагодетелствано от
обновената градска среда

Дейност 1 –
Организация,
управление и
мониторинг на
дейностите по
проекта

Осигурени паркоместа в
близост до възловите
транспортни точки на
периферните градски зони
Създадени нови работни
места:
- постоянни и временни
Население,
облагодетелствано от
обновената градска среда
Хора с увреждания с
улеснен достъп

20

Дейност 2 – Мерки за Икономия на енергия от

19

Борис
ІІІ” 24

ва и зелени
площи в
гр.Петрич,о
бщина
Петрич»

осъществяване на
информация и
публичност

въвеждането на
енергоспестяващо улично
осветление

Дейност 3
Подготовка на
тръжна
документация и
избор на
изпълнители

Брой квадратни метри
подобрена паркова среда,
озеленени площи, детски
площадки

Дейност 4 –
Извърщване на
строителномонтажни работи за
изграждане на 7
/седем/ основни
обекти на
интервенция по
проект
«Възстановяване и
благоустрояване на
улици,
междублокови
пространства и
зелени площи в
гр.Петрич,община
Петрич»

Брой квадратни метри
изградени/рехабилитиран
и пешеходни и велоалеи,
тротоари
Брой квадратни метри
реконструирани и
рехабилитирани елементи
на уличната мрежа
Създадени нови работни
места:
- постоянни и временни

Дейност 5 –
Строителен надзор
Дейност 6 –
Авторски надзор
Дейност 7 –
Въвеждане на
основните обекти в
експлоатация
Дейност 8 –
Одит
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Дейност 1:
Подготовка на
документации за
провеждане на
процедури за избор
на изпълнители за
дейностите по
проекта
Дейност 2:
Строителни и
монтажни работи за
подобряване на
физическата и
жизнена среда в гр.
Смолян

Община
Смолян
Област
Смолян,
община Община
Смолян Смолян
4700,
бул.
„Българ
ия“
№12

„Зелена и
достъпна
градска
среда на
5 400 408,82
гр.Смолян централна
градска
част”

4 999 892,24

4 999 892,24

4 749 897,63

249 994,61

0,00

0,00

Население,
облагодетелствано от
обновената градска среда
Хора с увреждания с
улеснен достъп
Икономия на енергия от
въвеждането на
енергоспестяващо улично
осветление
Брой квадратни метри
подобрена паркова среда,
озеленени площи, детски
площадки

Брой квадратни метри
Дейност 3:
изградени/рехабилитиран
Строителен надзор и пешеходни и велоалеи,
при извършването на тротоари
заложените в проекта
20
СМР
Брой квадратни метри
реконструирани и
Дейност 4: Авторски рехабилитирани елементи
надзор при
на уличната мрежа
извършването на
заложените в проекта Създадени нови работни
СМР
места:
- постоянни и временни
Дейност 5: Дейности
за осигуряване на
информация и
публичност
Дейност 6:
Независим одит на
проекта

Община
Свищов
Община
Свищов
"град
Свищов
5250,
област

Обновяване
и
модернизир
ане на
5 763 586,48
зелена и
достъпна
градска
среда -

4 839 797,22

4 839 797,22

4 597 807,36

241 989,86

0,00

0,00

Дейност 7:
Организиране,
администриране и
отчитане на проекта
дейност 1
Население,
Подготовка и
облагодетелствано от
стартиране на
обновената градска среда
проекта
Хора с увреждания с
дейност 2
улеснен достъп
Формиране на екип
за управление на

24

21

Велико
Търнов
о ул.
""Цанко
Церковс
ки"" №
2
"

Свищов

проекта
дейност 3
Вътрешен
мониторинг и
контрол

Икономия на енергия от
въвеждането на
енергоспестяващо улично
осветление

Брой квадратни метри
подобрена паркова среда,
дейност 4
озеленени площи, детски
Процедури за избор площадки
на изпълнители и
допълнително
Брой квадратни метри
споразумение с УО изградени/рехабилитиран
и пешеходни и велоалеи,
дейност 5
тротоари
Информация и
публичност
Брой квадратни метри
реконструирани и
дейност 6
рехабилитирани елементи
Строителнона уличната мрежа
ремонтни работи
Създадени нови работни
дейност 7
места:
Авторски надзор
- постоянни
- временни
дейност 8
Строителен надзор
дейност 9
Одит на проекта
дейност 10
Финализиране на
проекта

Община
Гоце
Делчев
2900,
Община
гр.Гоце Гоце
Делчев, Делчев
ул.Цари
ца
Йоанна
2

„Зелена и
достъпна
среда на
град Гоце
Делчев”

6 055 261,42

4 999 669,96

4 999 669,96

4 749 686,46

249 983,50

0,00

0,00

дейност 1
Население,
Организация и
облагодетелствано от
управление, отчитане обновената градска среда
и контрол на проекта
Хора с увреждания с
дейност 2
улеснен достъп
Провеждане на
процедури за избор Икономия на енергия от
на външни
въвеждането на
изпълнители на
енергоспестяващо улично
доставки, услуги и осветление
строителство
Брой квадратни метри

24
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дейност 3
СМР
Дейност 4.
Авторски и
строителен надзор
Дейност 5.
Извършване на одит
Дейност 6.
Осигуряване на
информация и
публичност

подобрена паркова среда,
озеленени площи, детски
площадки
Брой квадратни метри
изградени/рехабилитиран
и пешеходни и велоалеи,
тротоари
Брой квадратни метри
реконструирани и
рехабилитирани елементи
на уличната мрежа
Осигурени паркоместа в
близост до възловите
транспортни точки на
периферните градски зони

дейност 1
Организация и
управление на
проекта
дейност 2
Подготовка и
провеждане на
тръжни процедури
Община
Карлово
Карлово Община
, ул.
Карлово
„Петко
Събев”
№1

Зелена и
достъпна
5 755 136,99
среда в град
Карлово

4 999 960,28

4 999 960,28

4 749 962,27

249 998,01

0,00

0,00

дейност 3
Създаване на
привлекателна
физическа среда на
гр. Карлово чрез
интегрирани мерки
за градско
възстановяване и
развитие
дейност 4
Осигуряване на
информация и
публичност

Създадени нови работни
места:
- постоянни и временни
Население,
облагодетелствано от
обновената градска среда
Хора с увреждания с
улеснен достъп
Икономия на енергия от
въвеждането на
енергоспестяващо улично
осветление
Брой квадратни метри
подобрена паркова среда,
озеленени площи, детски
площадки
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Брой квадратни метри
изградени/рехабилитиран
и пешеходни и велоалеи,
тротоари

Брой квадратни метри
реконструирани и
рехабилитирани елементи
дейност 5 Отчетност на уличната мрежа
пред Управляващия
орган и одит на
Осигурени паркоместа в

23

проекта

дейност 1
Организация и
управление на
проекта

Община
Плевен
5800ГР.ПЛЕ Община
ВЕН,
Плевен
ПЛ.„ВЪ
ЗРАЖД
АНЕ”
№2

„Обновяван
еи
модернизац
ия на
физическат
а среда,
чрез
5 846 880,19
реконструк
ция на
Централнат
а
пешеходна
зона на град
Плевен”

дейност 2
Изготвяне на тръжна
документация и
провеждане на
обществени поръчки
по ЗОП

4 911 841,36

4 911 841,36

4 666 249,29

245 592,07

0,00

0,00

дейност 3
Строителномонтажни работи

близост до възловите
транспортни точки на
периферните градски зони
Създадени нови работни
места:
- постоянни и временни
Население,
облагодетелствано от
обновената градска среда:
- жители на община
Плевен
- жители на област
Плевен
- гости и туристи
Хора с увреждания с
улеснен достъп
Икономия на енергия от
въвеждането на
енергоспестяващо улично
осветление
Брой квадратни метри
подобрена паркова среда,
озеленени площи, детски
площадки

20

дейност 4
Брой квадратни метри
Технически контрол
изградени/рехабилитиран
и пешеходни и велоалеи,
дейност 5
тротоари
Информация и
публичност
Брой квадратни метри
реконструирани и
рехабилитирани елементи
дейност 6
на уличната мрежа
Одит
Осигурени паркоместа в
близост до възловите
транспортни точки на
периферните градски зони
Създадени нови работни
места:
- постоянни и временни

24

дейност 1
Структуриране на
екип за управление
на Проекта
дейност 2
Подготовка на
тръжни досиета и
избор на
изпълнители на
проектните дейности
дейност 3
Осигуряване на
информация и
публичност по
Проекта
Столич
на
Община

Парково
пространст
Столичн
во на НДКа
13 490 474,84 13 490 474,84 5 000 000,00
1000
възстановяв
гр.Софи Община
ане и
я
обновяване
ул."Мос
ковска"
№ 33

4 750 000,00

250 000,00

8 153 716,20

336 758,64

дейност 4
Строителномонтажни работи по
„Парково
пространство на
Национален дворец
на културата –
възстановяване и
обновяване”

Население,
облагодетелствано от
обновената градска среда
Хора с увреждания с
улеснен достъп
Икономия на енергия от
въвеждането на
енергоспестяващо улично
осветление
Брой квадратни метри
подобрена паркова среда,
озеленени площи, детски
площадки
Брой квадратни метри
изградени/рехабилитиран
и пешеходни и велоалеи,
тротоари
Създадени нови работни
места:
- постоянни и временни

24

дейност 5
Авторски надзор
дейност 6
Строителен надзор
дейност 7
Подготовка и
окомплектоване на
документация за
въвеждане на
обектите в
експлоатация
дейност 8
Независим финансов
одит

25

Дейност 1.
Организация и
управление на
проекта

Дейност 2.
Хора с увреждания с
Разработване на
улеснен достъп
документации за
възлагане на
Икономия на енергия от
обществени поръчки, въвеждането на
свързани с
енергоспестяващо улично
изпълнението на
осветление
проектните дейности
Брой квадратни метри
Дейност 3.
подобрена паркова среда,
Информация и
озеленени площи, детски
публичност
площадки

Община
Панагю
рище
Област
Пазард
жик,
община
Панагю
рище,
гр.
Панагю
рище
4500,
пл. "20
Април"
№ 13

Панагюрищ
еобщински
център с
Община устойчива и
Панагюр екологична 7 388 515,57
ище
градска
среда и
високо
качество на
живот

Население,
облагодетелствано от
обновената градска среда

4 999 978,42

4 999 978,42

4 749 979,50

249 998,92

0,00

0,00

Дейност 4.
Брой квадратни метри
Независим финансов изградени/рехабилитиран
одит
и пешеходни и велоалеи,
24
тротоари
Дейност 5.
Строителни и
Брой квадратни метри
монтажни работи за реконструирани и
осигуряване на
рехабилитирани елементи
зелена и достъпна
на уличната мрежа
градска среда
Дейност 6.
Независим
строителен надзор

Създадени нови работни
места:
- постоянни
- временни

Дейност 7. Авторски
надзор

Община
Ловеч

Ловеч
5500
ул."Тър
говска"

Община
Ловеч

Зелена,
достъпна и
привлекате
лна градска
среда в
Ловеч

7 922 241,18

4 999 889,60

4 999 889,60

4 749 895,12

249 994,48

0,00

0,00

Дейност 8. Заснемане
на строежите във
връзка с чл.52, ал.4
от Закона за
кадастъра и имотния
регистър
Дейност 1:
Население,
Мобилизация на
облагодетелствано от
проектния екип.
обновената градска среда
Изпълнение и
управление на
Хора с увреждания с
проекта
улеснен достъп
Дейност 2:

24

Икономия на енергия от

26

22

Подготовка на
въвеждането на
документация за
енергоспестяващо улично
възлагане на
осветление
обществена поръчка
Брой квадратни метри
Дейност 3:
подобрена паркова среда,
Строителни и
озеленени площи, детски
монтажни работи за площадки
благоустрояване и
подобряване на
Брой квадратни метри
физическата и
изградени/рехабилитиран
жизнена среда в гр. и пешеходни и велоалеи,
Ловеч
тротоари
Дейност 4:
Строителен и
авторски надзор при
извършването на
строителномонтажни работи за
благоустрояване и
подобряване на
физическата и
жизнена среда гр.
Ловеч

Брой квадратни метри
реконструирани и
рехабилитирани елементи
на уличната мрежа
Създадени нови работни
места:
- постоянни
- временни

Дейност 5: Дейности
за осигуряване на
информация и
публичност
Дейност 6:
Независим финансов
одит на проекта
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Община
Враца
3000 гр.
Враца,
Община
ул.
Враца
“Стефа
наки
Савов”
№6

„Враца –
привлекате
5 654 815,58
лно място
за живеене”

5 654 815,58

4 873 999,99

4 873 999,99

123 436,69

657 378,90

0,00

Дейност 1
Население,
Подготовка и
облагодетелствано от
организация на екипа обновената градска среда
по изпълнението на
проекта
Хора с увреждания с
Дейност 2
улеснен достъп
Подготовка - Избор
на изпълнители на
Брой квадратни метри
проектните дейности подобрена паркова среда,
озеленени площи, детски
Дейност 3
площадки
Подготовка – СМР
по обектите
Брой квадратни метри
изградени/рехабилитиран
Дейност 4
и пешеходни и велоалеи,
Осъществяване на
тротоари
строителен надзор,
авторски надзор
Създадени нови работни
места:
Дейност 5
- постоянни и временни
Мониторинг и
отчетност на проекта

24

Дейност 6
Одит
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Сключени на 31.05.2013г.
Наимен
ование
и
седали
ще на
бенефи
циента

Място
на
изпълне
ние
на
проекта

Наименова
ние на
проекта

Общ бюджет
на проекта
(лв.)

Обща
стойност на
основните
обекти

Допълнителен Допълнителен
собствен
собствен
Задължителен
принос на
принос на
собствен
кандидата над
кандидата над
БФП по
БФП към
финансов
задължителните задължителните
ОПРР - 100% бенефициента
принос на
5% (допустими 5% (допустими
(лв.)
– 95 % (лв.)
кандидата –5
разходи по
разходи по
% (лв.)
схемата)
ПМС 245, но
недопустими по
схемата)

Основни дейности

Индикатори

Продъл
жително
ст на
проекта
в месеци

Дейност 1:
Организация,
информация,
управление,
наблюдение и
отчетност
Дейност 2:
Информация и
публичност
община
Пловди
в,
Пловди
в 4000,
пл. „Ст.
Стамбо
лов“ 1

Дейност 3: Одит
Изграждане
на зелена и
община достъпна
14 235 072,20
Пловдив градска
среда в град
Пловдив

5 000 000,00

5 000 000,00

4 750 000,00

250 000,00

2 408 859,01

3 689 890,90

Население,
облагодетелствано от
обновената градска среда
Хора с увреждания с
улеснен достъп

Дейност 4:
Подготовка на
документация за
възлагане на
обществени
поръчки и
провеждане на
процедури за избор
на изпълнители

Брой квадратни метри
подобрена паркова среда,
озеленени площи, детски
площадки

Дейност 5:
Авторски и
строителен надзор

Създадени нови работни
места:
- постоянни и временни
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Брой квадратни метри
изградени/рехабилитиран
и пешеходни и велоалеи,
тротоари

Дейност 6:
Изпълнение на
строителномонтажните работи
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Сключени на 06.06.2013г.
Наимен
ование
и
седали
ще на
бенефи
циента

Място
на
изпълне
ние
на
проекта

Наименова
ние на
проекта

Общ бюджет
на проекта
(лв.)

Обща
стойност на
основните
обекти

Допълнителен Допълнителен
собствен
собствен
Задължителен
принос на
принос на
собствен
кандидата над
кандидата над
БФП по
БФП към
финансов
задължителните задължителните
ОПРР - 100% бенефициента
принос на
5% (допустими 5% (допустими
(лв.)
– 95 % (лв.)
кандидата –5
разходи по
разходи по
% (лв.)
схемата)
ПМС 245, но
недопустими по
схемата)

Основни дейности

дейност 1
Организация за
изпълнение на
дейностите
дейност 2
Информация и
Публичност

Община
Шумен
гр.
Община
Шумен, Шумен
бул.
“Славян
ски”
№17

Шумен по-доброто
място за
живеене

8 102 502,25

5 263 010,19

5 000 000,00

4 750 000,00

250 000,00

263 010,19

0,00

дейност 3
Избор на
консултант за
подготовка на
документация за
провеждане на
тръжни процедури
и възлагане на
разработването на
тръжна
документация
дейност 4
Провеждане на
процедури за
възлагане на
обществени
поръчки
дейност 5
Изпълнение на
строителномонтажни работи
дейност 6
Въвеждане на
обектите в

Индикатори

Продъл
жително
ст на
проекта
в месеци

Население,
облагодетелствано от
обновената градска среда
Хора с увреждания с
улеснен достъп
Икономия на енергия от
въвеждането на
енергоспестяващо улично
осветление
Брой квадратни метри
подобрена паркова среда,
озеленени площи, детски
площадки
Брой квадратни метри
изградени/рехабилитиран
и пешеходни и велоалеи,
тротоари

24

Брой квадратни метри
реконструирани и
рехабилитирани елементи
на уличната мрежа
Осигурени паркоместа в
близост до възловите
транспортни точки на
периферните градски зони
Създадени нови работни
места:
- постоянни и временни

30

експлоатация
дейност 7
Мониторинг и
отчет на
изпълнението на
проекта
дейност 8
Одит на проекта

Сключени на 10.06.2013г.
Наимен
ование
и
седали
ще на
бенефи
циента

Място
на
изпълне
ние
на
проекта

Наименова
ние на
проекта

Общ бюджет
на проекта
(лв.)

Обща
стойност на
основните
обекти

Допълнителен Допълнителен
собствен
собствен
Задължителен
принос на
принос на
собствен
кандидата над
кандидата над
БФП по
БФП към
финансов
задължителните задължителните
ОПРР - 100% бенефициента
принос на
5% (допустими 5% (допустими
(лв.)
– 95 % (лв.)
кандидата –5
разходи по
разходи по
% (лв.)
схемата)
ПМС 245, но
недопустими по
схемата)

Община
Пазард
жик

Подобряван
еи
реновиране
Бул.
Община на
Българи
Пазардж градската
8 800 402,25
я №2,
ик
среда на
4400
територият
Пазард
а на община
жик, Р.
Пазарджик
Българи
я

4 836 814,45

4 666 769,98

4 433 431,48

233 338,50

0,00

170 044,47

Основни дейности

Индикатори

Дейност 1:
Сформиране на
екип по проекта

Население,
облагодетелствано от
обновената градска среда

Дейност 2:
Организация и
управление

Хора с увреждания с
улеснен достъп

Дейност 3:
Подготовка на
документация за
възлагане на
обществени
поръчки и
провеждане на
процедури за избор
на изпълнители

Икономия на енергия от
въвеждането на
енергоспестяващо улично
осветление

Продъл
жително
ст на
проекта
в месеци

24

Брой квадратни метри
подобрена паркова среда,
озеленени площи, детски
площадки

31

Дейност 4:
Строителен и
авторски надзор
Дейност 5:
Строителномонтажни работи за
осигуряване на
достъпност и
подобряване на
градската
физическа среда в
град Пазарджик
Дейност 6:
Осигуряване на
публичност,
информираност,
визуализация и
прозрачност
Дейност 7: Одит на
проекта

Община
Русе
гр. Русе Община
– 7000, Русе
пл.
Свобода
№6

Благоустро
яване и
достъпна
градска
среда на
централна
градска
зона участък от
ул.
5 408 005,67
"Александр
овска",
площад
"Батенберг"
и
прилежащи
те
пространст
ва

5 408 005,67

5 000 000,00

4 750 000,00

250 000,00

408 005,67

0,00

Брой квадратни метри
изградени/рехабилитиран
и пешеходни и велоалеи,
тротоари
Брой квадратни метри
реконструирани и
рехабилитирани елементи
на уличната мрежа

Осигурени паркоместа в
близост до възловите
транспортни точки на
периферните градски зони
Създадени нови работни
места:
- постоянни и временни

Дейност 1:
Формиране на екип,
оперативно
управление и
отчетност на
проекта

Население,
облагодетелствано от
обновената градска среда

Дейност 2:
Подготовка на
тръжна
документация за
възлагане на
обществени
поръчки по ЗОП

Икономия на енергия от
въвеждането на
енергоспестяващо улично
осветление

Дейност 3:
Провеждане на
процедура за
възлагане на
обществена
поръчка за
строителномонтажни работи

Хора с увреждания с
улеснен достъп

Брой квадратни метри
подобрена паркова среда,
озеленени площи, детски
площадки

24

Брой квадратни метри
изградени/рехабилитиран
и пешеходни и велоалеи,
тротоари

Дейност 4:

32

Провеждане на
процедура за
възлагане на
обществена
поръчка за
строителен надзор.
Дейност 5:
Възлагане на
авторски надзор
Дейност 6:
Провеждане на
процедура за избор
на изпълнител на
независим
финансов одит на
проекта.

Брой квадратни метри
реконструирани и
рехабилитирани елементи
на уличната мрежа
Осигурени паркоместа в
близост до възловите
транспортни точки на
периферните градски зони
Създадени нови работни
места:
- постоянни и временни

Дейност 7:
Изпълнение на
строителноремонтни и
строителномонтажни работи за
реконструкция,
рехабилитация и
благоустрояване на
участъка от ул.
«Александровска»,
площад „Батенберг"
и прилежащите
пространства
Дейност 8:
Контролни
дейности по време
на строителномонтажните работи
Дейност 9:
Изпълнение на
финансов одит
Дейност 10:
Въвеждане на
обекта в
експлоатация

33

Дейност 11:
Информиране и
провеждане на
пресконференции
Дейност 12:
Изработка на
информационни и
комуникационни
материали
Дейност 13:
Официално
откриване на
завършения обект

34

