OБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007-2013
ПРИОРИТЕТНА ОС 5 / ОПЕРАЦИЯ 5.3/ СХЕМА BG161PO001/5-03/2013
"Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II"

Наименование и
седалище на
бенефициента

Място на
изпълнение на
проекта

Наименование
на проекта

Общ размер
на проекта в
лв.

Размер на
безвъзмезднат
а финансова
помощ към
кандидата в
лв. (95%)

Финансов
принос на
кандидата
(5%)

Основни дейности

Индикатори

Продълж
ителност
на
изпълне
ние на
проекта

СКЛЮЧЕН НА 03.04.2013
Дейност 1 „Организация и
управление на проекта“;

Община
Ивайловград,
П.К.6570, ул.
"Георги
Димитров" №49

Община
Ивайловград

Изготвяне на
интегриран
план за градско
възстановяване
и развитие на
град
Ивайловград

Дейност 2 „Подготовка,
съгласуване и провеждане на
процедури за възлагане на
обществени поръчки “ ;
200 000,00 лв.

190 000,00 лв.

10 000,00 лв.

Дейност 3: Разработване на
проект за Интегриран план за
градско възстановяване и развитие
на град Ивайловград с времеви
хоризонт до 2020 г;

1. Разработе
ни
интегрира
ни
планове за
градско
развитие
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Дейност 4.: Извършване на одит
на проекта;
Дейност 5: Публичност и

1

информация

СКЛЮЧЕН НА 12.06.2013
Дейност 1: Организация и
управление на проекта
Дейност 2: Разработване на
документации за процедури за
определяне на изпълнители

Община Попово
7800, гр.Попово,
пл."Ал.Стамболий
ски" 1

Община Попово

"Разработване
на интегриран
план за градско
възстановяване
и развитие
/ИПГВР/ на гр.
Попово"

200 000,00 лв.
.

190 000,00 лв.

10 000,00 лв

Дейност 3: Изготвяне на
Интегриран план за градско
възстановяване и развитие на гр.
Попово с времеви хоризонт до
2020 г., чрез:
• Изготвяне на целеви и
проблемен анализ на настоящата
ситуация в социалноикономически и екологичен план,
и по отношение на осигуреността
на територията с действащи
устройствени планове/схеми;

1. Разработ
ени
интегрир
ани
планове
за
градско
развитие
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• Разработване на визия за
развитието на град Попово до
2020г.;

2

• Провеждане на обществени
обсъждания за диалогичен избор
на визията, стратегическия пакет и
проекти, включени в
интегрирания план (кръгли маси,
фокус групи, анкетни
проучвания);
• Формулиране на цели и
стратегия на ИПГВР;
• Идентифициране на проектни
идеи, проекти и възможности за
ПЧП;
• Идентифициране на
заинтересовани страни, целеви
групи, потенциални инвеститори и
бенефициенти, които ще бъдат
обхванати в процеса на
разработване и изпълнение на
ИПГВР;
• Преценка за необходимостта от
екологична оценка (ЕО) съгласно
Закона за опазване на околната
среда (ЗООС) и оценка за
съвместимост (ОС), съгласно
Закона за биологичното
разнообразие (ЗБР) и
подзаконовите нормативни актове
и извършване на екологична
оценка и оценка за съвместимост
на ИПГВР;
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• Изготвяне на план-график за
изпълнение и програма за
реализация (бизнес план) на
ИПГВР;
• Определяне на структура и
механизъм за управление и
реализация на ИПГВР Попово;
• Изготвяне на бюджет на ИПГВР;
• Изготвяне на система от
индикатори за наблюдение и
оценка на ИПГВР;
• Разработване на предпроектни
проучвания за проекти, включени
в ИПГВР;
Дейност 4: Дейности за
информация и публичност и
визуална идентификация на
проекта – съгласно чл. 6 от Общи
условия към финансираните по
ОП РР 2007-2013 г. договори за
предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ и Насоките за
осъществяване на мерките за
информация и публичност.
Дейност 5: Независим финансов
одит на проекта
СКЛЮЧЕН НА 13.06.2013
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І ЕТАП: РАЗРАБОТВАНЕ НА
ЦЕЛЕВИ И ПРОБЛЕМЕН
АНАЛИЗ.
Дейност 1. Изготвяне на Целеви и
проблемен анализ
ІІ ЕТАП: РАЗРАБОТВАНЕ НА
ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА
ГРАД КОЗЛОДУЙ ДО 2020 г.

Община Козлодуй
гр. Козлодуй
3320, ул.”Христо
Ботев” № 13

Община
Козлодуй

Изработване на
интегриран
план за градско
възстановяване
и развитие на
град Козлодуй

Дейност 2. Разработване на Визия
за развитието на град Козлодуй до
2020 г.
ІІІ ЕТАП: РАЗРАБОТВАНЕ НА
ЦЕЛИ И СТРАТЕГИЯ НА ИПГВР
200 000,00 лв.
.

190 000,00 лв.

10 000,00 лв

Дейност 3. Формулиране на Цели
и стратегия на ИПГВР
ІV ЕТАП: РАЗРАБОТВАНЕ НА
ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ

1. Разработ
ени
интегрир
ани
планове
за
градско
развитие

20

Дейност 4. Идентифициране на
проектни идеи и заинтересовани
страни
4.1. Идентифициране на проектни
идеи, проекти и възможности за
ПЧП на територията на града
4.2. Идентифициране на
заинтересовани страни
Дейност 5. Изготвяне на планграфик, бюджет и индикатори за

5

наблюдение и оценка
5.1. Изготвяне на план – график за
изпълнение и програма за
реализация (бизнес план)
5.2. Изготвяне на бюджет на
ИПГВР
5.3. Изготвяне на индикатори за
наблюдение и оценка на ИПГВР
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ,
реализиращи се през І – ІV
ЕТАПИ
Дейност 6. Провеждане на
обществени обсъждания и
информационна кампания
Дейност 7. Преценка за
необходимостта от екологична
оценка (ЕО) съгласно Закона за
опазване на околната среда
(ЗООС) и оценка за съвместимост
(ОС)
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ,
реализиращи се през целия етап на
изпълнение на проекта
Дейност 8. Дейности за
разпространение на информация и
публичност
Дейност 9. Организация,
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управление и одит
9.1. Управление на проекта
9.2. Подготовка и провеждане на
процедури
9.3. Одит на проекта

СКЛЮЧЕН НА 14.06.2013
І ЕТАП: РАЗРАБОТВАНЕ НА
ЦЕЛЕВИ И ПРОБЛЕМЕН
АНАЛИЗ.
Община Елхово
п.к.8700,
обл.Ямбол,
общ.Елхово,
гр.Елхово,
ул."Търговска"13

Дейност 1. Изготвяне на Целеви и
проблемен анализ
Община Елхово

Изработване на
интегриран
план за градско
възстановяване
и развитие на
град Елхово

200 000,00 лв.
.

190 000,00 лв.

10 000,00 лв

ІІ ЕТАП: РАЗРАБОТВАНЕ НА
ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА
ГРАД ЕЛХОВО ДО 2020 г.
Дейност 2. Разработване на Визия
за развитието на град Елхово до
2020 г.

1. Разработ
ени
интегрир
ани
планове
за
градско
развитие
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ІІІ ЕТАП: РАЗРАБОТВАНЕ НА
ЦЕЛИ И СТРАТЕГИЯ НА ИПГВР
Дейност 3. Формулиране на Цели
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и стратегия на ИПГВР
ІV ЕТАП: РАЗРАБОТВАНЕ НА
ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ
Дейност 4. Идентифициране на
проектни идеи и заинтересовани
страни
4.1. Идентифициране на проектни
идеи, проекти и възможности за
ПЧП на територията на града
4.2. Идентифициране на
заинтересовани страни
Дейност 5. Изготвяне на планграфик, бюджет и индикатори за
наблюдение и оценка
5.1. Изготвяне на план – график за
изпълнение и програма за
реализация (бизнес план)
5.2. Изготвяне на бюджет на
ИПГВР
5.3. Изготвяне на индикатори за
наблюдение и оценка на ИПГВР
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ,
реализиращи се през І – ІV
ЕТАПИ
Дейност 6. Провеждане на
обществени обсъждания и
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информационна кампания
Дейност 7. Преценка за
необходимостта от екологична
оценка (ЕО) съгласно Закона за
опазване на околната среда
(ЗООС)
и оценка за съвместимост (ОС)
Дейност 8. Изготвяне на
екологична оценка(ЕО) и оценка
за съвместимост (ОС) от
независим експерт при спазване
на изискванията
на ЗОП,ЗООС,ЗБР (ако се прецени
като необходимо от Компетентния
орган)
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ,
реализиращи се през целия етап на
изпълнение на проекта
Дейност 9. Дейности за
разпространение на информация и
публичност
Дейност 10. Организация,
управление и одит
10.1. Управление на проекта
10.2. Подготовка и провеждане на
тръжни процедури
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10.3. Одит на проекта

СКЛЮЧЕН НА 10.07.2013
І ЕТАП: РАЗРАБОТВАНЕ НА
ЦЕЛЕВИ И ПРОБЛЕМЕН
АНАЛИЗ.
Дейност 1. Изготвяне на Целеви и
проблемен анализ
ІІ ЕТАП: РАЗРАБОТВАНЕ НА
ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА
ГРАД ПОМОРИЕ ДО 2020 г.

Община Поморие
гр. Поморие 8200,
ул. „Солна” №5

Община
Поморие

Изработване на
интегриран
план за градско
възстановяване
и развитие на
град Поморие

200 000,00 лв.

190 000,00 лв.

10 000,00 лв

Дейност 2. Разработване на Визия
за развитието на град Поморие до
2020 г.

.
ІІІ ЕТАП: РАЗРАБОТВАНЕ НА
ЦЕЛИ И СТРАТЕГИЯ НА ИПГВР

1. Разработ
ени
интегрир
ани
планове
за
градско
развитие
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Дейност 3. Формулиране на Цели
и стратегия на ИПГВР
ІV ЕТАП: РАЗРАБОТВАНЕ НА
ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ
Дейност 4. Идентифициране на
проектни идеи и заинтересовани
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страни
4.1. Идентифициране на проектни
идеи, проекти и възможности за
ПЧП на територията на града
4.2. Идентифициране на
заинтересовани страни
Дейност 5. Изготвяне на планграфик, бюджет и индикатори за
наблюдение и оценка
5.1. Изготвяне на план – график за
изпълнение и програма за
реализация (бизнес план)
5.2. Изготвяне на бюджет на
ИПГВР
5.3. Изготвяне на индикатори за
наблюдение и оценка на ИПГВР
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ,
реализиращи се през І – ІV
ЕТАПИ
Дейност 6. Провеждане на
обществени обсъждания и
информационна кампания
Дейност 7. Преценка за
необходимостта от екологична
оценка (ЕО) съгласно Закона за
опазване на околната среда
(ЗООС) и оценка за съвместимост
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(ОС)
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ,
реализиращи се през целия етап на
изпълнение на проекта
Дейност 8. Дейности за
разпространение на информация и
публичност
Дейност 9. Организация,
управление и одит
9.1. Управление на проекта
9.2. Подготовка и провеждане на
тръжни процедури
9.3. Одит на проекта
СКЛЮЧЕН НА 18.12.2013
Дейност 1: Организация и
управление на проекта.

Община Никопол
Община Никопол
гр. Никопол 5940,
ул.”Александър
Стамболийски” №
5

Изготвяне на
Интегриран
план за градско
възстановяване
и развитие на
град Никопол

200 000,00 лв.
.

190 000,00 лв.

10 000,00 лв

Дейност 2. Разработване на
документация за провеждане на
процедура за определяне на
изпълнител.
Дейност 3. Изготвяне на
Интегриран план за градско
възстановяване и развитие с
времеви хоризонт до 2020 г.

1. Разработ
ени
интегрир
ани
планове
за
градско
развитие
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Дейност 4. Извършване на
екологична оценка и оценка за
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съвместимост.
Дейност 5. Разпространение на
информация и публичност.
Дейност 6. Одит на проекта.

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

Община
Златоград

Разработване
на интегриран
план за градско
възстановяване
и развитие- гр.
Златоград
199 005,00 лв.

189 054,75 лв.

9 950,25 лв.

Дейност 1 „ Сформиране на екип
по проекта. Управление на
проекта. Вътрешен контрол на
изпълнението на проекта“
Дейност 2 „Тръжни процедури подготовка и провеждане“
Дейност 3: "Дейности за
осигуряване на публичност и
информиране на обществеността"
Дейност 4 „Сформиране на
работна група и участие в процеса
на подготовката, изготвянето и
одобряване на ИПГВР –
Златоград.“
Дейност 5 „Изготвяне на
Интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град
Златоград"
Дейност 6:
„Извършване на екологична
оценка и оценка за съвместимост
на ИПГВР – Златоград“
Дейност 7 „Финално отчитане и
финален одит на проекта“

1. Разработ
ени
интегрир
ани
планове
за
градско
развитие
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Дейност 1: Дейности за
организация и управление на
проекта

Община
Белоградчик
гр. Белоградчик
3900, ул. „Княз
Борис І” №6

Община
Белоградчик

Изготвяне на
интегриран
план за градско
възстановяване
и развитие на
град
Белоградчик

Дейност 2: Подготовка и
провеждане на обществени
поръчки за избор на изпълнител
Дейност 3: Изпълнение на договор
за изготвяне на Интегриран план
за градско възстановяване и
развитие – гр. Белоградчик
197 451,00 лв.

187 578,45 лв.

9 872,55 лв.
Дейност 4: Преценка за
необходимостта от екологична
оценка съгласно ЗООС и оценка за
съвместимост съгласно ЗБР или
извършване на екологична оценка
и оценка за съвместимост на
ИПГВР

1. Разработ
ени
интегрир
ани
планове
за
градско
развитие
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Дейност 5: Мерки по информация
и публичност
Дейност 6: Извършване на одит

14

Дейност 1.: Изработване на
техническа спецификация

Дейност 2. Попълване на
апликационна форма и съставяне
на бюджет на проекта

Община Самоков
2000, гр. Самоков,
ул.
„Македония”№34

Община Самоков

Изготвяне на
Интегриран
план за градско
възстановяване
и развитие на
град Самоков

Дейност 3. Сформиране на екип

Дейност 4. Подготовка на тръжна
документация
199 380,00 лв.

189 411,00 лв.

9 969,00 лв.

Дейност 5. Провеждане на
процедури за избор на
изпълнители

1. Разработе
ни
интегрира
ни
планове
за градско
развитие
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Дейност 6. Изготвяне на ИПГВР
Дейност 7. Осигуряване на
публичност
Дейност 8. Извършване на одит

Община Самоков
Дейност 9. Управление и отчитане
на дейностите по проекта
СКЛЮЧЕН НА 19.12.2013
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Дейност 1: Организация и
управление на проекта, отчетност,
вътрешен мониторинг и контрол;

Община Нови
пазар

пк. 9900, гр. Нови
пазар, община
Нови пазар,
област Шумен, ул.
„Васил Левски” 3

Община Нови
пазар

Изработване на
Интегриран
план за градско
възстановяване
и развитие с
времеви
хоризонт до
2020 г.,
насочен към
устойчиво и
трайно
преодоляване
на високата
концентрация
на
икономически,
природни и
социални
проблеми в
град Нови
пазар.

Дейност 2: Изготвяне на
документация за участие и
провеждане на процедури за
възлагане на обществени поръчки;
Дейност 3: Действия за
информиране и публичност за
финансовия принос на ЕФРР;
Дейност 4. Формулиране на Визия
за развитие на град Нови пазар до
2020 г.;
188 524,00 лв.

179 097,80 лв.

9 426,20 лв.

Дейност 5. Провеждане на
обществени обсъждания (кръгли
маси, фокус групи, анкетни
проучвания);

1. Разработе
ни
интегрира
ни
планове
за градско
развитие
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Дейност 6. Формулиране на Цели
и Стратегия на ИПГВР на град
Нови пазар;
Дейност 7. Идентифициране на
проектни идеи, проекти и
възможности за публично-частни
партньорства на територията на
града;
Дейност 8. Идентифициране на
заинтересовани страни, целеви
групи, потенциални инвеститори,
партньори и др. които ще бъдат

16

обхванати в процеса на
изпълнение на ИПГВР;
Дейност 9. Преценка за
необходимостта от извършване на
екологична оценка (ЕО) и оценка
за съвместимост (ОС) на ИПГВР
съгласно ЗООС и изготвянето им
при преценка на компетентните
органи;
Дейност 10. Изготвяне на планграфик за изпълнение и програма
за реализация (бизнес
план) на ИПГВР, включващ
график за провеждане на
отчуждителни процедури и
съгласувателни процедури;
Дейност 11. Изготвяне на бюджет
на ИПГВР;
Дейност 12. Изготвяне на
индикатори за наблюдение и
оценка на ИПГВР;
Дейност 13. Изготвяне на Целеви
и проблемен анализ на настоящата
ситуация в социално
икономически и екологичен план
и по отношение на осигуреността
на територията на община Нови
пазар с действащи устройствени
планове и схеми.
Дейност 14. Извършвване на одит

17

на проекта.

Дейност 1 : Организация и
управление на проекта;

"Изготвяне на
Интегриран
план за градско
развитие и
възстановяване
на град
Ботевград за
периода 20142020г."

Община
Ботевград
гр.Ботевград 2140
пл."Освобождени
е" 13,

Община
Ботевград

Дейност 2 : Изготвяне на тръжни
документи и провеждане на
процедури за избор на
изпълнители;

197 272,40лв.

187 408,78лв.

9 863,62лв.

Дейност 3 : Изготвяне на
Интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град
Ботевград за периода 2014-2020г.;
Дейност 3.1.: Изготвяне на Целеви
и проблемен анализ на настоящата
ситуация в социално
икономически и екологичен план,
и по отношение на осигуреността
на територията с действащи
устройствени планове/схеми;
Дейност 3.2.: Разработване на
визия за развитието на град
Ботевград до 2020 г.; Дейност 3.3.:
Провеждане на обществени
обсъждания (кръгли маси, фокус
групи, анкетни проучвания);
Дейност 3.4.: Формулиране на

1. Разработе
ни
интегрира
ни
планове
за градско
развитие
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Цели и стратегия на ИПГВР;
Дейност 3.5.: Идентифициране на
проектни идеи, проекти и
възможности за публично-частни
партньорства на територията на
града; Дейност
3.6.:Идентифициране на
заинтересовани страни, целеви
групи, потенциални инвеститори,
партньори и др. които ще бъдат
обхванати в процеса на
изпълнение на ИПГВР; Дейност
3.7.:Преценка за необходимостта
от ЕО и ОС; Дейност 3.8.:
Изготвяне на план-график за
изпълнение и програма за
реализация (бизнес план) на
ИПГВР; Дейност 3.9.: Изготвяне
на бюджет на ИПГВР; Дейност
3.10.: Изготвяне на индикатори за
наблюдение и оценка на ИПГВР;
Дейност 4 : Одит на проекта;
Дейност 5 : Информираност и
публичност по проекта;
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Дейност 1: Организация и
управление на проекта

Община Карнобат

8400 гр. Карнобат,
бул. „България”
№12

Дейност 2: Подготовка и
провеждане на процедури по
обществени поръчки

Изготвяне на
интегриран
план за градско
възстановяване
и развитие на
гр. Карнобат
Община
Карнобат

Дейност 3: Изпълнение на договор
за изготвяне на Интегриран план
за градско възстановяване и
развитие – гр. Карнобат
199 182,50 лв.

189 223,37 лв.

9 959,13 лв.

Дейност 4: Преценка за
необходимостта от екологична
оценка съгласно ЗООС и оценка за
съвместимост съгласно ЗБР или
извършване на екологична оценка
и оценка за съвместимост на
ИПГВР

1. Разработе
ни
интегрира
ни
планове
за градско
развитие

15

Дейност 5: Мерки по информация
и публичност
Дейност 6: Одит на проекта

Община Нова
Загора
Гр. Нова Загора,
ул. "24-ти Май" №
1

Община Нова
Загора

Изработване на
Интегриран
план за градско
възстановяване
и развитие на
град Нова
Загора

Дейност 1. Сформиране на екип.
199 991,20лв.

189 991,64 лв.

9 999,56 лв

Дейност 2. Управление,
наблюдение, финансов контрол и
отчетност.
Дейност 3. Подготовка на
документация за възлагане на
обществена поръчка и провеждане

1. Разработе
ни
интегрира
ни
планове
за градско
развитие

20

20

на процедури.
Дейност 4. Разработване на
Интегриран план за градско
възстановяване и развитие за град
Нова Загора.
Дейност 5. Приемане на ИПГВР.
Дейност 6. Информация и
публичност.
Дейност 7.Одит на проекта.
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Изготвяне на
интегриран
план за градско
възстановяване
и развитие на
град Разлог

Община Разлог

гр. Разлог, ПК:
2760, ул. "Стефан
Стамболов" 1

Община Разлог
199 920,00 лв.

189 924,00 лв.

9 996,00 лв.

Дейност 1 „Организация и
управление на дейностите по
проекта“; Дейност 2 „Изготвяне
на тръжни документи и
провеждане на процедури за избор
на изпълнители“; Дейност 3
„Изготвяне на Интегриран план за
градско възстановяване и развитие
на гр. Разлог“; Дейност 4
„Преценка за необходимостта от
екологична оценка (ЕО) и
извършване на екологична оценка
и оценка за съвместимост на
ИПГВР, когато е преценено като
необходимо от компетентния
орган“; Дейност 5 „Прилагане на
мерки за информация и
публичност на дейностите по
проекта“; Дейност 6 "Одит на
проекта".

1. Разработе
ни
интегрира
ни
планове
за градско
развитие
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Дейност 1:Дейности за
организация и управление на
проекта

Община Червен
бряг
обл.Плевен,
гр.Червен бряг,
ул. „Антим І” 1
ПК 5980

Дейност 2: Подготовка и
провеждане на обществени
поръчки

Изготвяне на
интегриран
план за градско
възстановяване
и развитие на
гр. Червен бряг
Община Червен
бряг

197 200,00 лв.

187 340,00 лв.

9 860,00 лв.

Дейност 3: Изпълнение на договор
за техническа помощ за за
изготвяне на Интегриран план за
градско възстановяване и развитие
– гр. Червен бряг
Дейност 4: Преценка за
необходимостта от екологична
оценка съгласно ЗООС и оценка за
съвместимост съгласно ЗБР или
извършване на екологична оценка
и оценка за съвместимост на
ИПГВР

1. Разработе
ни
интегрира
ни
планове
за градско
развитие

14

Дейност 5: Мерки по информация
и публичност
Дейност 6: Извършване на одит
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Дейност 1: Организация и
управление на проекта
Дейност 2: Подготовка и
провеждане на обществени
поръчки

Община Малко
Търново
"Гр. Малко
Търново - 8162

Община Малко
Търново

Ул.
„Малкотърновска
комуна” №3"

Изготвяне на
Интегриран
план за градско
възстановяване
и развитие на
гр. Малко
Търново

Дейност 3: Изпълнение на договор
за техническа помощ за за
изготвяне на Интегриран план за
градско възстановяване и развитие
– гр. Малко Търново

199 403,20 лв.

189 433,04 лв.

9 970,16 лв.

Дейност 4: Провеждане на
процедури по екологичното
законодателство за ИПГВР- гр.
Малко Търново
Дейност 5: Мерки за осигуряване
на информация и публичност

1. Разработе
ни
интегрира
ни
планове
за градско
развитие
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Дейност 6: Извършване на одит

СКЛЮЧЕН НА 20.12.2013
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Община
Сандански
обл.
Благоевград,
община
Сандански, гр.
Сандански,
бул.“Свобода”№
14

Община
Сандански

Дейност 1 „Сформиране на
екип по проекта. Вътрешен
контрол на изпълнението на
проекта. Стартиране на
изпълнението на проекта.“

Интегриран
план за
градско
възстановяван
е и развитие
на град
Сандански

Дейност 2 „Тръжни
процедури"

199 900,00лв.

189 905,00 лв.

9 995,00 лв.

Дейност 3 „Информация и
публичност“
Дейност 4 „Изготвяне на
Интегриран план за градско
възстановяване и развитие на
град Сандански“

1. Разработе
ни
интегрира
ни
планове
за градско
развитие
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Дейност 5 „Финален одит на
проекта; Финално техническо
и финансово отчитане на
проекта“
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Дейност 1.Организация и
управление;

Община Горна
Оряховица
гр.Горна
Оряховица,
пл."Георги
Измирлиев" 5

Община Горна
Оряховица

Дейност 2: Подготовка и
провеждане на избор на
изпълнители;

Интегриран
План за
Градско
Възстановява
не и Развитие
на гр.Горна
Оряховица

Дейност 3 Мерки за
информация и публичност;

457 127,00 лв.

434 270,65 лв.

22 856,35 лв.

Дейност 4: Изготвяне на
Интегриран план за градско
възстановяване и развитие на
гр.Горна Оряховица за периода
2014 - 2020 г.;
Дейност 5 : Преценка за
необходимостта от екологична
оценка (ЕО) и оценка за
съвместимост (ОС) на ПУП и
ИПГВР и извършване на
екологични оценки и оценки за
съвместимост ;

1. Разработе
ни
интегрира
ни
планове
за градско
развитие
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Дейност 6: Одит
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Дейност 1:
-Сформиран екип по проекта;
- Сключени 3 бр. договори;
- Проведена начална среща на
екипа и разпределени
индивидуални задачи и
отговорности

Община
Свиленград
обл. Хасково,
община
Свиленград,
гр. Свиленград,
бул. България №
32"

Община
Свиленград

Интегриран
план за
градско
възстановяван 199 800,00 лв.
е и развитие
на град
Свиленград

- Осъществен вътрешен
контрол на изпълнението на
проекта

189 810,00лв.

9 990,00 лв.

Дейност 2:
- изготвени и проведени 1 бр.
тръжни процедури

1. Разработе
ни
интегрира
ни
планове
за градско
развитие
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- избрани 5 бр.изпълнители на
дейностите по проекта
Дейност 3:
- Организирани
пресконференции – 2 бр.
- Проведени информационни
дни – 2 бр.
- Изготвени и публикувани 2
бр. писма-покани;
- Изготвена и поддържана
информационна секция за
27

проекта на сайта та община
Свиленград
- Изготвени и разпространени
1000 бр. листовки и 20 бр.
плакати;
- Публикувани 3 статии в
местни медии популяризиращи
напредъка по проекта и
приноса на ЕС и РБ за
осъществяването му;
Дейност 4:
- Разработен и одобрен ИПГВР
– 1 бр.;
Дейност 5:
- Изготвен финален технически
и финансов отчет – 1 бр.;
- Изготвен финален одитен
доклад – 1 бр.
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Дейност 1: Организация и
управление на проекта;

Община
Берковица
гр. Берковица,
п.к. 3500, пл.
"Йордан
Радичков" 4

Община
Берковица

Дейност 2: Подготовка и
съгласуване на документации
за избор на изпълнители;

Подкрепа за
изготвяне на
интегриран
план за
градско
възстановяван
е и развитие
за град
Берковица

Дейност 3: Провеждане на
тръжни процедури за избор на
изпълнители;
Дейност 4: Изготвяне на
Интегриран план за градско
възстановяване и развитие за
град Берковица;
195 360,00 лв.

185 592,00 лв.

9 768,00 лв.

Дейност 5: Преценка за
необходимостта от екологична
оценка и оценка за
съвместимост на ИПГВР;

1. Разработе
ни
интегрира
ни
планове
за градско
развитие
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Дейност 6: Оценка и одобрение
на ИПГВР от УО на ОПРР;
Дейност 7: Осъществяване на
мониторинг и контрол на
изпълнението в рамките на
проекта;
Дейност 8: Мерки по
осигуряване на информираност
и публичност;
Дейност 9: Одит на проекта;
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Дейност 1. Сформиране на
екип за управление на проекта

Община
Димитровград

6400, гр.
Димитровград,
бул. "Г.С.
Раковски" №15

Община
Димитровград

Дейност 2. Подготовка на
тръжна документация за избор
на изпълнители по дейностите

Интегриран
план за
градско
възстановяван
е и развитие
на град
Димитровгра
д

Дейност 3. Провеждане на
процедури за избор на
изпълнители и сключване на
договори
497 820,00 лв.

472 929,00 лв.

24 891,00 лв.

Дейност 4. Изготвяне на
интегриран план за градско
възстановяване и развитие

1. Разработе
ни
интегрира
ни
планове
за градско
развитие

20

Дейност 5. Осигуряване на
информация и публичност
Дейност 6. Извършване на одит
Дейност 7. Управление и
отчитане на проекта
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Дейност 1: Управление на
проекта.
Дейност 2: Подготовка и
провеждане на процедури за
възлагане на обществени
поръчки по проекта.
Дейност 3: Сформиране на
работна група и участие в
процеса на подготовката,
изготвянето и одобряване на
ИПГВР – Мездра.
Община Мездра
Р България,
област Враца,
3100, гр.
Мездра, ул.
„Христо Ботев”
27.

Община
Мездра

Подкрепа за
разработване
на
Интегриран
план за
198 465,00 лв.
градско
възстановяван
е и развитие –
гр. Мездра

188 541,75 лв.

9 923,25 лв.

Дейност 4: Изготвяне на
Интегриран план за градско
възстановяване и развитие на
град Мездра, вкл. изпълнение
на следните под-дейности:
4.1. Изготвяне на Целеви и
проблемен анализ на
настоящата ситуация в
социално икономически и
екологичен план, и по
отношение на осигуреността на
територията с действащи
устройствени планове/схеми.

1. Разработе
ни
интегрира
ни
планове
за градско
развитие
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4.2. Изготвяне на Визия за
развитието на града до 2020 г.;
4.3. Провеждане на
обществени обсъждания на
ИПГВР на град Мездра;
4.4. Формулиране на цели и
стратегия на ИПГВР;
4.5. Идентифициране на
31

проектни идеи, проекти и
възможности за публичночастни партньорства на
територията на града;
4.6. Идентифициране на
заинтересовани страни, целеви
групи, потенциални
инвеститори, партньори и др.,
които ще бъдат обхванати в
процеса на изпълнение на
ИПГВР;
4.7. Изготвяне на
документация за преценка на
необходимостта от ЕО и ОС за
ИПГВР;
4.8. Изготвяне на план-график
за изпълнение и програма за
реализация (бизнес план) на
ИПГВР:
4.9. Изготвяне на бюджет на
ИПГВР;
4.10. Изготвяне на индикатори
за наблюдение и оценка на
ИПГВР.
Дейност 5: Извършване на
екологична оценка и оценка за
съвместимост на ИПГВР –
Мездра.
Дейност 6: Изпълнение на
мерки за информация и
публичност.
Дейност 7: Извършване на
32

одит на проекта.
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Дейност 1.Организация и
управление на проекта

Община Генерал
Тошево
9500, гр.Генерал
Тошево,
ул."Васил
Априлов" №5

Община
Генерал
Тошево

Дейност 2. Подготовка,
съгласуване и провеждане на
процедури за възлагане на
обществени поръчки за:

Интегриран
план за
градско
възстановяван
е и развитие
на град
Генерал
Тошево

2.1. Изработване на
интегриран план за градско
възстановяване и развитие на
град Генерал Тошево

199 774,80 лв.

189 786,06 лв.

9 988,74 лв.

2.2. Осигуряване на
информация и публичност по
проекта.
2.3. Одит на проекта.
Дейност 3. Изработване на
ИПГВР на гр.Генерал Тошево.

1. Разработе
ни
интегрира
ни
планове
за градско
развитие

18

Дейност 4. Дейности по
одобряване на ИПГВР,
включително и от УО на
ОПРР.
Дейност 5. Дейности за
разпространение на
информация и публичност.
Дейност 6.Одит на проекта.
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Дейност 1 „Организация,
управление и избор на
изпълнители по дейностите от
проекта“;
Дейност 2 "Изготвяне на
целеви и проблемен анализ на
настоящата ситуация";

Община Троян
област Ловеч,
община Троян,
5600 гр. Троян,
пл. Възраждане
№1

Община Троян

"Изготвяне на
интегриран
план за
градско
възстановяван
е и развитие
на град Троян
с времеви
хоризонт до
2020 г."

Дейност 3 "Формулиране на
визия Троян 2020";
Дейност 4 " Провеждане на
обществени обсъждания (
кръгли маси, фокус групи,
анкетни проучвания)"
Дейност 5 „Формулиране на
цели и стратегия на ИПГВР“;
199 104,00 лв.

189 148,80 лв.

9 955,20 лв

Дейност 6 „Идентифициране
на проектни идеи, проекти и
възможности за публично
частни партньорства на
територията на града“;

1. Разработе
ни
интегрира
ни
планове
за градско
развитие

15

Дейност 7 „Идентифициране
на заинтересовани страни,
целеви групи, потенциални
инвеститори и партньори при
изработването и реализацията
на ИПГВР“;
Дейност 8 „Преценка на
необходимостта от екологична
оценка (ЕО) съгласно Закона за
опазване на околната среда
(ЗООС) и оценка за
съвместимост (ОС) съгласно
35

закона за биологичното
разнообразие (ЗБР) и
подзаконови нормативни
актове и извършване на ЕО и
ОС на ИПГВР , когато е
преценено като необходимо от
компетентния орган“;
Дейност 9 "Изготвяне на планграфик за изпълнение и
програма за реализация на
ИПГВР, включващ график за
провеждане на отчуждителни
процедури";
Дейност 10 „Изготвяне бюджет
на ИПГВР“;
Дейност 11 „Изготвяне на
индикатори за наблюдение и
оценка. Механизъм за
управление и реализация на
ИПГВР“;
Дейност 12 "Одит";
Дейност 13 "Разпространение
на информация и публичност".
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Дейност 1 „Организация и
управление на проекта“
Дейност 2 "Изготвяне на
целеви и проблемен анализ на
настоящата ситуация.
Формулиране на визия
Провадия 2020"

Община
Провадия
Област Варна,
гр. Провадия
9200, ул.
"Дунав"№39

Община
Провадия

Дейност 3. " Провеждане на
обществени обсъждания (
кръгли маси, фокус групи,
анкетни проучвания)"

"Изработване
на интегриран
план за
градско
възстановяван
е и развитие
Провадия
2020"

Дейност 4 „Формулиране на
цели и стратегия на ИПГВР“

199 668,70 лв.

189 685,26 лв.

9 983,44 лв.

Дейност 5 „Идентифициране
на проектни идеи, проекти и
възможности за публично
частни партньорства на
територията на града.“
Дейност 6. „Идентифициране
на заинтересовани страни,
целеви групи, потенциални
инвеститори и партньори при
изработването и реализацията
на ИПГВР“

1. Разработе
ни
интегрира
ни
планове
за градско
развитие

12

Дейност 7. „Преценка на
необходимостта от екологична
оценка (ЕО) съгласно Закона за
опазване на околната среда
(ЗООС) и оценка за
съвместимост (ОС) съгласно
закона за биологичното
разнообразие (ЗБР) и
подзаконови нормативни
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актове и извършване на ЕО и
ОС на ИПГВР , когато е
преценено като необходимо от
компетентния орган“:
Дейност 8. "Изготвяне на планграфик за изпълнение и
програма за реализация на
ИПГВР, включващ график за
провеждане не отчуждителни
процедури. Изготвяне бюджет
на ИПГВР“
Дейност 9 . „Изготвяне на
индикатори за наблюдение и
оценка. Механизъм за
управление и реализация на
ИПГВР“
Дейност 10. „Визуализация и
публичност“
Дейност 11. „Одит на проекта“
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ДЕЙНОСТ 1: Сформиране на
екип на проекта;
ДЕЙНОСТ 2: Управление,
наблюдение, финансов контрол
и отчетност;

Община
Тутракан
7600 гр.Тутракан ,
ул.”Трансмарис
ка” 31, община
Тутракан,
област
Силистра

Община
Тутракан

Изготвяне на
интегриран
план за
градско
възстановяван
е и развитие
на град
Тутракан като
център на
агломерацион
200 000,00 лв.
ен ареал

ДЕЙНОСТ 3: Подготовка на
документация за възлагане на
обществени поръчки и
провеждане на процедури;

190 000,00 лв.

10 000,00 лв.

ДЕЙНОСТ 4: Изготвяне на
Целеви и проблемен анализ на
настоящата ситуация в
социално икономически и
екологичен план, и по
тношение на осигуреността на
територията с действащи
устройствени планове/схеми,
съгласно 1.4.2.2 от
Методическите насоки за
разработване и прилагане на
интегрирани планове за
градско възстановяване и
развитие за градовете от ниво
4, съгласно НКПР 2013-2025 г.
(октомври 2012 г.);

1. Разработе
ни
интегрира
ни
планове
за градско
развитие
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ДЕЙНОСТ 5: Визия за
развитието на града до 2020 г.;
ДЕЙНОСТ 6: Провеждане на
обществени обсъждания
(кръгли маси, фокус групи,
анкетни проучвания);
ДЕЙНОСТ 7: Формулиране на
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Цели и стратегия на ИПГВР;
ДЕЙНОСТ 8: Идентифициране
на проектни идеи, проекти и
възможности за публичночастни партньорства на
територията на града;
ДЕЙНОСТ 9: Идентифициране
на заинтересовани страни,
целеви групи, потенциални
инвеститори, партньори и др.
които ще бъдат обхванати в
процеса на изпълнение на
ИПГВР;
ДЕЙНОСТ 10: Преценка за
необходимостта от екологична
оценка (ЕО) съгласно Закона за
опазване на околната среда
(ЗООС) и оценка за
съвместимост (ОС), съгласно
Закона за биологичното
разнообразие (ЗБР) и
подзаконовите нормативни
актове и извършване на
екологична оценка и оценка за
съвместимост на ИПГВР,
когато е преценено като
необходимо от компетентния
орган;
ДЕЙНОСТ 11: Изготвяне на
план-график за изпълнение и
програма за реализация (бизнес
план) на ИПГВР, включващ
график за провеждане на
отчуждителни процедури и
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съгласувателни процедури, в
съответствие с действащата
нормативна уредба в страната;
ДЕЙНОСТ 12: Изготвяне на
бюджет на ИПГВР;
ДЕЙНОСТ 13: Изготвяне на
индикатори за наблюдение и
оценка на ИПГВР;
ДЕЙНОСТ 14: Информация и
публичност;
ДЕЙНОСТ 15: Одит на
проекта.
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Община
Севлиево
гр. Севлиево
5400, пл.
"Свобода" №1

Община
Севлиево

"Изработване
на интегриран
план за
градско
възстановяван
е и развитие
на град
Севлиево"

Дейност 1.Организация и
управление на проекта.
Дейност 2. Подготовка,
съгласуване и провеждане на
процедури по ЗОП.
200 000,00лв.

190 000,00 лв.

10 000,00 лв.

Дейност 3. Изработване на
Интегриран план за градско
възстановяване и развитие на
град Севлиево за периода 2014
- 2020 г.

1. Разработе
ни
интегрира
ни
планове
за градско
развитие
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Дейност 4. Одит на проекта.
Дейност 5.Разпространение на
информация и публичност.

Община
Крумовград
6900 гр.
Крумовград, пл.
"България" №5

Община
Крумовград

„Изготвяне на
Интегриран
план за
градско
възстановяван
е и развитие
на град
Крумовград“

Дейност 1:Дейности за
организация и управление на
проекта
Дейност 2: Подготовка и
провеждане на обществени
поръчки
199 661,60 лв.

189 678,52 лв.

9 983,08 лв.

Дейност 3: Изпълнение на
договор за изготвяне на
Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр.
Крумовград

1. Разработе
ни
интегрира
ни
планове
за градско
развитие
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Дейност 4: Преценка за
необходимостта от екологична
оценка съгласно ЗООС и
оценка за съвместимост
съгласно ЗБР или извършване
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на екологична оценка и оценка
за съвместимост на ИПГВР
Дейност 5: Мерки по
информация и публичност
Дейност 6: Извършване на
одит

Община Девин
4800, гр. Девин,
обл. Смолян, ул.
„Дружба” №1

Община Девин

Дейност 1 Организация и
управление на проекта

„Изготвяне на
Интегриран
план за
градско
възстановяван
е и развитие
на град
Девин“

Дейност 2 Подготовка и
провеждане на процедури за
възлагане на обществени
поръчки

198 497,10 лв.

188 572,24 лв.

9 924,86 лв.

Дейност 3 Изготвяне на
Интегриран план за градско
възстановяване и развитие на
град Девин
Дейност 4 Мерки за
информация и публичност на
проекта

1. Разработе
ни
интегрира
ни
планове
за градско
развитие

20

Дейност 5 Извършване на
независим финансов одит на
проекта
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Дейност № 1: "Организация и
управление на проекта"

Община
Асеновград
гр. Асеновград,
4230, пл. "Акад.
Николай
Хайтов" №9

Община
Асеновград

„Разработване
на интегриран
план за
градско
възтановяване
и развитие на
гр.
Асеновград“

Дейност №2 "Подготовка на
документация и провеждане на
тръжни процедури за избор на
външен изпълнители"

499 260,00 лв.

474 293,00 лв.

24 963,00 лв.

Дейност № 3 "Осигуряване на
информация и публичност по
проекта"

1. Разработе
ни
интегрира
ни
планове
за градско
развитие

20

Дейност №4 "Изготвяне на
Интегриран план за градско
възстановяване и развитие на
град Асеновград"
Дейност №5 "Одит по проекта"

Община Пещера
Област
Пазарджик,
община Пещера,
гр. Пещера 4550,
ул.“Дойранска
епопея”, № 17

Община
Пещера

"Планиране
на устойчиво,
хармонично и
интегрирано
развитие на
град Пещера
199 392,00 лв.
чрез
разработване
на интегриран
план за
градско
възстановяван
е и развитие"

'Дейност 1. Организация и
управление на проекта
Дейност 2. Провеждане на
процедури за избор на
изпълнители
189 422,40 лв.

9 969,60 лв.

Дейност 3. Изготвяне на
Интегриран план за градско
възстановяване и развитие на
град Пещера с времеви
хоризонт до 2020 г.

1. Разработе
ни
интегрира
ни
планове
за градско
развитие

20

Поддейност 3.1. Целеви и
проблемен анализ на
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настоящата ситуация
Поддейност 3.2. Формулиране
на Визия за развитието на град
Пещера до 2020 г.
Поддейност 3.3. Формулиране
на Цели и стратегия на ИПГВР
и разработване на
стратегическата част на
ИПГВР
Поддейност 3.4.
Идентифициране на
заинтересовани страни, целеви
групи, потенциални
инвеститори, партньори и др.
които ще бъдат обхванати в
процеса на изпълнение на
ИПГВР
Поддейност 3.5.
Идентифициране на проектни
идеи, проекти и възможности
за публично-частни
партньорства на територията
на града
Поддейност 3.6. Изготвяне на
програма за реализация (бизнес
план) на ИПГВР - бюджет на
ИПГВР и план-график за
изпълнение на ИПГВР
Поддейност 3.7. Изготвяне на
програма за управление на
реализацията/прилагането и
изготване на индикатори за
наблюдение и оценка на
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ИПГВР
Поддейност 3.8. Провеждане
на обществени обсъждания
Поддейност 3.9. Преценка за
необходимостта от екологична
оценка (ЕО) съгласно Закона за
опазване на околнатата среда (ЗООС) и оценка
за съвместимост (ОС),
съгласно Закона за
биологичното разнообразие
(ЗБР) и
подзаконовите нормативни
актове и извършване на
екологична оценка и оценка за
съвместимост на ИПГВР,
когато е преценено като
необходимо от компетентния
орган
Дейност 4. Одит на проекта
Дейност 5. Дейности за
осигуряване на информация и
публичност на проекта

46

