ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007-2013
ПРИОРИТЕТНА ОС 5 ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ
ОПЕРАЦИЯ 5.3 ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ НА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ НА ОПРР
СХЕМА BG161PO001/5-02/2012 "В ПОДКРЕПА ЗА СЛЕДВАЩИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД"

Наименование
и седалище на
бенефициента

Място на
изпълнение
на проекта

Наименование
на проекта

Общ размер
на проекта в
лв.

Размер на
безвъзмездната
финансова
помощ към
кандидата в лв.
(100%)

Финанс
ов
принос
на
кандида
та

Основни дейности

Индикатори

Продължите
лност на
изпълнение
на проекта

СКЛЮЧЕН НА 21.02.2013 Г.
Дейност 1: Организация и
управление на проекта;

гр. София; ул.
Сердика N»5:
р-н Оборище;
н.к. 1000

Столична
община

„Създаване на
проектна
готовност за
кандидатстване
на Столична
Община по
Оперативната
програма
Регионално
Развитие за
периода 20142020 г."

Дейност
2:
Подготовка,
съгласуване и провеждане на
процедури за възлагане на
обществени поръчки ;
2 497 600

2 497 600

0,00

Дейност 3: Обществено
обсъждане за избор па идея за
най-добро обемнопространствено решение

 Брой
подготвени
инвестиционни
проекти

 Очаквана стойност на
инвестиционните
разходи,
които
са
подготвени
за
кандндатстванеч

18 месеца

Дейност 4: Изготвяне на
работни инвестиционни
проекти за обновяване на
Централна градска част

1

Дейност 5: Обследване за
енергийна ефективност по
реда па чл. 16 от Закона за
енергийната ефективност
Дейност 6: Изготвяне на
работни инвестиционни
проекти за основен ремонт/ре
конструкция на общински
образователни, културни
и
социални институции;
Дейност 7: „Актуализиране на
подробно прединвестиционно проучване за
цялата система на градския
транспорт в София" и
провеждане на процедура за
преценка на необходимостта
от ОВОС
Дейност 8: Изготвяне на
финансов анализ/анализ
разходи-ползи
Дейност 9: Изготвяне на
технически инвестиционни
проекти за интегриран
градски транспорт;
Дейност 10: Съгласувана на
изготвените инвестиционни
проекти с компетентните
институции;
Дейност 11: Изготвяне на
Оценка на съответствието на
изготвените инвестиционни
проекти със съществените
изисквания към строежите и
издавена не разрешителни за

2

строеж на обектите;
Дейност 12: Одит на проекта;
Дейност 13: Информация и
публичност на проекта
СКЛЮЧЕН НА 27.02.2013 Г.

Дейност 1: Организация и
управление на проекта
Дейност 2 Изготвяне
работни проекти

Община град
Добрич
гр. Добрич
9300, ул.
"България" 12

Община град
Добрич

"Бъдеще за
Добрич"

на

Дейност 3: Изготвяне на
подробно
прединвестиционно проучване за
системата
на
градски
транспорт и на финансови
анализи.
549 960,00

549 960,00

0,00

Дейност 4: Разработване на
обследвания за енергийна
ефективност на сгради от
образователната и културната
инфраструктура
Дейност 5: Финансов одит на
проекта
Дейност 6: Осигуряване на
информация и публичност на
проекта.

 Обща стойност
инвестиционните
проекти,
които
подготвени
кандидатстване:

на
са
за

1.градска среда
1.1. улици
1.2. парк
2.образователна
инфраструктура

18 месеца

4.културна
инфраструктура
 Подготвени
инвестиционни
предложения за:
1.градска среда
1.1. улици
1.2. парк
2.образователна
инфраструктура

3

4.културна
инфраструктура
СКЛЮЧЕН НА 05.06.2013 Г.
Дейност 1: "Организация,
управление и отчитане на
проекта"
Дейност 2: "Подготовка и
провеждане на процедури за
избор на изпълнители"
Дейност 3: "Изготвяне на
Технически пасторти"

Община
Силистра
гр.Силистра,
ул.,,Симеон
Велики" №33

Община
Силистра

Община
Силистра
инвестира в
следващия
програмен
период 20142020

Дейност 4: "Изготвяне на
Обследване за енергийна
ефективност"
549 669,00

549 669,00

0,00

 Обща стойност
инвестиционните
проекти,
които
подготвени
кандидатстване:

на
са
за

1. градска среда
2.образователна
инфраструктура
4.културна
инфраструктура

Дейност 5: "Провеждане на
публично обсъждане за избор
на идея за най-добро обемнопространствено решение"

 Подготвени
инвестиционни
предложения за:

Дейност 6: "Изготвяне на
Работни проекти"

2.образователна
инфраструктура

Дейност 7: "Изготвяне на
Доклад
за
оценка
на
съответствието на проекти"

4.културна
инфраструктура

18 месеца

1. градска среда

Дейност 8: "Съгласуване и
издаване на Разрешителни за
строеж
на
изготвените
проекти"
Дейност 9: "Извършване на
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независим финансов одит на
проекта"
Дейност 10: "Информация и
публичност"
СКЛЮЧЕН НА 07.06.2013 Г.
Дейност 1: „Организация и
управление на дейностите по
проекта“

Община
Благоевград
пл. “Георги
Измирлиев”
№1, гр.
Благоевград

Община
Благоевград

Инвестиции в
бъдещето на
община
Благоевград

549 900.00

0,00

стойност

проекти,

които

подготвени

Дейност 3: „Одит на проекта"

1.градска среда

Дейност 5: „Избор на идеи за
най-добро
обемно/пространствено
решение за обектите на
интервенция"
Дейност 6: „Изготвяне на
технически/работни проекти
за обектите, включени в
проекта“

на

инвестиционните

Дейност 2: „Осъществяване
на мерки за осигуряване на
информация и публичност"

Дейност 4: „Разработване на
тръжна
документация
и
провеждане на процедури за
избор на изпълнители"
549 900.00

 Обща

са
за

кандидатстване:
4.културна
инфраструктура

18 месеца

 Подготвени
инвестиционни
предложения за:
1. градска среда
4. културна
инфраструктура

Дейност 7: „Изготвяне на
обследвания за енергийна
ефективност"
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Дейност 8: „Оценка на
съответствието
на
инвестиционните проекти"
Дейност 9: „Изготвяне на
финансови анализи"
СКЛЮЧЕН НА 13.06.2013 Г.
Дейност 1. Организация и
управление на проекта

Община
Търговище
град
Търговище, пл.
"Свобода"

Община
Търговище

Инвестиционно
проектиране в
община
Търговище за
програмен
период 20142020 година

544 168,00

544 168,00

0,00

•Обща

стойност

на

инвестиционните

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

проекти,

които

Дейност 3. Форум „Модерна
и устойчива инфраструктура в
Търговище” - избор на найдобри обемно-пространствени
решения

1. градска среда

Дейност 4. Разработване на
обследвания за енергийна
ефективност
и
работни
инвестиционни проекти

инфраструктура

Дейност
5.
Оценка
на
съответствието, съгласуване и
одобрение на проектите и
издаване на разрешение за
строеж

инвестиционни

Дейност 6. Информация и
публичност

инфраструктура

подготвени

са
за

кандидатстване:
2.образователна
инфраструктура
4.културна

18 месеца

•Подготвени
предложения за:
1. градска среда
2.образователна

4.културна
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Дейност 7. Одит на проекта

инфраструктура

СКЛЮЧЕН НА 23.07.2013 Г.
Дейност 1 „Организация и
управление на проекта“

Община Стара
Загора
гр. Стара
Загора; бул.
"Цар Симеон
Велики" №107

Община
Стара Загора

„Създаване на
проектна
готовност за
кандидатстване
на Община
Стара Загора по
Оперативната
програма
Регионално
Развитие за
периода 20142020 г.”

1 500 000,00

1 500 000,00

0,00

•Обща

стойност

инвестиционните

Дейност
2
„Подготовка,
съгласуване и провеждане на
процедури за възлагане на
обществени поръчки “

проекти,

Дейност 3 „Изготвяне на
технически
паспорти
на
строежите по реда на Наредба
№
5
на
общински
образователни и културни
институции “

1. градска среда

Дейност 4: Изготвяне на
работни
инвестиционни
проекти за създаване на
модерна и устойчива градска
среда”
Дейност
5
„Обществено
обсъждане за избор на идея за
най-добро
обемнопространствено решение“
Дейност 6 "Обследване за
енергийна ефективност но
обикти от образователната и
културна инфраструктура в
Стара Загора по реда на чл. 16
от Закона за енергийната
ефективност“

на

които

подготвени

са
за

кандидатстване:

2.образователна
инфраструктура
4.културна
инфраструктура
18 месеца

•Подготвени
инвестиционни
предложения за:
1. градска среда
2.образователна
инфраструктура
4.културна
инфраструктура
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Дейност 7 „Изготвяне на
работни
инвестиционни
проекти
за
основен
ремонт/реконструкция
на
общински образователни и
културни институции
Дейност 8: Съгласувана на
изготвените инвестиционни
проекти с компетентните
институции
Дейност 9: Изготвяне на
Оценка на съответствието на
изготвените инвестиционни
проекти
със съществените
изисквания към строежите и
издавена на разрешителни за
строеж на обектите
Дейност 10: Одит на проекта
Дейност 11: Информация и
публичност на проекта

СКЛЮЧЕН НА 25.07.2013 Г.
Община
Кърджали
гр. Кърджали,
бул.
"България" №
41

Община
Кърджали

"Техническа
помощ за
развитието на
град Кърджали"

Дейност 1 „Административно
управление на проекта“
535 873,39

535 873,39

0,00

Дейност 2 „Подготовка и
провеждане на процедури за
избор на изпълнители“
Дейност 3
технически

„Изготвяне
паспорти

на
на

•Обща

стойност

на

инвестиционните
проекти,

които

подготвени

са

18 месеца

за

кандидатстване:
1. градска среда
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обектите“

2.образователна

Дейност 4 „Изготвяне на
обследвания за енергийна
ефективност на обектите“

инфраструктура

Дейност 5 „Разработване на
работни проекти на обектите“
Дейност
6
„Медийно
отразяване и осигуряване на
публичност на дейностите по
проекта“
Дейност 7 „Извършване на
одит на проекта“
Дейност 8 „Провеждане на
обсъждане на идеи за обемно
- пространствени решения на
обектите“

4.културна
инфраструктура

•Подготвени
инвестиционни
предложения за:
1. градска среда
2.образователна
инфраструктура
4.културна
инфраструктура

СКЛЮЧЕН НА 26.07.2013 Г.

Община
Пловдив
4000 гр.
Пловдив, пл.
„Стефан
Стамболов” №
1

Община
Пловдив

"ПЛОВДИВ
през 2014-2020
г. интелигентен,
устойчив,
желан
европейски
град"

Дейност 1 „Организация и
управление на проекта“

1 466 136,00

1 466 136,00

0,00

Дейност 2 „Разработване на
тръжна
документация
и
провеждане на обществени
поръчки
за
избор
на
изпълнители“
Дейност 3
технически
строежите“

„Изготвяне
паспорти

на
на



Обща стойност на
инвестиционните
проекти,

които

подготвени

са
за

18 месеца

кандидатстване:
1. градска среда
2.образователна
инфраструктура
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Дейност 4 „Изготвяне на
Обследване за енергийна
ефективност и сертифициране
за енергийна ефективност“



Дейност 5 „Организиране и
провеждане
на
широки
обществени обсъждания за
избор на идеи за най-добри
обемно-пространствени
решения“

1. градска среда

Подготвени
инвестиционни
предложения за:

2.образователна
инфраструктура

Дейност 6 „Изработване на
инвестиционни проекти за
включените в списъка обекти
за градска среда“
Дейност 7 „Изработване на
инвестиционни проекти за
включените в списъка обекти
за
образователна
инфраструктура“
Дейност 8
„Оценка
за
съответствие
на
инвестиционния проект със
същественото изискване по
чл. 169, ал. 1, т.6 от ЗУТ“
Дейност 9 „Изготвяна на
оценка за съответствие на
част „Конструктивна“
Дейност
10
„Независим
финансов одит на проекта“
Дейност 11 „Информация и
публичност на проекта“
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СКЛЮЧЕН НА 31.07.2013 Г.
Дейност 1: Организация ,
управление и отчетност на
проекта.

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

Община
Разград

„Изграждане на
съвременна
градска
среда,културна,
образователна и
социална
инфраструктура
в гр.Разград гаранция за
интегрирано
градско
развитие”

Дейност 2: Подготовка и
провеждане на процедури за
възлагане на обществени
поръчки.
Дейност
3:
Обществени
обсъждания за избор на идея
за
най-добро
обемнопространствено решение.

533 040,00

533 040,00

0,00



Обща стойност на
инвестиционните
проекти,

които

подготвени

са
за

кандидатстване:
1. градска среда:
1.1 улици и тротоари,
подлези и мостове
1.2.

паркове,

градски

Дейност 4: Обследване за
енергийна ефективност и
сертифициране на сгради от
образователната и културната
инфраструктура.
Дейност 5: Изготвяне на
технически паспорти.

градини

Дейност
работни
проекти.

1.5.реконструкция на 2

6:

Изготвяне на
инвестиционни

Дейност
7:
Оценка
на
съответствието,съгласуване и
одобряване
на
инвестиционните проекти и
издаване на Разрешения за
строеж
Дейност 8: Осигуряване на
информация и публичност на

1.3.междублокови
18 месеца

пространства
1.4.

изграждане

на

велоалеи
бр. мостове
1.6.пешеходен подлез
1.7.

енергоспещаващо

улично осветление
2.

образователна

инфраструктура
4.

културна

инфраструктура
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проекта



Подготвени
инвестиционни

Дейност 9: Осъществяване на
финансов одит по проекта

предложения за:
1. градска среда
2.образователна
инфраструктура
4.

културна

инфраструктура

СКЛЮЧЕН НА 14.08.2013 Г.
ейност
1:
„Интегриран
градски транспорт на Враца пред-инвестиционно
проучване - ПИП, ФА/АРП“
Община Враца,
гр. Враца, ул.
"Стефанаки
Савов" № 6,
п.к 3000

Община
Враца

Община Враца
– с готовност за
изпълнение на
проекти през
следващия
програмен
период

550 000,00

550 000,00

0,00

Дейност 2: „Изготвяне на
работен проект за Интегриран
градски транспорт на гр.
Враца”;



Обща стойност на
инвестиционните
проекти,

които

подготвени

са
за

кандидатстване:
1. градска среда

18 месеца

2.образователна
Дейност 3: „Изготвяне на
работен
проект
за
Реконструкция на централна
пешеходна зона";
Дейност 4: „Изготвяне на
работен
проект
за
Реконструкция на обществен

инфраструктура
4.

културна

инфраструктура



Подготвени

12

парк Руски";

инвестиционни

Дейност 5: „Изготвяне на
технически паспорти на 17
съществуващи
общински
сгради”;

предложения за:

Дейност 6: „Обследване за
енергийна ефективност и
сертифициране
на
съществуващи
общински
сгради”;

1. градска среда
2.образователна
инфраструктура
4.

културна

инфраструктура

Дейност 7: „Изготвяне на
работни проекти за основен
ремонт/реконструкция/обновя
ване на 17 общински сгради”;
Дейност 8: "Информация и
публичност";
Дейност 9: "Одит на проекта"
СКЛЮЧЕН НА 15.08.2013 Г.
Дейност 1: Организация и
управление на проекта
община
Велинград
гр.Велинград,
бул. „Хан
Аспарух” № 35

община
Велинград



Обща стойност на
инвестиционните
проекти,

Велинград интегриран
град на
бъдещето

541 236,00

541 236,00

0,00

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

които

подготвени

са
за

кандидатстване:

18 месеца

1. градска среда
2.

образователна

инфраструктура
Дейност 3:Избор на най-добро

3.

социална
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обемно
пространствено
решение чрез процес на
широко
обществено
обсъждане

инфраструктура


Подготвени
инвестиционни
предложения за:

Дейност 4: Изготвяне
технически/работни
инвестиционни проекти

на

1. градска среда
2.

образователна

инфраструктура
Дейност 5: Информационна
кампания

3.

социална

инфраструктура
Дейност 6: Извършване на
независим финансов одит и
приключване на проекта
СКЛЮЧЕН НА 22.08.2013 Г.
Дейност 1 „Организация и
управление“
Дейност 2 „Изработка
тръжна документация“

Община
Шумен
град Шумен,
бул. Славянски
№ 17

Община
Шумен

"Създаване на
готовност за
следващият
програмен
период"

548 475,96

548 475,96

0,00



инвестиционните
проекти,

на

Дейност 3 „Избор на найдобри обемно-устройствени
решения и изработване на
технически задания“
Дейност 4 „Изработка на
техническа
документация,
съгласуване на техническите
проекти“

Обща стойност на

които

подготвени

са
за

кандидатстване:
18 месеца

1. градска среда
2.образователна
инфраструктура
4.

културна

инфраструктура

Дейност 5 „Информация и
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публичност“



Подготвени
инвестиционни

Дейност 6 „Одит на проекта“

предложения за:
1. градска среда
2.образователна
инфраструктура
4.

културна

инфраструктура

СКЛЮЧЕН НА 23.08.2013 Г.

Община Лом,
Град Лом, ул.
„Дунавска”
№12, област
Монтана

Община Лом

Подготовка на
инвестиционни
проекти
включени в
зоните за
въздействие и
постигане на
готовност на
Община Лом за
кандидатства
през следващия
програмен
период 2014 2020 г.

Дейност 1."Сформиране на
екип за управление на
проекта";
Дейност 2. "Подготовка на
техническа спецификация и
документация за възлагане на
обществена поръчка";
423 725,19

423 725,19

0,00

Дейност 3 „Изготвяне
на
обследване
за
енергина
ефективност по реда на чл.16
от ЗЕЕ“;
Дейност 4 „Изотвяне на
Технически паспорти по реда
на Наредба №5/2006." ;



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

1. градска среда
2. образователна
инфраструктура

18 месеца

3. социална
инфраструктура
4. културна
инфраструктура

Дейност 5 „Изготвяне на
технически/работни проекти
по реда на ЗУТ и Наредба
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№4/21.05.2001 за обхвата и
съдържанието
на
инвестиционните проекти“ ;
Дейност 6 „Изработване на
рекламни
материали
и
осгуряване на публичност на
проекта
и
обществено
обсъждане";
Дейност 7 „Осъществяване на
външен финанов одит“.



Подготвени
инвестиционни
предложения за:

1. градска среда
2. образователна
инфраструктура
3. социална
инфраструктура
4. културна
инфраструктура

СКЛЮЧЕН НА 27.08.2013 Г.
Дейност 1. Организация и
управление на проекта
Дейност 2.
провеждане
процедури

Община
Карлово

гр. Карлово, ул.
Петко Събев №
1

Община
Карлово

Зелен градски
център на град
Карлово

550 000,00

550 000,00

0,00



Подготовка и
на
тръжни

Дейност 3. Изготвяне на
цялостно
инвестиционно
решение и работен проект за
"Зелен градски център на град
Карлово"
Дейност 4. Осигуряване на
информация и публичност

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

1. градска среда
18 месеца



Подготвени
инвестиционни
предложения за:

1. градска среда

Дейност 5. Избор на идея за
най-добро
обемно-
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пространствено решение
Дейност 6. Отчетност пред
Управляващия орган и одит
на проекта
СКЛЮЧЕН НА 28.08.2013 Г.
Дейност 1 - Управление на
проекта;
Поддейност
Назначаване на екип;

Община
Казанлък

Община
Казанлък

В подкрепа за
следващия
програмен
период Казанлък 2020

549 458,66

549 458,66

0,00



Обща стойност на
инвестиционните

1.1.

проекти,

които

Поддейност
1.2.
Администриране на проекта;

подготвени

Поддейност
1.3.
Вътрешен
мониторинг
и
контрол;

1. градска среда

Дейност 2 - Изготвяне на
техническа спецификация и
документация за възлагане на
обществена поръчка;
Дейност 3 изпълнители;

Избор

на

за

кандидатстване:

2.

образователна

инфраструктура
3.

социална

18 месеца

инфраструктура


Подготвени
инвестиционни

Дейност 4 - Информация и
публичност;
Деиност 5 - Избор на идея за
най-добро
обемнопространствено решение;
Дейност 6 паспорти
и
ефективност;

са

Технически
енергийна

предложения за:
1. градска среда
2.

образователна

инфраструктура
3. социална
инфраструктура
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Поддейност
Изготвяне на
паспорти;

6.1.
технически

Поддейност
6.2.
Обследване за енергийна
ефективност и издаване на
сертификат
за
актуално
състояние на потреблението
на енергия;
Дейност 7 - Изготвяне на
инвестиционни проекти;
Поддейност
Изготвяне
на
проекти;

7.1.
работни

Поддейност
7.2.
Технически
контрол
на
Конструктивна
част
на
инвестиционните проекти (за
които е приложимо);
Поддейност 7.3. Оценка
за
съответствие
на
инвестиционните проекти със
същественото изискване по
чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ (за
които е приложимо);
Поддейност
7.4.
Съгласуване,
одобрение,
становище от РИОСВ, оценка
за
съответствието
на
инвестиционните проекти със
съществените изисквания към
строежите и издаване на
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разрешение за строеж;
Поддейност
7.5.
Отчитане на инвестиционните
проекти пред УО
Дейност 8 - Одит;
СКЛЮЧЕН НА 03.09.2013 Г.
Дейност 1 „Организация и
управление на проекта“;



инвестиционните
проекти,

Дейност 2 „Организиране и
провеждане на обществен
форум“

Община
Кюстендил
2500,
Кюстендил,
пл.”Велбъжд”
№1

Община
Кюстендил

Укрепване
капацитета на
Община
Кюстендил за
следващия
програмен
период 20142020.

Дейност 3 „ Подготовка,
съграсуване и провеждане на
процедури за възлагане на
обществени поръчки“;

Обща стойност на

които

подготвени

546 932,88

0,00

Дейност 4 „Изготвяне на
технически паспорти на
строежите“;
Дейност 5 „Изготвяне на
обследване за енергийна
ефективност и издаване на
сертификати за актуалното
състояние на потреблението
на енергия“

за

кандидатстване:
1. градска среда
2.образователна
инфраструктура
4.

546 932,88

са

културна

18 месеца

инфраструктура



Подготвени
инвестиционни
предложения за:

1. градска среда
2.образователна
инфраструктура

Дейност 6 „Изготвяне на
работни инвестиционни

4.

културна
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проекти“;

инфраструктура

Дейност 7 „Оценка на
съответствието на
инвестиционните проекти и
издаване на разрешения за
строеж“;
Дейност 8 „Информация и
публичност на проекта“;
Дейност 9 „Одит на проекта“;
СКЛЮЧЕН НА 18.09.2013

Община
Видин
3700 гр. Видин,
пл. "Бдинци"
№2

Община
Видин

Видин в
следващия
програмен
период

529 284,00

529 284,00

0.00

1. Организация и управление
на дейностите по проекта;
2. Разпространение на
информация и публичност;
3. Организиране и
провеждане на обществено
обсъждане;
4. Подготовка и провеждане
на тръжни процедури за избор
на изпълнители по проекта и
сключване на договори за
изпълнение;
5. Изготвяне на технически
паспорти на обектите предмет на интервенции по
проектното предложение;
6. Изготвяне на обследване за

Обща стойност на
инвестиционните
проекти, които са
подготвени за
кандидатстване:
1. градска среда
2. образователна

18 месеца

4. културна
инфраструктура
Подготвени
инвестиционни
предложения за:
1. градска среда
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енергийна ефективност;
7. Изготвяне на
инвестиционни проекти;
8. Осъществяване на
независим финансов одит.

2. образователна
инфраструктура
4. културна
инфраструктура

СКЛЮЧЕН НА 20.09.2013

Община Ямбол
гр. Ямбол, ул.
"Георги Сава
Раковски" 7

Община
Ямбол

Подготовка на
инвестиционни
проекти за
обекти в
община Ямбол в подкрепа за
следващия
програмен
период

549 900,00

549 900,00
0,00

Дейност 1: Организация и
управление на проекта:
Дейност 2: Подготовка на
документация за възлагане на
обществени поръчки и
провеждане на процедури за
избор на изпълнители
Дейност 2.1 Подготовка на
документация за възлагане на
обществени поръчки;
Дейност 2.2: Организиране на
обществени обсъждания за
съгласуване на техническите
задания;
Дейност 2.3: Провеждане на
процедури за избор на
изпълнители;
Дейност 3: Обследване за
енергийна ефективност на
сградите и издаване на
сертификат за актуалното
състояние на потреблението

Обща стойност на
инвестиционните
проекти, които са
подготвени за
кандидатстване:
1. градска среда
2. образователна
инфраструктура
4. културна
инфраструктура

18 месеца

Подготвени
инвестиционни
предложения за:
1. градска среда
2. образователна
инфраструктура
4. културна
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на енергия на сградите,
изготвяне на технически
паспорти, и разработване на
работни проекти;
Дейност 4: Осигуряване на
информация и публичност;
Дейност 5: Одит на проекта.

инфраструктура

СКЛЮЧЕН НА 24.09.2013

Община
Хасково
6300 гр.
Хасково, пл.
"Общински" 1

Община
Хасково

Осигуряване на
устойчиво и
интегрирано
развитие чрез
проектиране на
обновена и
модернизирана
градска среда в
община
Хасково

549 648,24

549 648,24
0,00

Дейност 1. „Организация,
управление и вътрешен
мониторинг”;
Дейност 2. „Изготвяне на
техническа спецификация и
документация за възлагане на
обществена поръчка и
провеждане на процедури за
избор на изпълнители“
Дейност 3. „Организиране на
кръгли маси за стимулиране
на гражданската подкрепа за
избор на предлаганите
инвестиции”
Дейност 4. „Подготовка на
инвестиционни проекти за
реконструкция на сградите на
Обекти 1-6: ОДЗ №15
"Слънце"; "ЦДГ №19
"Щурче"; "ОДЗ №11

Обща стойност на
инвестиционните
проекти, които са
подготвени за
кандидатстване:
1. градска среда
2. образователна
инфраструктура

18 месеца

Подготвени
инвестиционни
предложения за:
1. градска среда
2. образователна
инфраструктура
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"Елхица"; ЦДГ №9
"Усмивка"; ЦДГ №10
"Радост"; ОДЗ 20 „Весели
очички”
Дейност 5. Подготовка на
инвестиционни проекти за
Обект 7: Рехабилитация и
реконструкция на подход към
монумент "Св. Богородица" с
обща площ около 22 декара.
Дейност 6 „Подготовка на
инвестиционни проекти за
Обект 8. Реконструкция на
сградата на "ОУ "Шандор
Петьофи", жк. Орфей"
Дейност 7. „Подготовка на
инвестиционни проекти за
ОБЕКТ 9. Училищен
комплекс „Христо
Смирненски” с подобект 9.1.
Реконструкция на сградата на
училище „Христо
Смирненски”; подобект 9.2.
Реконструкция на сградата на
спортен салон към ОУ
„Христо Смирненски”;
подобект 9.3. Реконструкция
на сградата на спортен салон
за танци; подобект 9.4.
Изграждане на топли връзки
между спортния салон,
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училището и спортния салон
за танци; подобект 9.5.
Благоустрояване на
училищния двор.
Дейност 8. Подготовка на
инвестиционни проекти за
ОБЕКТ 10. Училищен
комплекс „Иван Рилски” с
подобект 10. 1. Реконструкция
на сградата на училище „Иван
Рилски”; подобект 10.2.
Благоустрояване на
училищния двор.
Дейност 9. „Информация и
публичност за проекта“
Дейност 10. Одит на проекта

СКЛЮЧЕН НА 24.09.2013
"Дейност 1. Организация и
управление на проекта
Община Ловеч
Област Ловеч,
община Ловеч
5500, ул.
"Търговска" 22

Община
Ловеч

Техническа
помощ за
подготовка на
инвестиционни
проекти в
подкрепа за
следващия

531 984,00

531 984,00

0.00

Дейност 2. Разработване на
документации за възлагане на
обществени поръчки,
свързани с изпълнението на
проектните дейности
Дейност 3. Информация и
публичност

Обща стойност на
инвестиционните
проекти, които са
подготвени за
кандидатстване:
18 месеца
1. градска среда
4. културна
инфраструктура
Подготвени
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програмен
период 20142020 година

Дейност 4. Независим
финансов одит
Дейност 5. Изработване на
технически паспорти за три
сгради
Дейност 6. Извършване на
обследване за енергийна
ефективност на две сгради

инвестиционни
предложения за:
1.

градска
среда

4. културна
инфраструктура

Дейност 7. Изработване на
работни инвестиционни
проекти

СКЛЮЧЕН НА 25.09.2013

Община
Смолян
Община
Смолян
гр. Смолян,
бул.
"България"
№12

Осигуряване на
устойчиво и
интегрирано
развитие чрез
проектиране на
обновена и
модернизирана
градска среда в
община

549 661,04

549 661,04

0.00

Дейност 1 - Управление на
проекта;
Дейност 2 - Публичност;
Дейност 3 - Одит на проекта;
Дейност 4 - Подготовка,
съгласуване и провеждане на
процедури за възлагане на
обществени поръчки;
Дейност 5 - Обществени
обсъждания;
Дейност 6 - Изготвяне на
обследвания за енергийна
ефективност и технически
паспорти;

Обща стойност на
инвестиционните
проекти, които са
подготвени за
кандидатстване:
1. градска среда

18 месеца

2. образователна
инфраструктура
Обща стойност на
инвестиционните
проекти, които са
подготвени за
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Хасково

Дейност 7 - Изготвяне на
работни проекти по реда на
ЗУТ и Наредба №4 за обхвата
и съдържанието на
инвестиционните проект;
Дейност 8 - Отчетност.

кандидатстване:
1. градска среда
2. образователна
инфраструктура

СКЛЮЧЕН НА 25.09.2013
"Дейност 1. Организация,
управление, вътрешен
мониторинг и одит на
проекта;
Община
Велико
Търново

5000 Велико
Търново, пл.
„Майка
България” 2

Община
Велико
Търново

Подготовка на
инвестиционни
проекти в град
Велико
Търново за
следващия
програмен
период

549 960,00

549 960,00

0.00

Дейност 2. „Изготвяне на
техническа спецификация и
документация за възлагане на
обществена поръчка и
провеждане на процедури за
избор на изпълнители“
Дейност 3 „Подготовка на
инвестиционни проекти за
градска среда в ж.к.
„Чолаковци” в ЗПСХ от
ИПГВР на гр.Велико
Търново“: Обект 1. Градска
среда в ж.к. „Чолаковци”;
Обект 2. Пешеходна алея
между ж.к. „Чолаковци” и

Обща стойност на
инвестиционните
проекти, които са
подготвени за
кандидатстване:
1. градска среда
2. образователна
инфраструктура
3. социална
инфраструктура

18 месеца

4. културна
инфраструктура

Подготвени
инвестиционни
предложения за:
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ж.к. „Бузлуджа”

1. градска среда

Дейност 4. „Подготовка на
инвестиционни проекти за
образователна
инфраструктура в ж.к.
„Чолаковци” в ЗПСХ от
ИПГВР на гр.Велико
Търново“: Обект 3. ОДЗ „Рада
Войвода”; Обект 4. СОУ
„Владимир Комаров”

2. образователна
инфраструктура
4. културна
инфраструктура

Дейност 5. „Подготовка на
инвестиционни проекти за
културна инфраструктура в
ж.к. „Чолаковци” в ЗПСХ от
ИПГВР на гр.Велико
Търново“: Обект 5. Народно
читалище „Създание – 1936”
Дейност 6. „Подготовка на
инвестиционни проекти за
градска среда в ЗПФ от
ИПГВР на гр.Велико
Търново“: Обект 6. Градска
среда в старата градска част;
Обект 7. Реконструкция и
рехабилитация на изгледните
площадки по ул. „Стефан
Стамболов”; Обект 8.
Реконструкция на
обществената тоалетна на ул.
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„Георги Сава Раковски”;
Обект 9. Площад
„Съединение”; Обект 10.
Изграждане на обществен
паркинг на ул. „Крайбрежна”
Дейност 7. „Подготовка на
инвестиционни проекти за
образователна
инфраструктура в ЗПФ от
ИПГВР на гр.Велико
Търново“: Обект 11. ОДЗ
„Пролет”; Обект 12.
Хуманитарна гимназия ""Св.
Св. Кирил и Методий""
Дейност 8. „Подготовка на
инвестиционни проекти за
културна инфраструктура в
ЗПФ от ИПГВР на гр.Велико
Търново“: Обект 13. Музей
„Възраждане и учредително
събрание”, Археологически
музей, Народна библиотека
„П.Р.Славейков”
Дейност 9. ""Стимулиране на
гражданската подкрепа""
(Съгласно изискванията в
Насоките за кандидатстване
по настоящата схема,
проектът предвижда
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извършването на процес на
широко обществено
обсъждане, както и да бъде
публикувана информация на
интернет-страницата на
конкретния бенефициент.
Дейност 10 „Информация и
публичност“"
СКЛЮЧЕН НА 03.10.2013

Община
Плевен

гр.Плевен
5800,
пл.„Възраждан
е” №2

Община
Плевен

„Създаване на
проектна
готовност за
участие по
Оперативна
програма
„Региони в
растеж” през
програмния
период 20142020 г.”

1. Организация и управление
на проекта.
2. Изготвяне и съгласуване на
тръжна документация и
провеждане на 8 бр.
обществени поръчки по ЗОП.
3. Дейност по информиране
на гражданското общество
(публични обсъждания).
1 348 383,60

1 348 383,60

0,00

4. Изготвяне на Доклади за
детайлно енергийно
обследване за 13 обекта сгради, и сертификати за
актуално състояние на
потреблението на енергия,
издаден по реда на чл. 16 и
чл.17 от ЗЕЕ.
5. Работно проектиране на
обекти:

Обща стойност на
инвестиционните
проекти, които са
подготвени за
кандидатстване:
1. градска среда
2. образователна
инфраструктура

15 месеца

3. социална
инфраструктура
4. културна
инфраструктура
Подготвени
инвестиционни
предложения за:
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5.1. Изготвяне на технически
паспорти и работно
проектиране на 13 обекта сгради.
5.2. Работно проектиране на
част от централната
пешеходна зона и ландшафт 1 хидротехническо
съоръжение, 1 зелена площ и
5 площадки - спортна и
детски.
5.3.Работно проектиране на 25
обекта от линейната
инфраструктура - улици (вкл.
2 кръстовища и 1 светофарна
уредба) и други 4 елементи на
транспортната
инфраструктура - 2 пътни
надлеза, 1 кръгово
кръстовищe и 5 моста.

1. градска среда
2. образователна
инфраструктура
3. социална
инфраструктура
4. културна
инфраструктура

6. Изготвяне на Комплексни
доклади за оценка за
съответствие на
инвестиционните проекти със
съществените изисквания към
строежите, съгласно чл. 142 и
чл. 169 на ЗУТ за 13 обекта сгради.
7.Изготвяне на финансов
анализ за обект "Автогара".
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8. Информация и публичност
9. Одит
Дейност 1 „Управление и
организация на проекта“
Дейност 2 „Избор на
изпълнител и изготвяне на 4
пакета тръжна документация
и технически спецификации“

Община Русе

7000 Русе, пл.
"Свобода" №6

Община Русе

"Техническа
помощ в
подкрепа на
Община Русе за
програмен
период 20142020г."

1 499 960,00

1 499 960,00

0,00

Обща стойност на
инвестиционните
проекти, които са
подготвени за
кандидатстване:
1. градска среда

Дейност 3 „Провеждане на 6
броя процедури по ЗОП “
Дейност 4 „ Изготвяне на
технически паспорти на
обектите“

2. образователна
инфраструктура

Дейност 5 „Изработване на
инвестиционни проекти по
реда на ЗУТ и Наредба №4 за
обхвата и съдържанието на
инвестиционните проекти, в
т.ч.и дейности по публични
обсъждания за избор на найдобри обемно-пространствени
решения, подробни КСС,
съгласуване с
експлоатационни дружества и
инстанции"

4. културна
инфраструктура

Дейност 6 „Изготвяне на
финансови анализи на

3. социална
инфраструктура
18 месеца

Подготвени
инвестиционни
предложения за:
1. градска среда
2. образователна
инфраструктура
3. социална
инфраструктура
4. културна
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обекти“

инфраструктура

Дейност 7 „Изготвяне на
оценки за съответствие за
инвестиционните проекти на
обекти“
Дейност 8 „Одобряване на
инвестиционните проекти и
издаване на разрешения за
строеж“
Дейност 9 „Представяне на
инвестиционните проекти за
приемане от страна на УО на
ОПРР“
Дейност 10 „Изготвяне на
финансов одит на проекта“
Дейност 11 „Провеждане на
пресконференции“
Дейност 12 „Текущо
информиране на местните
медии за напредъка на
проекта“
Дейност 13 „Изработка и
отпечатване на плакат на
проекта “
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СКЛЮЧЕН НА 07.10.2013
Дейност 1: Управление и
изпълнение на проекта
Дейност 2: Подготовка и
провеждане на процедури за
избор на изпълнители по ЗОП
Дейност 3: Изготвяне на
технически инвестиционни
проекти

Обща стойност на
инвестиционните
проекти, които са
подготвени за
кандидатстване:
1. градска среда

община
Пазарджик

гр. Пазарджик,
бул.
„България” №2

община
Пазарджик

Осигуряване на
проектна
готовност за
устойчиво,
интегрирано
градско
развитие на
град Пазарджик

Поддейност 1: Изготвяне на
технически паспорти на
строежите по реда на Наредба
№ 5 за техническите паспорти
на строежите
523 417,95

523 417,95

0,00
Поддейност 2: Изготвяне на
енергийно обследване
Поддейност 3: Изготвяне на
технически проекти по реда
на ЗУТ и Наредба №4 за
обхвата и съдържанието на
инвестиционни проекти
Поддейност 4: Избор на идея
за най-доброто обемнопространствено решение

2. образователна
инфраструктура
3. социална
инфраструктура

18 месеца

Подготвени
инвестиционни
предложения за:
1. градска среда
2. образователна
инфраструктура
3. социална
инфраструктура

Поддейност 5: Съгласуване на
инвестиционните проекти и
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издаване на разрешение за
строеж
Дейност 4 Mерки за
информация и публичност
Дейност 5 Одит на проекта
СКЛЮЧЕН НА 08.10.2013

Община
Петрич
п.к. 2850, гр.
Петрич, ул.
„Цар Борис ІІІ”
24

Община
Петрич

„Създаване на
проектна
готовност за
кандидатстване
на община
Петрич по
Оперативната
Програма за
Регионално
Развитие за
периода 20142020”

549 408,00

549 408,00

0,00

Дейност 1: УПРАВЛЕНИЕ И
МОНИТОРИНГ НА
ПРОЕКТА;
Дейност 2: ПОДГОТОВКА,
СЪГЛАСУВАНЕ И
ПРОВЕЖДАНЕ НА
ПРОЦЕДУРИ ЗА
ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
ЗА УСЛУГИ;
Дейност 3: ПРОВЕЖДАНЕ
ДЕЙНОСТИ ЗА
ИНФОРМИРАНОСТ,
ПУБЛИЧНОСТ И
ВИЗУАЛНА
ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА
ПРОЕКТА;
Дейност 4: ИЗГОТВЯНЕ НА
ИНВЕСТИЦИОННИ
ПРОЕКТИ ЗА 14
/ЧЕТИРИНАДЕСЕТ/
ОБЕКТА, ВКЛЮЧЕНИ В
ЗОНИТЕ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Обща стойност на
инвестиционните
проекти, които са
подготвени за
кандидатстване:
1. градска среда
2. образователна
инфраструктура
3. социална
инфраструктура

12 месеца

4. културна
инфраструктура
Подготвени
инвестиционни
предложения за:
1. градска среда
2. образователна
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НА ИПГВР-ПЕТРИЧ;
Дейност 5: ИЗГОТВЯНЕ НА
ФИНАНСОВИ АНАЛИЗИ ЗА
ОБЕКТ 1: Подобряване на
градска среда в УПИ
XXV,кв.53, отреден за
„градски парк” и OБЕКТ 3:
Обновяване на културна
инфраструктура в УПИ
III,кв.208:Читалище
„Бр.Миладинови”- гр.Петрич;
Дейност 6:
ПРИЕМАНЕ/ОДОБРЕНИЕ
ОТ СТРАНА НА УО НА
ОПРР НА КРАЙНИТЕ
ПРОДУКТИ ОТ
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ;
Дейност 7: ОДИТ НА
ПРОЕКТА;

инфраструктура

Дейност 1 „Организация и
управление на проекта“;
Дейност 2 „Организиране на
кръгла маса за стимулиране
на гражданската подкрепа за
избор на предлаганите
инвестиции с оглед избор на
идеята за най-доброто
обемно/пространствено

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

3. социална
инфраструктура
4. културна
инфраструктура

СКЛЮЧЕН НА 09.10.2013

Община
Перник
Община
Перник
2300 гр.

В подкрепа на
Перник за
следващия
програмен
период

545 412,00

545 412,00

0,00

18 месеца

1. градска среда
2. образователна
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Перник,
пл.”Св.Иван
Рилски” №1А

решение“ ;
Дейност 3 „Изготвяне на
технически спецификации и
документации за възлагане на
обществени поръчки“;
Дейност 4 „Изготвяне на
технически паспорти на
строежите по реда на Наредба
№ 5 за техническите паспорти
на строежите“;
Дейност 5 „Обследване за
енергийна ефективност по
реда на чл. 16 от ЗЕЕ и
сертифициране за актуално
състояние на потреблението
на енергия по реда на чл.17 от
ЗЕЕ“;
Дейност 6 „Изготвяне на
пред-инвестиционно
проучване за системата на
градския транспорт“;
Дейност 7 „Изготвяне на
финансов анализ (пълен
анализ разходи-ползи или
финансов анализ с анализ на
риска и чувствителността) на
системата на градския
транспорт“;
Дейност 8 „Изготвяне на
технически/работни проекти
по реда на ЗУТ и Наредба №4

инфраструктура
3. социална
инфраструктура
4. културна
инфраструктура
Подготвени
инвестиционни
предложения за:
1. градска среда
2. образователна
инфраструктура
3. социална
инфраструктура
4. културна
инфраструктура
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за обхвата и съдържанието на
инвестиционни проекти“;
Дейност 9 „Осигуряване на
информация и публичност по
проекта“;
Дейност 10 „Одит на
проекта“
СКЛЮЧЕН НА 16.10.2013

Община Варна
гр.Варна,
бул.”Осми
Приморски
полк” № 43

Община
Варна

„В подкрепа на
Варна за
програмен
период 2014 –
2020 година“

1 485 552,00

1 485 552,00

0,00

ДЕЙНОСТ 1: „Управление,
мониторинг, контрол и
отчетност на проекта“
ДЕЙНОСТ 2: „Подготовка на
документации и провеждане
на процедури за обществени
поръчки“
ДЕЙНОСТ 3: „Подготовка на
инвестиционни проекти в
пълна степен на проектна
готовност за обекти на
интервенции в градска среда“
ДЕЙНОСТ 4: „Подготовка на
инвестиционни проекти в
пълна степен на проектна
готовност за обекти на
интервенции в образователна
инфраструктура“
ДЕЙНОСТ 5: „Подготовка на
инвестиционни проекти в
пълна степен на проектна
готовност за обекти на

Обща стойност на
инвестиционните
проекти, които са
подготвени за
кандидатстване:
1. градска среда
2. образователна
инфраструктура
3. социална
инфраструктура

18 месеца

4. културна
инфраструктура
Подготвени
инвестиционни
предложения за:
1. градска среда
2. образователна
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интервенции в социална
инфраструктура“
ДЕЙНОСТ 6: „Подготовка на
инвестиционни проекти в
пълна степен на проектна
готовност за обекти на
интервенции в културна
инфраструктура“
ДЕЙНОСТ 7: „Организиране
на обществен форум за избор
на най-добро обемнопространствено решение“
ДЕЙНОСТ 8: „Информация и
публичност“
ДЕЙНОСТ 9: „Одит на
проекта“

инфраструктура

1. Организация и управление
на проекта.

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

3. социална
инфраструктура
4. културна
инфраструктура

СКЛЮЧЕН НА 18.10.2013

Община
Габрово
5300 Габрово,
пл.
“Възраждане”3

Община
Габрово

Техническа
помощ за
подготовка на
Община
Габрово за
следващия
програмен
период 2014 –
2020

2. Осигуряване на
информация и публичност по
проекта.
549 660,00

549 660,00

0,00

1. градска среда
3. Организиране и
провеждане на кръгли маси.
4. Подготовка и провеждане
на процедури за избор на
изпълнители на ОП.

18 месеца

2. образователна
инфраструктура
3. културна
инфраструктура
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5. Проект за Интегриран
градски транспорт на град
Габрово.
6. Разработване на
инвестиционни проекти за
подобряване на градската
среда в град Габрово.
7. Разработване на
инвестиционни проекти за
подобряване състоянието на
образователната
инфраструктура в град
Габрово.

Подготвени
инвестиционни
предложения за:
1. градска среда
2. образователна
инфраструктура
3. културна
инфраструктура

8. Разработване на
инвестиционен проект за
подобряване състоянието на
културната инфраструктура в
град Габрово.
9. Изготвяне на финансови
анализи.
10. Одит на проекта.
СКЛЮЧЕН НА 24.10.2013
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Дейност 1 "Управление и
изпълнение на проекта"
Дейност 2 "Подготовка и
провеждане на процедури за
избор на изпълнители по
ЗОП"

Община
Свищов
"гр. Свищов,
обл. Велико
Търново,
ул. „Цанко
Церковски”
№2"

Дейност 3 "Изготвяне на
технически паспорти в
съответствие с Наредба № 5
за технически паспорти на
строежите за съществуващи
сгради;
Община
Свищов

549 645,57
"Проектна
готовност на
град Свищов по
ОПРР за
периода 20142020 г.“

549 645,57

0,00

Дейност 4 „Обследване за
енергийна ефективност на
обекти общинска собственост
на Община Свищов

Обща стойност на
инвестиционните
проекти, които са
подготвени за
кандидатстване:
1. градска среда

18 месеца

2. образователна
инфраструктура

Дейност 4 : Изготвяне на
технически инвестиционни
проекти
Дейност 6 "Изготвяне на
финансов анализ"
Дейност 7 „Мерки за
информация и публичност,
както и за стимулиране на
гражданска активност
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Дейност 8 „Одит на проекта“

СКЛЮЧЕН НА 29.10.2013
1. Организация и управление
на проекта
2. Дейност за
разпространение на
информация, публичност и
визуализация

Община
Монтана

"Област
Монтана,
Община
Монтана,
гр. Монтана
3400, ул.
”Извора”№1"

Община
Монтана

Подготовка на
Община
Монтана за
успешно
развитие през
следващия
програмен
период 20142020г.

537 120,00

537 120,00

0,00

Обща стойност на
инвестиционните
проекти, които са
подготвени за
кандидатстване:
1. градска среда

3. Подготовка и провеждане
на тръжни процедури

2. образователна
инфраструктура

4. Изготвяне на енергийно
обследване

3. социална
инфраструктура

5. Изготвяне на технически
паспорти

4. културна
инфраструктура

6. Изготвяне на технически
проекти

Подготвени
инвестиционни
предложения за:

7. Организиране на
информационен форум –
пресконференция
8. Одит проекта

18 месеца

1. градска среда
2. образователна
инфраструктура
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3. социална
инфраструктура
4. културна
инфраструктура
СКЛЮЧЕН НА 30.10.2013

Дейност 1: Управление и
изпълнение на проекта
Дейност 2: Подготовка и
провеждане на процедури за
избор на изпълнители по ЗОП

Община
Бургас
Община Бургас
Гр,Бургас
ул.”Александр
овска” № 26

"В подкрепа на
инвестиционнaт
а програма на
община Бургас
за 2014-2020 г."

Дейност 3: Изготвяне на
технически паспорти
1 366 278,00

1 366 278,00

0,00
Дейност 4: Изготвяне на
работни проекти
Дейност 5: Mерки за
визуализация и публичност по
проекта.
Дейност 6: Независим
финансов одит.

Обща стойност на
инвестиционните
проекти, които са
подготвени за
кандидатстване:
1. градска среда
2. образователна
инфраструктура
3. социална
инфраструктура

18 месеца

4. културна
инфраструктура
Подготвени
инвестиционни
предложения за:
1. градска среда
2. образователна
инфраструктура
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3. социална
инфраструктура
4. културна
инфраструктура
Дейност 1 „Организация и
управление, отчитане и
контрол на проекта“
Дейност 2 „Подготовка на
документации и провеждане
на процедури за възлагане на
обществени поръчки по
проекта“

Община Гоце
Делчев
2900 гр.Гоце
Делчев,
ул.Царица
Йоанна №2

Община Гоце
Делчев

"В подкрепа на
Община Гоце
Делчев за
следващия
програмен
период 20142020 г. "

Дейност 3 „Изготвяне на
технически паспорти на
обектите“
549 720,00

549 720,00

0,00
Дейност 4 „Изготвяне на
обследване за енергийна
ефективност на сградите“
Дейност 5 „Изработване на
инвестиционни работни
проекти за обектите“
Дейност 6 „Изготвяне на
финансов анализ за обект Дом
на културата, гр. Гоце
Делчев“

Обща стойност на
инвестиционните
проекти, които са
подготвени за
кандидатстване:
1. градска среда
2. образователна
инфраструктура
3. културна
инфраструктура

18 месеца

Подготвени
инвестиционни
предложения за:
1. градска среда
2. образователна
инфраструктура
3. културна
инфраструктура
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Дейност 7 „Съгласувания,
оценка на съотвествието и
одобряване на
инвестиционните проекти“
Дейност 8 „Дейности по
информация и публичност“
Дейност 9 „Финално отчитане
и независим одит на проекта“

СКЛЮЧЕН НА 31.10.2013
Дейност 1: Организация и
управление на проекта.
Дейност 2: Провеждане на
тръжни процедури за избор на
изпълнители.
Община
Дупница
2600
гр.Дупница, пл.
“Свобода” № 1

Община
Дупница

"Проектиране
на обекти от
Ипгвр на гр.
Дупница - в
подкрепа за
следващия
програмен
период"

547 135,00

547 135,00

0,00

Обща стойност на
инвестиционните
проекти, които са
подготвени за
кандидатстване:
1. градска среда

Дейност 3: Изготвяне на
технически паспорти на
сградата на Младежкия дом,
на ЦДГ №3 и на детска ясла
№5

2. образователна
инфраструктура

Дейност 4: Извършване на
енергийно обследване на
сградата на Младежкия дом,
на ЦДГ №3 и на детска ясла
№5

Подготвени
инвестиционни
предложения за:

18 месеца

3. културна
инфраструктура
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Дейност 5: Изготвяне на
работни проекти на следните
обекти:
5.1.Ремонт на
Младежкия дом;

1. градска среда
2. образователна
инфраструктура
3. културна
инфраструктура

5.2.
Реконструкция на ЦДГ № 3
5.3.
Реконструкция на Детски
Ясли № 5
5.4. Изграждане
на зона за отдих в ж.к.
Бистрица
5.5. Изграждане
на зона за отдих в кв. Елица
5.6.
Реконструкция на детска
площадка „Светофарното
градче“
5.7. Извършване
на пред-проектни проучвания
и проектиране на Покрит
пешеходен мост
върху реката в
централна градска част зад
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Учителския институт
5.8. Извършване
на пред-проектни проучвания
и проектиране на подлез или
надлез над ж.п.
линията от
Промишлена зона Север към
квартал „Каваклия“
Дейност 6: Публичност и
визуализация по проекта
Дейност 7. Обществено
обсъждане за избор на идея за
най-добро обемнопространствено решение.
Дейност 8. Оценка на
съответствието на
инвестиционните проекти със
съществените изисквания към
строежите
Дейност 9 Съгласуване на
проектите с РИОСВ;
Дейност 10 - Одит на проекта

Община
Сливен

Община
Сливен

Изграждане на
капацитет на
Община Сливен

549 998,98

549 998,98

0,00

Дейност 1: Организация и
управление, включително
отчитане

Обща стойност на
инвестиционните
проекти, които са

18 месеца
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гр. Сливен,
бул. „Цар
Освободител“
№1

по ОПРР за
следващия
програмен
период

Дейност 2: Възлагане на
обществени поръчки

подготвени за
кандидатстване:

Дейност 3: Изготвяне на
Архитектурни заснемания,
конструктивни обследвания и
енергийни обследвания за 6
обекта.

1. градска среда
2. образователна
инфраструктура

Дейност 4: Изготвяне на
ПИП, финансов анализ и АРП
за проект "Интегриран
градски транспорт гр.
Сливен"

4. Интегриран градски
транспорт

Дейност 5: Изготвяне на
Работни проекти за 9 обекта
Дейност 6: Оценка на
съответствието на
изготвените работни проекти
Дейност 7: Одит на проекта
Дейност 8: Информираност и
публичност на проекта
Дейност 9 Провеждане на
кръгли маси за стимулиране
на гражданска подкрепа

3. . културна
инфраструктура

Подготвени
инвестиционни
предложения за:
1. градска среда
2. образователна
инфраструктура
3 културна
инфраструктура
4. Интегриран градски
транспорт
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