МРРБ
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на регионалното
развитие”

ПРИЛОЖЕНИЕ
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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007-2013,
ПРИОРИТЕТНА ОС 1, ОПЕРАЦИЯ 1.1,
СХЕМА BG161PO001/1.1-05/2008
«Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна културна инфраструктура, допринасяща за развитието на
устойчиви градски ареали»
Сключен на 21.06.2012 г.

№

1

Наименование и
седалище на
бенефициента

Министерство
на културата
1040 гр.
София,
бул. Ал.
Стамболийски
17

Място на
изпълнение
на проекта

Гр. София

Наименование
на проекта

Национален
музеен
комплекс

Обща стойност
на проекта

27 251 872,70
лева

Стойност на
безвъзмездна
финансова
помощ по ОПРР
(100 %)

27 182 406,52
лева

Собствен
принос на
кандидата

69 466,18
лева

Основни дейности

Индикатори

Продължителност
на изпълнение на
проекта

Дейност 1: Организация и
управление на проекта
Дейност 2: Подготовка,
подпомагане и провеждане
на
процедурите
за
възлагане на обществени
поръчки

- Създадени нови работни
места
- Икономия на енергия от
обновяване на сградите на
държавна
културна
инфраструктура
- Общ брой посетители,
облагодетелствани
от
обновяване на сградите на
държавна
културна
инфраструктура
- Общ брой посетители,
облагодетелствани
от
обновяване на сградите на

24 месеца

Дейност 3: Подобряване на
материалната
база
и
физическата
среда
в
Националния
музеен
комплекс
Дейност 4: Извършване на
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независим
строителен
надзор
на
строително
монтажните работи
Дейност 5: Извършване на
авторски
надзор
на
строително
монтажните
работи
Дейност 6: Осигуряване на
публичност
и
популяризиране
на
проекта
Дейност 7: Извършване на
независим финансов одит
на проекта

2/6
държавна
културна
инфраструктура, в това
число: малцинства и хора
с увреждания
Реконструирани/
ремонтирани/
обновени
сгради
на
държавна
културна инфраструктура
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Сключени на 05.04.2013 г.

№

Наименование и
седалище на
бенефициента

Министерство
на културата
1040 гр.
София,
бул. Ал.
Стамболийски
17

Място на
изпълнение
на проекта

Гр.
Плевен

Наименование на
проекта

„Реконструкция
и модернизация
за осигуряване
на
достъпна
среда
и
провеждане на
енерго
ефективни
мерки
при
ремонт
на
„Национално
училище
по
изкуствата
„Панайот
Пипков”
гр.Плевен ”

Обща стойност
на проекта

1 570 953,21

Стойност на
безвъзмездна
финансова
помощ по ОПРР
(100 %)

1 570 953,21

Собствен
принос на
кандидата

0,00

Основни дейности

Индикатори

Дейност 1: Организация и
управление на проекта
Дейност 2: Подготовка,
подпомагане
и
провеждане
на
процедурите за възлагане
на обществени поръчки
Дейност 3: Подобряване
на физическата среда в
Национално училище по
изкуствата
„Панайот
Пипков” – гр. Плевен;
(Строително Монтажни
Работи)
Дейност 4: Извършване на
независим
строителен
надзор на строително
монтажните работи
Дейност 5: Извършване на
авторски
надзор
на
строително монтажните
работи

Създадени нови работни
места
Икономия на енергия от
обновяване на сградите
на държавна културна
инфраструктура (основна
и концертна зала)
Общ
брой
облагодетелствани
от
обновяване
на
инфраструктура
и
сградите на държавна
културна институция в
т.число:
- хора с увреждания
- малцинства
Реконструирани/
ремонтирани/ обновени
сгради
на
държавна
културна инфраструктура

Продължителност
на изпълнение на
проекта

24 месеца
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Министерство
на културата
1040 гр.
София,
бул. Ал.
Стамболийски
17

Гр. София

„Рекoнструкция
и организация
за осигуряване
на
достъпна
среда
и
провеждане на
ефективни
мерки
при
ремонт
на
Национално
училище
за
танцово
изкуство
гр.
София ”

1 712 031,90

1 712 031,90

0,00

Дейност 6: Осигуряване
на
публичност
и
популяризиране
на
проекта
Дейност 7: Извършване на
независим финансов одит
на проекта
Дейност 8. Инвеститорски
контрол.
„Рекoнструкция
и
организация
за
осигуряване на достъпна
среда и провеждане на
ефективни мерки при
ремонт на Национално
училище
за
танцово
изкуство гр. София ”
Дейност 1: Организация и
управление на проекта
Дейност 2: Подготовка,
подпомагане
и
провеждане
на
процедурите за възлагане
на обществени поръчки
Дейност 3: Подобряване
на физическата среда в
Национално училище за
танцово изкуство – гр.
София;
(Строително
Монтажни Работи)
Дейност 4: Извършване на
независим
строителен
надзор на строително
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Създадени нови работни
места
Икономия на енергия от
обновяване на сградите
на държавна културна
инфраструктура (основна
и концертна зала)
Общ
брой
облагодетелствани
от
обновяване
на
инфраструктура
и
сградите на държавна
културна институция в
т.число:
- хора с увреждания
- малцинства
Реконструирани/
ремонтирани/ обновени
сгради
на
държавна
културна инфраструктура

24 месеца
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Министерство
на културата
1040 гр.
София,
бул. Ал.
Стамболийски
17

Гр. София

Реконструкция
и модернизация
за осигуряване
на
достъпна
среда
и
провеждане на
енерго
ефективни
мерки
при
ремонт
на
Национална
гимназия
за
древни езици и
култури
(НГДЕК)
„Константин
Кирил
Философ

2 116 035,09

2 116 035,09

0,00

монтажните работи
Дейност 5: Извършване на
авторски
надзор
на
строително монтажните
работи
Дейност 6: Осигуряване
на
публичност
и
популяризиране
на
проекта
Дейност 7: Извършване на
независим финансов одит
на проекта
Дейност 8. Инвеститорски
контрол.
Дейност 1: Организация и
управление на проекта
Дейност 2: Подготовка,
подпомагане
и
провеждане
на
процедурите за възлагане
на обществени поръчки
Дейност 3: Подобряване
на материалната база и
физическата
среда
в
Националната гимназия за
древни езици и култури
„Константин
Кирил
Философ” – гр. София,
(Строително Монтажни
Работи)
Дейност 4: Извършване на
независим
строителен
надзор на строително
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Създадени нови работни
места
Икономия на енергия от
обновяване на сградите
на държавна културна
инфраструктура (основна
и концертна зала)
Общ
брой
облагодетелствани
от
обновяване
на
инфраструктура
и
сградите на държавна
културна институция в
т.число:
- хора с увреждания
- малцинства
Реконструирани/
ремонтирани/ обновени
сгради
на
държавна

24 месеца
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монтажните работи
Дейност 5: Извършване на
авторски
надзор
на
строително монтажните
работи
Дейност 6: Осигуряване
на
публичност
и
популяризиране
на
проекта
Дейност 7: Извършване на
независим финансов одит
на проекта
Дейност 8. Инвеститорски
контрол.

6/6
културна инфраструктура

Съгласувал: Мария Станевска, началник отдел ИПП, ГД ПРР
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