Наименование и
седалище на
бенефициента

Място на
изпълнение
на проекта

Наименование на
проекта

Общ
бюджет на
проекта
(лв.)
100%

Община Тетевен
5700 гр.Тетевен,
пл.”Сава
Младенов” № 9

Община
Тетевен

Брегоукрепителни
съоръжения за
предпазване на
населението от
наводнения в Община
Тетевен

1 014 210,56

Размер на
безвъзмездн Собствен
принос на
ата
финансова кандидата
(лв.)
помощ (лв.)
95% от
5% от общо
общо
допустимит
допустимит е разходи
е разходи

963 500,03

50 710,53

Основни дейности

Дейност 1:Организация и
управление на проекта
Дейност 2 Подготовка на тръжна
документация и провеждане на
процедури за избор на
изпълнители (изпълнение на
СМР, изпълнение на независим
строителен и авторски надзор;
дейности публичност и независим
одит)
Дейност 3:Изпълнение на СМР:
Дейност 4: Извършване на
независим строителен надзор
Дейност 5: Извършване на
авторски надзор
Дейност 6: Независим финансов
одит по проекта
Дейност 7: Информация и
публичност

Индикатори

Продължителност в
месеци

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007-2013
ПРИОРИТЕТНА ОС 4/ ОПЕРАЦИЯ 4.1/ СХЕМА BG161PO001/4.1-04/2010
„ПОДКРЕПА ЗА ДРЕБНОМАЩАБНИ МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НАВОДНЕНИЯ В 178 МАЛКИ ОБЩИНИ”,
Сключени на 1.06.2011 г.



Население,
облагодетелствано от
изградената
инфраструктура

Брой линейни
метри изградени
съоръжения за
предотвратяване на
наводнения в населени
места

Дължина на
почистените речни
корита и дерета

Създадени нови
работни места

16

1

Място на
изпълнение
на проекта

Наименование на
проекта

100%

Община Любимец

гр. Любимец, ул.
„Републиканска”
№2

Община
Любимец

Устойчиво развитие на
село Малко Градище,
Община Любимец чрез
ограничаване на риска
от наводнения

993 536,72

943 859,88

49 676,84

Основни дейности

Индикатори

Дейност 1: Подготовка на проекта
Дейност 2 : Формиране на проектен екип
Дейност 3: Избор на подизпълнители
Дейност 4: Извършване на строителномонтажни работи във връзка с изпълнение
на корекцията на река селска
Дейност 5: Осъществяване на авторски
надзор
Дейност 6: Осъществяване на строителен
надзор
Дейност 7: Въвеждане на обекта в
експлоатация
Дейност 8: Вътрешен мониторинг
Дейност 9: Визуализация и публичност
Дейност 10 : Събития
Дейност 11: Финализиране на
проекта


Население,
облагодетелствано от
изградената
инфраструктура

Защитена
разливна площ

Защитена
територия на селото

Брой линейни
метри изградени
съоръжения за
предотвратяване на
наводнения в населени
места

Дължина на
почистените речни
корита и дерета

Създадени нови
работни места

Продължителност в
месеци

Наименование и
седалище на
бенефициента

Общ
бюджет на
проекта
(лв.)

Размер на
безвъзмездн Собствен
принос на
ата
кандидата
финансова
(лв.)
помощ (лв.)
95% от
5% от общо
общо
допустимит
допустимит е разходи
е разходи

24

2

Място на
изпълнение
на проекта

Наименование на
проекта

100%

Община
Калояново
4173 с.Калояново
Пл. „Възраждане”
№6

Община
Калояново

Община Брацигово

град Брацигово,
ул. “Атанас Кабов”
№ 6а

Община
Брацигово

Корекция на река
Пикла в с. Калояново,
община Калояново

Ограничаване
рисковете от
наводнения по
коритото на р. Умишка
чрез почистване,
надзиждане, и
укрепване на
съществуващи
подпорни стени

948 428,12

437 566,20

901 006,71

415 687,89

47 421,41

21 878,31

Основни дейности

Индикатори

Дейност 1: Организация и
управление на проекта
Дейност 2: Организиране и
провеждане на процедури за
избор на изпълнители по проекта.
Дейност 3: СМР за "Корекция на
р. Пикла в с. Калояново, община
Калояново"
Дейност 4: Извършване НСН и
въвеждане в експлоатация
Дейност 5: Осигуряване на
публичност и визуализация на
проекта
Дейност 6: Отчитане на проекта и
одит


Население,
облагодетелствано от
изградената
инфраструктура за
предотвратяване на
наводнения

Брой линейни
метри изградени
съоръжения за
предотвратяване на
наводнения в населени
места

Дължина на
почистените речни
корита и дерета – ляв и
десен бряг по 1241м,

Създадени нови
работни места

Дейност 1. Организация и
управление на проекта
Дейност 2. Изготвяне на
документация за възлагане на
обществени поръчки
Дейност 3. Провеждане на
процедури за избор на
изпълнители
Дейност 4. Строителен надзор на
СМР
Дейност 5. Авторски надзор
Дейност 6. Строително –
ремонтни дейности по
почистване, надзиждане и
укрепване на съществуващи



Население,
облагодетелствано от
изградената
инфраструктура

Брой линейни
метри изградени
съоръжения за
предотвратяване на
наводнения в населени
места

Дължина на
почистените речни
корита и дерета

Създадени нови

Продължителност в
месеци

Наименование и
седалище на
бенефициента

Общ
бюджет на
проекта
(лв.)

Размер на
безвъзмездн Собствен
принос на
ата
кандидата
финансова
(лв.)
помощ (лв.)
95% от
5% от общо
общо
допустимит
допустимит е разходи
е разходи

24

15

3

Място на
изпълнение
на проекта

Наименование на
проекта

100%

Община Ардино
гр. Ардино, ул. “Бели
брези” № 31

Община
Ардино

Укрепване на
бреговете на река
Ардинска и
възстановяване на
речни прагове с цел
предотвратяване на
наводнения

Община
Антон

Мерки за
предовратяване на
наводения за обекти:
река Гушева и река
Селска на територията
на Село Антон,

Община Антон

2089, село Антон
пл.”Съединение” №1

1 034 782,60

831 376,25

983 043,47

789 807,44

51 739,13

41 568,81

Основни дейности

Индикатори

подпорни стени на р. Умишка
Дейност 7. Дейности по
осигуряване на информация и
публичност на проекта
Дейност 8. Одит
Дейност 1: Предварителен анализ и оценка
на нуждата от интервенция и действия по
подготовка на проектното предложения
Дейност 2: Сформиране на екип за
управление на проекта и реализиране на
управлението на проекта
Дейност 3: Подготовка на документация за
провеждане на тръжни процедури
Дейност 4: Възлагане на обществени
поръчки позоп и нвмоп
Дейност 5: Изпълнение на строително монтажни работи
Дейност 6: Осъществяване на строителен
надзор, инвеститорски контрол и авторски
надзор
Дейност 7: Реализиране на мерки за
информираност и публичност
Дейност 8: Мониторинг и отчетност на
проекта
Дейност 9: Одит на проекта

работни места

Дейност
1:
Управление
и
администриране на проекта
Дейност 2:
Публичност и
информираност
Дейност 3: Осъществяване на
вътрешен финансов мониторинг
на проекта:

 Население,
облагодетелствано от
изградената
инфраструктура
 Брой линейни
метри изградени
съоръжения за

Продължителност в
месеци

Наименование и
седалище на
бенефициента

Общ
бюджет на
проекта
(лв.)

Размер на
безвъзмездн Собствен
принос на
ата
кандидата
финансова
(лв.)
помощ (лв.)
95% от
5% от общо
общо
допустимит
допустимит е разходи
е разходи



Населението на
община Ардино,
облагодетелствано от
изградената
инфраструктура

Брой линейни
метри изградени
съоръжения за
предотвратяване на
наводнения в населени
места

Дължина на
почистените речни
корита и дерета

Изградени речни
прагове

Създадени нови
работни места

12

12

4

Място на
изпълнение
на проекта

Наименование на
проекта

100%

община Антон

Основни дейности

Индикатори

Дейност 4: Избор на изпълнителстроителство за изпълнение на
предвидените
мерки
за
предотвратяване от наводнения и
съпътстващите ги строителномонтажни работи
Дейност 5: Искане - Авансово
плащане
Дейност 6: Изпълнение на
предвидените
мерки
за
предотвратяване от наводнения и
съпътстващите ги строителномонтажни
работи
инвестиционно
предложение
„Мерки за предотвратяване на
наводнения за обекти: река
Гушева и река Селска на
територията на
село Антон,
Община Антон”
Дейност 7: Упражняване на
строителен надзор
Дейност 8: Въвеждане на обекта в
експлоатация
Дейност 9: Финансов одит на
извършените дейности
Дейност 10: Отчитане на проекта

предотвратяване на
наводнения в населени
места

Продължителност в
месеци

Наименование и
седалище на
бенефициента

Общ
бюджет на
проекта
(лв.)

Размер на
безвъзмездн Собствен
принос на
ата
кандидата
финансова
(лв.)
помощ (лв.)
95% от
5% от общо
общо
допустимит
допустимит е разходи
е разходи

 Дължина на
почистените речни
корита и дерета
 Създадени нови
работни места

5

Място на
изпълнение
на проекта

Наименование на
проекта

100%

Община Трявна
5350 гр. Трявна
ул. „Ангел
Кънчев” № 21

Община
Трявна

Община Луковит
гр. Луковит
ул. ”Възраждане”
73

Община
Луковит

Изграждане на
инфраструктурни
съоръжения по река
Тревненска в гр.
Трявна за
предотвратяване на
наводнения

Укрепване на
подпорните стени на
река Златна панега от
ОК 302 до ОК 231, гр.
Луковит

1 052 563,06

279 817,88

999 934,91

265 826,99

52 628,15

13 990,89

Индикатори

Продължителност в
месеци

Наименование и
седалище на
бенефициента

Общ
бюджет на
проекта
(лв.)

Размер на
безвъзмездн Собствен
принос на
ата
кандидата
финансова
(лв.)
помощ (лв.)
95% от
5% от общо
общо
допустимит
допустимит е разходи
е разходи

Население,
облагодетелствано от
изградената
инфраструктура за
предотвратяване на
наводнения

Брой линейни
метри изградени
съоръжения за
предотвратяване на
наводнения в населени
места

Дължина на
почистените речни
корита и дерета

Създадени нови
работни места

18

Основни дейности

Дейност
1
Управление
мониторинг на проекта
Дейност 2
Осигуряване
информация и публичност
Дейност 3 Провеждане
процедури
за
избор
изпълнители за извършване
СМР и строителен надзор
Дейност 4
Извършване
строително-монтажни работи
обекти
Дейност 5
Изпълнение
строителен надзор
Дейност 6
Въвеждане
обектите в експлоатация
Дейност 7 Одит на проекта

и
на
на
на
на
на
по
на
на

Дейност 1: Организация и
управление на проекта
Дейност 2: Разпространение на
информация, публичност и
визуализация
Дейност 3: Изготвяне на
хидроложки доклад – изпълнена
дейност
Дейност 4: Разработване на
инвестиционни работни проекти
– изпълнена дейност
Дейност 5: Подготовка и
провеждане на тръжни процедури
Дейност 6: Изпълнение на СМР
по почистването и укрепването




Население,
пряко
облагодетелствано от
изградената
инфраструктура

Брой линейни
метри изградени
съоръжения за
предотвратяване на
наводнения в населени
места

Дължина на
почистените речни
корита и дерета

Създадени нови

7

6

Място на
изпълнение
на проекта

Наименование на
проекта

100%

Община Сливница
2200 гр. Сливница
пл. Съединение №
1

Община
Сливница

Община
Разлог
град Разлог, ул.
Стефан Стамболов

Община
Разлог

Предотвратяване на
рисковете от
наводнения чрез
корекция на река
Сливнишка в град
Сливница - регулирана
част - Іви етап

Прилагане на
дребномащабни мерки
за предотвратяване на
наводнения в село
Бани, община Разлог

1 052 630,90

1 030 948,96

999 999,35

979 401,51

52 631,55

51 547,45

Основни дейности

Индикатори

на подпорните стени на обекта
Дейност 7. Изпълнение на
строителен надзор и
инвеститорски контрол
Дейност 8. Приемане и
въвеждане в експлоатация на
изпълнените СМР
Дейност 9. Одит
Дейност 1: Управление на
проекта.
Дейност 2: Процедури по избор
на подизпълнители по проекта.
Дейност 3: СМР за „Укрепване на
коритото на р. Сливнишка в гр.
Сливница - регулирана част”.
Дейност 4: Извършване НСН и
въвеждане в експлоатация.
Дейност 5: Осигуряване на
публичност и визуализация на
проекта
Дейност 6: Отчитане на проекта и
одит

работни места

Площ на
подпорните стени,
които са укрепени

Дейности група 1.: Организация,
управление, контрол и отчитане на проекта
на проекта
Дейности група 2: Строително-монтажни
дейности
Дейности група 3: Визуализация и


Население,
облагодетелствано от
изградената
инфраструктура за
предотвратяване на
наводнения



Население,
облагодетелствано от
изградената
инфраструктура за
предотвратяване на
наводнения

Брой линейни
метри изградени
съоръжения за
предотвратяване на
наводнения в населени
места

Дължина на
почистените речни
корита и дерета

Създадени нови
работни места

Продължителност в
месеци

Наименование и
седалище на
бенефициента

Общ
бюджет на
проекта
(лв.)

Размер на
безвъзмездн Собствен
принос на
ата
кандидата
финансова
(лв.)
помощ (лв.)
95% от
5% от общо
общо
допустимит
допустимит е разходи
е разходи

18

24

7

Място на
изпълнение
на проекта

Наименование на
проекта

100%

№1

Община
Копривщица
2077 Гр.
Копривщица
ул. „ Л.
Каравелов”№16

Корекция и почистване
на речното корито на р.
Община
Топлница в
1 045 325,76
Копривщица
регулацията на град
Копривщица

993 059,47

52 266,29

Основни дейности

Индикатори

осигуряване на информация и публичност


Брой линейни
метри изградени
съоръжения за
предотвратяване на
наводнения в населени
места

Дължина на
почистените речни
корита и дерета

Създадени нови
работни места

Население,
облагодетелствано от
изградената
инфраструктура

Брой линейни
метри изградени
съоръжения за
предотвратяване на
наводнения в населени
места

Дължина на
почистените речни
корита и дерета

Създадени нови
работни места

Дейност 1. Инженерно-геоложко
проучване на района, в който ще
се осъществяват инвестициите
Дейност 2. Изготвяне на
хидроложки доклад
Дейност 3. Изготвяне на
технически / работен проект на
инвестицията
Дейност 4. Изготвяне на
формуляр за кандидатстване,
комплектоване с необходими
документи и подаване на
проектно предложение
Дейност 5. Сключване на договор
за финансиране
Дейност 6. Подготовка за
изпълнение на проекта
Дейност 7. Изготвяне на
конкурсна документация и
провеждане на обществени
поръчки за възлагане изпълнение
на дейностите по проекта.
Сключване на договори с

Продължителност в
месеци

Наименование и
седалище на
бенефициента

Общ
бюджет на
проекта
(лв.)

Размер на
безвъзмездн Собствен
принос на
ата
кандидата
финансова
(лв.)
помощ (лв.)
95% от
5% от общо
общо
допустимит
допустимит е разходи
е разходи

24

8

Място на
изпълнение
на проекта

Наименование на
проекта

100%

Община Доспат
4831 гр. Доспат
ул. „Първи май” №
3

Община
Доспат

Предпазване на
населени места в
Община Доспат от
наводнения - село
Барутин

1 014 260,24

963 547,23

50 713,01

Основни дейности

изпълнителите.
Дейност 8 . Строителство.
Дейност 9. Строителен надзор
Дейност 10. : Авторски надзор
Дейност 11. : Одит на проекта
Дейност 12. : Управление на
проекта
Дейност 13: Приемане на
инвестициите и въвеждане на
обектите в експлоатация.
Дейност 14: Отчитане на проекта
пред ОПРР и подаване на
документи за плащане на
субсидия. Получаване на
одобрена финансова помощ.
Дейност 15: Информираност и
публичност на проекта.
Дейност 1: Сформиране на
екип за организация, управление
и отчетност на проекта;
Дейност 2: Управление и
отчетност на проекта;
Дейност 3: Подготовка на
документация за възлагане на
обществени поръчки и
провеждане на процедури за
избор на изпълнители и
доставчици. Сключване на
договори за обществени
поръчки
Дейност 4: Упражняване на
авторски надзор;
Дейност 5: Упражняване на
строителен надзор;

Индикатори



Население,
облагодетелствано от
изградената
инфраструктура

Брой линейни
метри изградени
съоръжения за
предотвратяване на
наводнения в населени
места

Дължина на
почистените речни
корита и дерета:
-река Доспатска
- река Караджа дере

Брой на
недвижимите имоти

Продължителност в
месеци

Наименование и
седалище на
бенефициента

Общ
бюджет на
проекта
(лв.)

Размер на
безвъзмездн Собствен
принос на
ата
кандидата
финансова
(лв.)
помощ (лв.)
95% от
5% от общо
общо
допустимит
допустимит е разходи
е разходи

18

9

Място на
изпълнение
на проекта

Наименование на
проекта

100%

Основни дейности

Дейност 6: Извършване на
строително – монтажни работи
за изграждане на
дребномащабна
инфраструктура за
предотвратяване на наводнения
по р. Доспатска, р. Караджа
дере, р. Малката река и р.
Сухото дере;
Дейност 7: Въвеждане в
експлоатация на обекта
Дейност 8: Информация и
публичност на проекта;
Дейност 9: Одит на проекта.

Община Костенец
2030 гр. Костенец
ул. „Иван Вазов”
№2

Община
Костенец

Корекция на река
Марица в регулацията
на гр. Костенец от
моста на ул
Цариградско шосе до
заустването на река
Очушница - етап 1

1 052 550,80

999 923,26

52 627,54

Дейност 1 – Управление на
проекта
Дейност 2 – Разпространение на
информация и публичност
Дейност 3 – Възлагане на
обществени поръчки
Дейност 4 – Извършване на СМР
за корекцията на р. Марица в
регулацията на гр. Костенец - от
моста на ул. Цариградско шосе до
заустването на р. Очушница –
фаза I от km 1+358.35 до km
1+450.00
Дейност 5 – Осъществяване на
независим строителен надзор
Дейност 6 – Въвеждане в
експлоатация
Дейност 7 – Плащане към

Индикатори

Продължителност в
месеци

Наименование и
седалище на
бенефициента

Общ
бюджет на
проекта
(лв.)

Размер на
безвъзмездн Собствен
принос на
ата
кандидата
финансова
(лв.)
помощ (лв.)
95% от
5% от общо
общо
допустимит
допустимит е разходи
е разходи

(частни и публични),
спасени от
компрометиране и
превръщане в
неизползваеми поради
намаления риск от
наводнения

Създадени нови
работни места



Население,

9

пряко
облагодетелствано от
изградената
инфраструктура

Спестени
разходи за
възстановяване на щети
от наводнение

Предпазени от
заливане площи

Предпазени от
заливане улици

Предпазени от
заливане мостове

Защитени от

10

Място на
изпълнение
на проекта

Наименование на
проекта

100%

Община
Момчилград
6800,
гр.Момчилград,
ул.”26-ти
декември” №12

Брегоукрепване и
възстановяване на
пропускната
способност на южно
дере при I-ва
Община
Момчилград промишлена зона
гр.Момчилград / I-ви
етап/ L=200 м. от
км.0+137,92 до
км.0+337,92

1 007 028,27

956 676,86

50 351,41

Основни дейности

Индикатори

изпълнители
Дейност 8 – Провеждане на одит

прекъсване на електро,
ВиК и пътни връзки

Брой линейни
метри изградени
съоръжения за
предотвратяване на
наводнения в населени
места

Дължина на
почистените речни
корита и дерета

Възстановени
нарушени терени и
създаване на
използваеми зелени
площи

Създадени нови
работни места

Население,
облагодетелствано от
изградената
инфраструктура

Брой линейни
метри изградени
съоръжения за
предотвратяване на
наводнения в населени
места

Дължина на
почистените речни
корита и дерета

Създадени нови
работни места

Предварителна дейност
Дейност 1 „Организация и
управление на проекта”
Дейност 2 ‘’Подготовка и
провеждане на процедури по
ЗОП’’
Дейност 3 „Изпълнение на
строително – монтажни дейности,
авторски и строителен надзор, и
инвеститорски контрол”
Дейност 4
„Осигуряване на
публичност и визуализация на
проекта”
Дейност 5 Одит на проекта

Продължителност в
месеци

Наименование и
седалище на
бенефициента

Общ
бюджет на
проекта
(лв.)

Размер на
безвъзмездн Собствен
принос на
ата
кандидата
финансова
(лв.)
помощ (лв.)
95% от
5% от общо
общо
допустимит
допустимит е разходи
е разходи

12

11

Място на
изпълнение
на проекта

Наименование на
проекта

100%

Община Горна
Малина
2131 Горна
Малина, пл.
„Родолюбие” № 1

Община
Горна
Малина

Община Лесичово
4463 с.Лесичово
ул.”Никола
Чочков”№ 11-13

Община
Лесичово

Почистване, укрепване
и коригиране на
профила на река
Макоцевска в
землището на село
Горна Малина

Предотвратяване на
наводнения по
коритото на
р.Тополница в община
Лесичово

1 052 631,07

1 027 553,50

999 999,52

976 175,82

52 631,55

51 377,68

Основни дейности

Дейност 1 – Създаване на екип по
проекта,
управителен
и
мониторингов комитет
Дейност 2 – Организиране и
провеждане на дейности по
популяризиране на проекта
Дейност 3 - Подготовка на
тръжна документация и проекти
на договори, съгласуване с
Управляващия орган, провеждане
на процедурите и възлагане на
договорите
Дейност 4 – Извършване на СМР
Дейност 5 – Упражняване на
авторски надзор
Дейност 6 – Упражняване на
строителен надзор
Дейност 7 - Приемане на обекта
Дейност
8
–
Официално
откриване на обекта
Дейност 9 - Изготвяне на
финансов Одит на проекта
Дейност 1 : Подготовка,
организация и управление
изпълнението на проекта
Дейност 2: Организация и
провеждане на тръжни процедури
Дейност 3: Извършване на
строително-монтажни работи
(СМР)
Дейност 4 : Осъществяване на
строителен надзор и авторски
надзор
Дейност 5 : Мониторинг и

Индикатори

Продължителност в
месеци

Наименование и
седалище на
бенефициента

Общ
бюджет на
проекта
(лв.)

Размер на
безвъзмездн Собствен
принос на
ата
кандидата
финансова
(лв.)
помощ (лв.)
95% от
5% от общо
общо
допустимит
допустимит е разходи
е разходи



Население,
облагодетелствано от
изградената
инфраструктура

Брой линейни
метри изградени
съоръжения за
предотвратяване на
наводнения в населени
места

Дължина на
почистените речни
корита и дерета

Създадени нови
работни места

24



21

Население,
облагодетелствано от
изградената
инфраструктура

Брой линейни
метри изградени
съоръжения за
предотвратяване на
наводнения в населени
места

Дължина на
почистените речни

12

Място на
изпълнение
на проекта

Наименование на
проекта

100%

Община Якоруда
гр.Якоруда
ул.”Васил
Левски”№ 1

Община
Якоруда

Корекция на река
Места при град
Якоруда- етап VI и
етап VII

800 350,83

760 333,29

40 017,54

Основни дейности

Индикатори

отчетност на проекта
Дейност 6 : Публичност и
визуализация на проекта
Дейност 7: Одит на проекта
Дейност 1: Предварителен анализ и оценка
на нуждата от интервенция и действия по
подготовка на проектното предложения
Дейност 2: Сформиране на екип за
управление на проекта и реализиране на
управлението на проекта
Дейност 3: Подготовка на документация за
провеждане на тръжни процедури
Дейност 4: Възлагане на обществени
поръчки позоп и нвмоп
Дейност 5: Изпълнение на строително монтажни работи
Дейност 6: Осъществяване на строителен
надзор, инвеститорски контрол и авторски
надзор
Дейност 7: Реализиране на мерки за
информираност и публичност
Дейност 8: Мониторинг и отчетност на
проекта
Дейност 9: Одит на проекта

корита и дерета

Създадени нови
работни места



Население,
облагодетелствано от
изградената
инфраструктура

Население
живущо в жилщен
район, в близост до
обекта на интервенция,
облагодетелствано от
изградената
инфраструктура за
предотвратяване на
наводнения

Търговски
предприятия, в близост
до обекта на
интервенция

Брой линейни
метри изградени
съоръжения за
предотвратяване на
наводнения в населени
места

Изградени
подпорни стени

Изградени дънни
прагове

Създадени нови
работни места

Продължителност в
месеци

Наименование и
седалище на
бенефициента

Общ
бюджет на
проекта
(лв.)

Размер на
безвъзмездн Собствен
принос на
ата
кандидата
финансова
(лв.)
помощ (лв.)
95% от
5% от общо
общо
допустимит
допустимит е разходи
е разходи

14

13

Място на
изпълнение
на проекта

Наименование на
проекта

100%

Община Берковица

пл. „Йордан
Радичков” 4

Община
Берковица

Община Венец
С. Венец, ул.
„Кирил и
Методий” № 24

Община
Венец

Почистване коритото
на р. Берковска и р.
Раковица, корекция на
реките и изграждане на
крайбрежни стени по
1 042 203,67
бреговете на Берковска
рекав района около
моста за влизане в кв
Раковица

Корекция, почистване
и разширяване на
речното корито на дере 1 025 117,34
- с. Венец, общ. Венец,
обл. Шумен

990 093,49

973 861,47

52 110,18

51 255,87

Основни дейности

Индикатори

Дейност 1:Сформиране на екип за
управление и мониторинг на проекта
Дейност 2:Подготовка на тръжна
документация и избор на изпълнители
Дейност 3:Изпълнение на строителномонтажни работи
Дейност 4:Изпълнение на строителен
надзор
Дейност 5: Изпълнение на авторски надзор
Дейност 6: Отчитане и одит на проекта
Дейност 7: Провеждане на
информационни дни и осигуряване на
публичност по проекта


Население,
облагодетелствано от
изградената
инфраструктура

Брой линейни
метри изградени
съоръжения за
предотвратяване на
наводнения в населени
места

Дължина на
почистените речни
корита и дерета

Създадени нови
работни места

Население,
облагодетелствано от
изградената
инфраструктура за
предотвратяване на
наводнения

Брой линейни
метри изградени
съоръжения за
предотвратяване на
наводнения в населени
места

Дължина на
почистените речни
корита и дерета

Създадени нови
работни места

Дейност 1: Организация и
управление на проекта.
Дейност 2: Осигуряване на
информация и публичност на
проекта
Дейност 3: Процедури за избор
на изпълнител.
Дейност 4: Реализация на
инвестиционен проект
Дейност 5: Авторски надзор
Дейност 6. Строителен надзор.
Дейност 7. Подготовка и
окомплектоване на документация
за въвеждане на обекта в
експлоатация.
Дейност 8. Независим финансов
одит.

Продължителност в
месеци

Наименование и
седалище на
бенефициента

Общ
бюджет на
проекта
(лв.)

Размер на
безвъзмездн Собствен
принос на
ата
кандидата
финансова
(лв.)
помощ (лв.)
95% от
5% от общо
общо
допустимит
допустимит е разходи
е разходи

18

19

14

Място на
изпълнение
на проекта

Наименование на
проекта

100%

Община Смядово
гр. Смядово
пл. „Княз Борис І „
№2

Община
Смядово

Корекция на река
Смядовска с укрепване
на бреговете - І-ви етап
от км. 3+923 до км.
4+038.35 и ІІ етап от
км. 4+038.35 до км.
4+170.44

902 372,26

857 253,65

45 118,61

Община Сапарева
баня
2650 Сапарева
баня
ул. Германея №1

Община
Сапарева
баня

Проектиране на
корекция на р.
Валявица

943 328,20

896 161,79

47 166,41

Основни дейности

Дейност 1: Организация и
управление на проекта.
Дейност 2:
Осигуряване на
информация и публичност на
проекта
Дейност 3: Процедура за избор на
изпълнител, правни услуги.
Дейност 4: Реализация на
инвестиционен проект
Дейност 5: Авторски надзор
Дейност 6. Строителен надзор.
Дейност
7.
Подготовка
и
окомплектоване на документация
за въвеждане на обекта
в
експлоатация.
Дейност 8. Независим финансов
одит.
Дейност 1: Управление на
проекта.
Дейност 2: Процедури по избор
на подизпълнители по проекта.
Дейност 3: СМР за "Проектиране
на корекция на р. Валявица"
Дейност 4: Извършване НСН и
въвеждане в експлоатация.
Дейност 5: Осигуряване на
публичност и визуализация на
проекта
Дейност 6: Отчитане на проекта и
одит

Индикатори



Население,
облагодетелствано от
изградената
инфраструктура

Брой линейни
метри изградени
съоръжения за
предотвратяване на
наводнения в населени
места

Дължина на
почистените речни
корита и дерета

Създадени нови
работни места

Население,
облагодетелствано от
изградената
инфраструктура

Брой линейни
метри изградени
съоръжения за
предотвратяване на
наводнения в населени
места

Дължина на
почистените речни
корита и дерета – ляв и
десен бряг по 1200м,

Създадени нови
работни места

Продължителност в
месеци

Наименование и
седалище на
бенефициента

Общ
бюджет на
проекта
(лв.)

Размер на
безвъзмездн Собствен
принос на
ата
кандидата
финансова
(лв.)
помощ (лв.)
95% от
5% от общо
общо
допустимит
допустимит е разходи
е разходи

24

24

15

Място на
изпълнение
на проекта

Наименование на
проекта

100%

Община Етрополе
2180 гр. Етрополе
пл. “Девети
септември” №1

Община
Етрополе

Община Велики
Преслав
9850 Велики
Преслав
ул. „Борис Спиров”
№ 58

Община
Велики
Преслав

Корекция на
р.Ябланица гр.Етрополе от о.т.435418 до о.т. 520-521

Укрепване на речното
корито на
р.Драгоевска,
с.Драгоево, община
Велики Преслав

954 948,44

1 038 958,10

907 201,02

987 010,19

47 747,42

51 947,91

Основни дейности

Индикатори

Дейност 1: Сформиране на екип
за стартиране на дейностите по
проекта
Дейност 2: Избор на консултант
за подготовка на тръжни
процедури
Дейност 3: Подготовка на тръжни
досиета
Дейност 4: Провеждане на
тръжни процедури за избор на
изпълнител на строителни
дейности, строителен надзор и
визуализация и публичност
Дейност 5: Визуализация и
публичност
Дейност 6: Изпълнение на
строително- монтажни роботи
Дейност 7: Осъществяване на
строителен надзор
Дейност 8: Въвеждане на
обектите в експлоатация
Дейност 9 : Одит на проекта
Дейност 10: Мониторинг и
отчетност на проекта
Дейност
1.
Предварителни
дейности
Дейност 2. Създаване на екип за
организация,
управление
и
изпълнение
на
проектните
дейности
Дейност
3.
Действия
по
публичност – информиране на
обществеността
Дейност
4.
Изготвяне
на


Създадени нови
работни места

Брой линейни
метри изградени
съоръжения за
предотвратяване на
наводнения в населени
места

Дължина на
почистените речни
корита и дерета

Население,
облагодетелствано от
изградената
инфраструктура



Население,
облагодетелствано от
изградената
инфраструктура

Брой линейни
метри изградени
съоръжения за
предотвратяване на
наводнения в населени
места

Продължителност в
месеци

Наименование и
седалище на
бенефициента

Общ
бюджет на
проекта
(лв.)

Размер на
безвъзмездн Собствен
принос на
ата
кандидата
финансова
(лв.)
помощ (лв.)
95% от
5% от общо
общо
допустимит
допустимит е разходи
е разходи

24

17

16

Място на
изпълнение
на проекта

Наименование на
проекта

100%

Община Гурково
гр. Гурково
бул. „Княз
Александър
Батенберг” № 3

Община
Гурково

Изграждане,
реконструкция и
ремонт на
инфраструктура за
предотвратяване на
наводнения в гр.
Гурково

893 912,78

849 217,14

44 695,64

Основни дейности

документации за участие в
процедури за възлагане на
обществени поръчки, провеждане
на процедурите и сключване на
договори с изпълнители.
Дейност 5. Изпълнение на
строително - монтажни работи за
почистване и укрепване на
речното
корито
на
река
Драгоевска
Дейност
6.
Авторски
и
строителен надзор
Дейност
7.
Въвеждане
в
експлоатация на
укрепеното
речно
корито,
обект
на
интервенция по проекта.
Дейност 8. Изготвяне на 5годишен план за действие за
осигуряване поддръжката на
речните корита в Община Велики
Преслав
Дейност 9. Одит на проекта
Дейност 1. Инженерно-геоложко
проучване и Хидроложки доклад
на района, в който ще се
осъществяват инвестициите и
изготвяне на технически проект
на инвестицията.
Дейност 2. Изготвяне на
формуляр за кандидатстване,
комплектоване с необходими
документи и подаване на
проектно предложение
Дейност 3. Сключване на договор

Индикатори

Продължителност в
месеци

Наименование и
седалище на
бенефициента

Общ
бюджет на
проекта
(лв.)

Размер на
безвъзмездн Собствен
принос на
ата
кандидата
финансова
(лв.)
помощ (лв.)
95% от
5% от общо
общо
допустимит
допустимит е разходи
е разходи



Дължина на
почистените речни
корита и дерета

Създадени нови
работни места



Население,
облагодетелствано от
изградената
инфраструктура

Брой линейни
метри изградени
съоръжения за
предотвратяване на
наводнения в населени
места

Дължина на
почистените речни

24

17

Място на
изпълнение
на проекта

Наименование на
проекта

100%

Община Суворово
гр. Суворово
л.”Независимост”
№1

Община
Суворово

Корекция на река
Девненска в участъка
"Хамам дере" в
регулацията на гр.
Суворово

1 049 698,27

997 213,36

52 484,91

Основни дейности

Индикатори

за финансиране
Дейност 4. Подготовка за
изпълнение на проекта
Дейност 5. Изготвяне на
конкурсна документация и
провеждане на обществени
поръчки за възлагане изпълнение
на дейностите по проекта.
Сключване на договори с
изпълнителите.
Дейност 5 . Строителство.
Дейност 6. Строителен надзор
Дейност 7. Авторски надзор
Дейност 8. Одит на проекта
Дейност 9. Управление на
проекта
Дейност 10. Приемане на
инвестициите и въвеждане на
обектите в експлоатация.
Дейност 11. Отчитане на проекта
пред ОПРР и подаване на
документи за плащане на
субсидия. Получаване на
одобрена финансова помощ.
Дейност 12. Информация и
публичност на проекта.
Дейност 1: Оперативен финансов
мениджмънт и вътрешен
мониторинг на проекта
Дейност 2. Консултантски услуги
Дейност 3. Извършване на
строително – монтажни работи на
обект „Корекция на р. Девненска
в участъка „Хамам дере” в

корита и дерета

Създадени нови
работни места


Население,
облагодетелствано от
изградената
инфраструктура

Брой линейни
метри изградени
съоръжения за
предотвратяване на

Продължителност в
месеци

Наименование и
седалище на
бенефициента

Общ
бюджет на
проекта
(лв.)

Размер на
безвъзмездн Собствен
принос на
ата
кандидата
финансова
(лв.)
помощ (лв.)
95% от
5% от общо
общо
допустимит
допустимит е разходи
е разходи

24

18

Място на
изпълнение
на проекта

Наименование на
проекта

100%

Община
Роман

Защита на населението
на град Роман от
наводнения при
преминава на река
Искър през града

Община
Белене

Мерки за
предотвратяване на
наводнения в град
Белене

Община Роман
гр. Роман,бул.
Христо Ботев 136

Община Белене
5930 град Белене,
ул. „България” №
35

1 033 878,86

790 602,20

982 184,92

751 072,09

51 693,94

39 530,11

Основни дейности

Индикатори

регулацията на гр. Суворово.
Дейност 4. Авторски надзор
Дейност 5. Независим строителен
надзор
Дейност 6. Разпространение на
информация и публичност
Дейност 7. Независим одит
Дейност 1: Стартиране на
проекта
Дейност 2: Публичност на
проекта - Организиране на
информационна кампания за
популяризиране на проектните
дейности, постигнатите резултати
и финансовия принос на ЕФРР
Дейност
3:
Подготовка
и
провеждане на процедури за
избор
на
изпълнители
на
проектиране, строителство и
строителен надзор
Дейност 4.: Изпълнение на
строително-ремонтни работи
Дейност 5 . Строителен надзор
Дейност 6 . Авторски надзор
Дейност 7. Въвеждане на обекта в
експлоатация
Дейност 8. Финализиране на
проекта
Дейност 1: Организация и
управление на проекта
Дейност 2: Дейности за
осигуряване на информация и
публичност
Дейност 3: Възлагане и

наводнения в населени
места

Дължина на
почистените речни
корита и дерета

Създадени нови
работни места

Население,
облагодетелствано от
изградената
инфраструктура

Брой къщи и
частни имоти,
предпазени от заливане

Предпазена
територия от заливане

Създадени нови
работни места

Дължина на
почистените речни
корита и дерета

Брой линейни
метри изградени
съоръжения за
предотвратяване на
наводнения в населени
места

Продължителност в
месеци

Наименование и
седалище на
бенефициента

Общ
бюджет на
проекта
(лв.)

Размер на
безвъзмездн Собствен
принос на
ата
кандидата
финансова
(лв.)
помощ (лв.)
95% от
5% от общо
общо
допустимит
допустимит е разходи
е разходи

22


Население,
24
облагодетелствано от изградената
инфраструктура

Брой линейни метри
надградени и разширени
съоръжения за предотвратяване

19

Място на
изпълнение
на проекта

Наименование на
проекта

100%

Основни дейности

Индикатори

Продължителност в
месеци

Наименование и
седалище на
бенефициента

Общ
бюджет на
проекта
(лв.)

Размер на
безвъзмездн Собствен
принос на
ата
кандидата
финансова
(лв.)
помощ (лв.)
95% от
5% от общо
общо
допустимит
допустимит е разходи
е разходи

извършване на СМР и
въвеждане на обекта в
експлоатация
Дейност 4: Възлагане и
извършване на авторски и
строителен надзор
Дейност 5: Избор и извършване
на одит на проекта

Община Златоград
4980 гр. Златоград
ул. „Стефан
Стамболов” №1

Община
Златоград

Изграждане на
крайбрежна стена корекция по левия бряг
на р.Върбица от о.т.970 1 002 377,88
до 977 по бул.България
и почистване на
речното корито

952 258,99

50 118,89

на наводнения в населени м

Брой линейни метри
отнемане на неравности на част
от десния бряг на р.Дунав

Брой монтирани габиони

Тампониран стар
канализационен колектор за
дъждовни води

Надградени ниски
подходи към реката

Брой монтирани
билбордове

Брой постоянни табели

Брой пресконференции

Брой прессъобщения

Излъчвания по местната
кабелна телевизия

Излъчвания по Общински
радиовъзел

Публикации на Интернет
страницата на Община Белене

Работни места
създадени/запазени във връзка с
изпълнението на проекта
Дейност 1: Сформиране на екип

Население,
18
организационна подготовка, управление
на
облагодетелствано
от
проекта,
осъществяване
на
вътрешен
изградената
мониторинг за напредъка и изпълнението
на
инфраструктура
за
проекта.
предотвратяване на
Дейност 2: Подпомагане процеса на наводнения
избор на
консултант/и за изготвяне на документация

Брой линейни
за избор на изпълнител за реализация на
метри изградени
СМР и провеждането на процедури по ЗОП и
съоръжения за
НВМОП в срок.

20

Място на
изпълнение
на проекта

Наименование на
проекта

100%

Община Чавдар
2084, с. Чавдар
ул. „Христо Ботев”
№9

Община
Чавдар

Почистване на речно
корито и корекция на
р. Селска, в
регулацията на с.
Чавдар, общ. Чавдар, с
цел предотвратяване на
наводнения и
намаляване на риска от
причиняване на щети
на местното население

899 829,89

854 838,40

44 991,49

Основни дейности

Индикатори

Дейност 3: Извършване на СМР
предотвратяване
за
на
изграждане на крайбрежна стена
наводнения
и в населени
почистване на речното корито вместа
същия
участък.

Дължина на
Дейност 4: Осъществяване на строителен
и
почистените
речни
авторски надзор
корита и дерета
Дейност 5: Въвеждане на обекта

Създадени нови
експлоатация.
работни места
Дейност 6: Извършване на външен одит на
проекта.
Дейност 7: Публичност и информиране с цел
популяризиране дейностите и източниците
на подкрепа по проекта.
Дейност 1: Сформиране на екип и 
Население,
управление на проекта
облагодетелствано от
Дейност 2: Избор на консултант изградената
за подготовка на документация за инфраструктура
провеждане на тръжни процедури

Брой линейни
и възлагане на разработването на
метри изградени
тръжна документация
съоръжения за
Дейност 3:Избор на изпълнители
предотвратяване на
за
СМР
дейностите
по
наводнения в населени
Почистване на речно корито и
места
корекция на р. Селска.
Създадени нови
Дейност 4: Избор на изпълнители 
работни
места
за упражняване на авторски и
Дължина на
строителен
надзор
за 
извършените СМР дейности, почистените речни
осъществяване на дейностите по корита и дерета
публичност и одит на проекта
Дейност 5: Изпълнение на
строително-ремонтните дейности
Дейност 6: Осъществяване на
авторски и строителен надзор на

Продължителност в
месеци

Наименование и
седалище на
бенефициента

Общ
бюджет на
проекта
(лв.)

Размер на
безвъзмездн Собствен
принос на
ата
кандидата
финансова
(лв.)
помощ (лв.)
95% от
5% от общо
общо
допустимит
допустимит е разходи
е разходи

17

21

Място на
изпълнение
на проекта

Наименование на
проекта

100%

Основни дейности

Индикатори

Продължителност в
месеци

Наименование и
седалище на
бенефициента

Общ
бюджет на
проекта
(лв.)

Размер на
безвъзмездн Собствен
принос на
ата
кандидата
финансова
(лв.)
помощ (лв.)
95% от
5% от общо
общо
допустимит
допустимит е разходи
е разходи

строителните дейности
Дейност 7: Разпространение на
информация и публичност
Дейност 8: Мониторинг и отчет
на изпълнението на проекта
Дейност 9: Одит на проекта

Община Банско
2770 Банско, пл. “Н.
Вапцаров” № 1

Община
Банско

Корекция на река
Глазне в гр. Банско - І
етап, община Банско

1 017 647,22

966 764,86

50 882,36

Дейност 1: Възприемане на
идеята и решение на общинските
власти да се участва с
Кандидатския проект „Корекция
на река “Глазне” в град Банско –
I-ви етап, община Банско”. Дейност 2: Провеждане на
конкурс по ЗОП, НВМОП и
действащото в страната
законодателство за избор на
проектантски екип за изготвяне
на Работен проект по Наредба №
4 за проектирането на МРРБ, с
КСС и КС, с разрешително за
строеж и с Анализ на ресурсите
по единични цени.
Дейност 3: Провеждане на
конкурс по НВМОП и
действащото законодателство за
избор на Консултантски екип.
Дейност 4: Внасяне в срок най късно до 10.10.2010 г. на
кандидатският комплект в МРРБ
ОП”РР” - краен срок за внасяне
01.11.2010 година.
Дейност 5: При одобрение на
проекта от ОП „РР” в МРРБ,
подписване на договор за


Население,
облагодетелствано от
изградената
инфраструктура

Брой линейни
метри изградени
съоръжения за
предотвратяване на
наводнения в населени
места

Застрашено
население от гр. Банско

Застрашени
туристи и гости на
световният ски курорт
гр. Банско

12

22

Място на
изпълнение
на проекта

Наименование на
проекта

100%

Основни дейности

Индикатори

Продължителност в
месеци

Наименование и
седалище на
бенефициента

Общ
бюджет на
проекта
(лв.)

Размер на
безвъзмездн Собствен
принос на
ата
кандидата
финансова
(лв.)
помощ (лв.)
95% от
5% от общо
общо
допустимит
допустимит е разходи
е разходи

изпълнение с ОП»РР» в МРРБ.
Дейност 6: Структуриране и
институционализиране със
заповед на кмета Екип за
оперативно управление на
проекта/ ЕОУП, веднага или найкъсно до 3 дни след
подписването на договора с ОП
„РР”.
Дейност 7: Провеждане на
конкурс по НВМОП и
действащото законодателство за
избор на Консултантски екип,
които да разработи надлежно
тръжните процедури в
съответствие със ЗОП/НВМОП.
Дейност 8: Провеждане на
тръжни и изборни процедури по
проекта в унисон със
ЗОП/НВМОП .
Дейност 9: СМР на обектите по
проект Корекция на река
“Глазне” в град Банско – I-ви
етап, община Банско”.
Дейност 10: Разпространение на
информация и публичност на
проекта.
Дейност 11: Приемно –
предавателни дейности на СМР.
Дейност 12: Оперативна дейност
– управление, осчетоводяване и
докладване.
Дейност 13: Заключителен
счетоводен одит.

23

Място на
изпълнение
на проекта

Наименование на
проекта

100%

Община Правец
2161 гр.Правец
пл. “Тодор
Живков” №6

Община
Правец

Община Чипровци
3460 гр. Чипровци
бул. «Петър
Парчевич» № 45

Община
Чипровци

Мерки за
предотвратяване на
наводнения в община
Правец, включващо
корекция на р.
Скърнавска и р.
Витомерица, гр.
Правец

Ограничаване и
предотвратяване на
рисковете и щетите за
живота на населението
в община Чипровци
чрез изграждане и
укрепване на
инфраструктурни
съоръжения за
предотвратяване от
наводнения

1 008 481,95

1 052 284,66

958 057,85

999 670,43

50 424,10

52 614,23

Основни дейности

Дейност 1: Организация и
управление на проекта
Дейност 2: Подготовка на тръжни
досиета
Дейност 3.: Провеждане на
процедури за избор на
изпълнители на дейностите по
проекта
Дейност 4: Извършване на СМР
Дейност 5.: Авторски и
Строителен надзор
Дейност 6.: Извършване на одит
на проекта
Дейност 7: Провеждане на
дейности по информираност и
публичност на проекта
Дейност 1: Организация и
управление на проекта.
Дейност 2: Осигуряване на
информация и публичност на
проекта
Дейност 3: Процедура за избор на
изпълнител, правни услуги.
Дейност 4: Реализация на
инвестиционен проект:
“Ограничаване и
предотвратяване на рисковете и
щетите за живота на населението
в Община Чипровци чрез
изграждане и укрепване на
инфраструктурни съоръжения за
предотвратяване от наводнения
Дейност 5: Авторски надзор
Дейност 6. Строителен надзор.

Индикатори

Продължителност в
месеци

Наименование и
седалище на
бенефициента

Общ
бюджет на
проекта
(лв.)

Размер на
безвъзмездн Собствен
принос на
ата
кандидата
финансова
(лв.)
помощ (лв.)
95% от
5% от общо
общо
допустимит
допустимит е разходи
е разходи



Население,
облагодетелствано от
изградената
инфраструктура

Брой линейни
метри изградени
съоръжения за
предотвратяване на
наводнения в населени
места

Дължина на
почистените речни
корита и дерета

Създадени нови
работни места

18



18

Население,
облагодетелствано от
изградената
инфраструктура

Брой линейни
метри изградени
съоръжения за
предотвратяване на
наводнения в населени
места

Дължина на
почистените речни
корита и дерета

Създадени нови
работни места

24

Място на
изпълнение
на проекта

Наименование на
проекта

100%

Община
Искър

Почистване на речно
корито, изграждане и
укрепване на
дребномащабни
инфраструктурни
съоръжения на река
Писаровска за
предотвратяване от
наводнения на
територията на град
Искър, Община Искър

Община
Симитли

Почистване на речното
корито на р. Струма и
изграждане на защитни
съоръжения 1 049 415,25
крайбрежни стени по
десния бряг за
предпазване от ерозия
и наводнения

Община Искър
гр. Искър,
ул. „Г. Димитров”
38

Община Симитли
2730 Симитли,
ул.”Христо Ботев”
№27

813 746,18

773 058,87

996 944,49

40 687,31

52 470,76

Основни дейности

Дейност 7. Подготовка и
окомплектоване на документация
за въвеждане на обектите в
експлоатация.
Дейност 8. Независим финансов
одит.
Дейност 1: Организация и
управление на проекта.
Дейност 2:
Процедури за
възлагане
на
обществени
поръчки
Дейност 3: Почистване на речно
корито, изграждане и укрепване
на
дребно
мащабни
инфраструктурни съоръжения на
река Писаровска;
Дейност 4: Осъществяване на
авторски и строителен надзор на
строително монтажните работи;
Дейност 5:
Дейности по
осигуряване на информация и
публичност
Дейност 6: Въвеждане на
обектите в експлоатация
Дейност 7: Одит на проекта
Дейност 1:Подготовка,
организация и управление
изпълнението на проекта
Дейност 2:Избор на изпълнители
на дейностите по проекта
Дейност
3:Строително
–
монтажни
работи
за
предотвратяване на наводнения
Дейност 4:Осъществяване на

Индикатори

Продължителност в
месеци

Наименование и
седалище на
бенефициента

Общ
бюджет на
проекта
(лв.)

Размер на
безвъзмездн Собствен
принос на
ата
кандидата
финансова
(лв.)
помощ (лв.)
95% от
5% от общо
общо
допустимит
допустимит е разходи
е разходи



Население,
облагодетелствано от
изградената
инфраструктура

Брой линейни
метри изградени
съоръжения за
предотвратяване на
наводнения в населени
места

Дължина на
почистените речни
корита и дерета

Създадени нови
работни места

18



18

Население,
облагодетелствано от
изградената
инфраструктура

Създадени нови
работни места

Дължина на
почистените речни
корита и дерета

25

Място на
изпълнение
на проекта

Наименование на
проекта

100%

Основни дейности

строителен и авторски надзор
Дейност 5:Одит на проекта
Дейност
6:Визуализация
публичност

Индикатори

Продължителност в
месеци

Наименование и
седалище на
бенефициента

Общ
бюджет на
проекта
(лв.)

Размер на
безвъзмездн Собствен
принос на
ата
кандидата
финансова
(лв.)
помощ (лв.)
95% от
5% от общо
общо
допустимит
допустимит е разходи
е разходи


и

Брой линейни
метри изградени
съоръжения за
предотвратяване на
наводнения в населени
места

26

