Наименование и
седалище на
бенефициента

Място на
изпълнение
на проекта

Наименование на
проекта

Размер на
Собствен
безвъзмездн
принос на
Общ бюджет
ата
кандидата
на проекта
финансова
(лв.)
(лв.)
помощ (лв.)
5% от общо
100%
95% от общо
допустимите
допустимите
разходи
разходи

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

Община
Пловдив

Столична община
1000 гр.София
ул. „Московска”
№ 33

Столична
община

Корекция и подпорни
стени на р. Марица от
км 2+884 до км 3+434 ляв бряг -L=550 м

Корекция на река
Суходолска и
ремонтни дейности на
язовир Суходол 2,
квартал Суходол,
район Овча купел,
Столична община

1 793 141,10

1 956 561,68

1 703 484,04

1 858 733,60

89 657,06

97 828,08

Основни дейности

Индикатори

Дейност 1: Сформиране на екип
и управление на проекта.
Дейност 2: Процедури по избор
на подизпълнители по проекта.
Дейност 3: СМР -„Корекция и
подпорни стени на р. Марица”.
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 и/или
брегова ерозия в
селищата от общините от
агломерационните ареали
 Дължина на защитени
или възстановени
брегове от ерозия
 Брой линейни метри
изградени съоръжения за
предотвратяване на
наводнения в населени
места
 Създадени нови работни
места - временни

Дейност 1: Управление и
отчитане на проекта
Дейност 2: Подготовка и
провеждане на тръжни
процедури за избор на
изпълнители
Дейност 3: Строителномонтажни работи
Поддейност 1: „Корекция на

 Население,
облагодетелствано от
изградената
инфраструктура за
предотвратяване на
наводнения и/или брегова
ерозия в селищата от
общините от
агломерационните ареали
 Население на столицата

Продължителнос
т на проекта в
месеци

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007-2013
ПРИОРИТЕТНА ОС 1/ ОПЕРАЦИЯ 1.1/ СХЕМА BG161PO001/1.4-06/2010
„ПОДКРЕПА ЗА ДРЕБНОМАЩАБНИ МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НАВОДНЕНИЯ В ГРАДСКИТЕ АГЛОМЕРАЦИИ”,
Сключени на 03.06.2011 г.
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Община Балчик
гр. Балчик, пл.
„21 септември”
№6

Община
Балчик

Защита на морския
бряг на гр. Балчик от
абразия и ерозия

960 872,64

912 829,01

48 043,63

река Суходолска”
Поддейност 2: Ремонтни
дейности на язовир „Суходол 2”
Дейност 4: Осъществяване на
авторски надзор
Дейност 5: Осъществяване на
строителен надзор
Дейност 6: Осигуряване на
информация и публичност
Дейност 7: Одит на проекта

(крайни бенефициенти)
 Брой линейни метри
изградени съоръжения за
предотвратяване на
наводнения в населени
места
 Дължина на защитени
или възстановени брегове
от ерозия
 Създадени нови работни
места - временни

Дейност 1: Предварителен
анализ и оценка на нуждата от
интервенция и действия по
подготовка на проектното
предложение
Дейност 2: Сформиране на екип
за управление на проекта и
реализилане управлението на
проекта
Дейност 3: Подготовка на
документации за избор на
изпълнители на обществени
поръчки
Дейност 4: Провеждане на
тръжни процедури
Дейност 5: Строително монтажни работи по изпълнение
на етап 1 от проект „Защита на
морския бряг на гр. балчик от
абразия и ерозия в участъка
между буни 204 и 208”
Дейност 6: Осъществяване на
дейности по строителен надзор,
авторски надзор и инвеститорски
контрол
Дейност 7: Приемо –
предавателни процедури и
въвеждане на обектите в
експлоатация
Дейност 8: Осъществяване на
вътрешен мониторинг, контрол
на изпълнението и отчитане
напредъка по изпълнение на

 Население,
облагодетелствано от
изградената
инфраструктура
 Дължина на изградени
съоръжения за защита на
морския бряг
 Създадени нови работни
места - временни

18

2

проекта
Дейност 9: Реализиране на мерки
за информираност и публичност
Дейност 10: Одит на проекта

Община Троян

гр. Троян 5600,
пл. “Възраждане”
№1

Община
Троян

Корекция на река Бели
Осъм в централната
градска част на град
Троян за
предотвратяване на
ерозията на речния
бряг и овладяване на
риска от наводнение

1 002 882,89

952 738,75

50 144,14

Дейност 1: Организация за
изпълнение и управление на
проекта
Поддейност 1.1: Избор на
проектен екип, разпределяне на
задачи и отговорности и
изготвяне на план за действие
Поддейност 1.2: Управление
изпълнението на проекта
Поддейност 1.3: Окончателно
отчитане на проектните
дейности и постигнатите
резултати
Дейност 2: Извършване на
независим финансов одит на
проекта
Поддейност 2.1: Избор на
независим одитор
Поддейност 2.2: Осъществяване
на одита и изготвяне на
одиторски доклади
Дейност 3: Осигуряване на
информация и публичност
Дейност 4: Осигуряване на
готовност за избор на
изпълнители на обществени
поръчки
Поддейност 4.1 Избор на
консултант за разработка на
документация за обществени
поръчки
Поддейност 4.2 Подготовка на
документация за провеждане на
обществени поръчки
Дейност 5: Повишаване
качеството на живот и
екологичните условия чрез
мерки за превенция на риска
Поддейност 5.1 Провеждане на
процедура за възлагане на малка

 Население,
облагодетелствано от
изградената
инфраструктура
 Брой линейни метри
изградени съоръжения за
предотвратяване на
наводнения в населени
места
 Дължина на защитени
или възстановени брегове
от ерозия
 Дължина на речното
корито, разширено по
проекта със средно 15 м.
 Създадени нови работни
места - временни
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обществена поръчка и
сключване на договор за
„Корекция на р. Бели Осъм в
централната градска част на град
Троян за предотвратяване
ерозията на речния бряг и
овладяване на риска от
наводнения”
Поддейност 5.2 Изпълнение на
строително-монтажните работи
Дейност 6: Осъществяване на
строителен и авторски надзор
при извършването на
строително-монтажни работи
Поддейност 6.1: Избор на
изпълнител на строителен
надзор
Поддейност 6.2: Изпълнение на
договора за строителен надзор
Поддейност 6.3: Извършване на
авторски надзор

Община Сливен
град Сливен,
8800
бул. „Цар
Освободител” 1

Община
Сливен

Корекция на река
Дюлева в гр. Сливен, I
ви етап

1 009 884,97

959 390,72

50 494,25

Дейност 1: Организация и
управление
Под-дейност 1.1 Сформиране на
екип по проекта и провеждане на
начална среща
Под-дейност 1.2 Управление,
наблюдение и финансов контрол
Дейност 2: Информация и
публичност
Дейност 3: Одит на проекта
Дейност 4: Подготовка на
документация за възлагане на
обществени поръчки и
провеждане на процедури за
избор на изпълнители
Под-дейност 4.1 Подготовка на
документация за възлагане на
обществени поръчки
Под-дейност 4.2 Провеждане на
процедури за възлагане на
обществени поръчки
Дейност 5: Строително –
ремонтни работи по корекция на

 Население,
облагодетелствано от
изградената
инфраструктура
 Брой линейни метри
изградени съоръжения за
предотвратяване на
наводнения в населени
места
 Дължина на защитени
или възстановени брегове
от ерозия
 Създадени нови работни
места - временни
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река дюлева, на територията на
град Сливен
Дейност 6 Авторски и
строителен надзор

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

Община
Самоков

Община Враца
град Враца 3000,
ул. “Стефанаки
Савов” №6

Община
Враца

Корекция на река
Боклуджа, град
Самоков, община
Самоков

Превенция на риска от
наводнения в община
Враца

1 047 331,02

1 048 654,06

994 964,47

996 221,36

52 366,55

52 432,70

Наименование на дейност 1.
Сформиране на екип за успешно
управление и изпълнение по
проекта.
Дейност 2. Оперативен и
финансов мениджмънт,
вътрешен мониторинг и контрол
на възложените дейности на
изпълнители. Одит на проекта.
Дейност 3. Информация и
публичност
Дейност 4: Избор на консултант
за подготовка на тръжни
процедури
Дейност 5. Подготовка на
документацията за участие в
процедура за възлагане на
обществена поръчка,
провеждане на процедура,
сключване договори с
определените изпълнители
Дейност 6. Изпълнение на
строително-монтажни дейности
Дейност 7.Авторски и
строителен надзор

 Население,
облагодетелствано от
изградената
инфраструктура
 Брой линейни метри
изградени съоръжения за
предотвратяване на
наводнения в населени
места
 Дължина на защитени
или възстановени брегове
от ерозия
 Създадени нови работни
места - временни

Дейност 1: Управление и
координация на проекта
Дейност 2: Информационна
кампания за представяне на
проекта
Дейност 3: Провеждане на
тръжни процедури за възлагане
на строително-ремонтни работи,
доставки и услуги
Дейност 4: СМР дейности по
обект „Корекция на Медковско
дере – II етап”
Дейност 5: СМР дейности по
обект „Аварийно

 Население,
облагодетелствано от
изградената
инфраструктура
 Брой линейни метри
изградени съоръжения за
предотвратяване на
наводнения в населени
места
 Дължина на защитени
или възстановени брегове
от ерозия
 Създадени нови работни
места - временни
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възстановителни работи на
язовир Косталево”
Дейност 6: СМР дейности по
обект „Възстановяване
проводимостта на отводнителна
канавка с дължина 800 м на село
Власатица”
Дейност 7: Осъществяване на
строителен и авторски надзор
Дейност 8: Финансово –
счетоводна дейност

Община Добрич
Град Добрич, ул.
“Независимост”
№ 20

Община
Добрич

Предотвратяване на
последиците от
наводнения на
територията на гр.
Добрич чрез укрепване
на напречното сечение
на река Добричка

1 052 177,75

999 568,86

52 608,89

Дейност 1: Формиране на екип
на проекта и оперативно
управление и отчетност
Дейност 2: Избор на фирма за
подготовка на конкурсни
процедури
Дейност 3: Провеждане на
конкурси за избор на
изпълнители
Дейност 4: Строителномонтажни работи (СМР)
Дейност 5: Изпълнение на
независим строителен надзор и
авторски надзор
Дейност 6: Въвеждане на обекта
в експлоатация
Дейност 7: Финансов одит на
проекта
Дейност 8: Дейности за
информация, публичност и
визуализация

 Население,
облагодетелствано от
изградената
инфраструктура
 Брой жители в зоната на
интервенция пряко
облагодетелствани от
дейностите по
предотвратяване на
наводнения по проекта
 Лица в трудоспособна
възраст и учащи,
ежедневно пребиваващи в
зоната на интервенции
 Брой лица с увреждания,
жители на град Добрич,
облагодетелствани от
дейностите по
предотвратяване на
наводнения по проекта
 Брой лица от
етническите малцинства, в
това число и роми ,
жители на град Добрич,
облагодетелствани от
дейностите по
предотвратяване на
наводнения по проекта
- общо
- роми
 Брой линейни метри
изградени съоръжения за
предотвратяване на
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наводнения в населени
места
 Създадени нови работни
места – временни

Община
Аксаково
гр. Аксаково
ул. „Георги
Петлешев” №
58Б

Община
Аксаково

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

Община
Монтана

Изграждане на
инфраструктурни
съоръжения за
предотвратяване на
наводнения в рискови
зони на територията на
община Аксаково

Предотвратяване на
риска от наводнения
чрез реконструкция на
бреговете на река
Огоста в
урбанизираната
територията на град
Монтана, община
Монтана

842 483,38

1 034 576,09

800 359,21

982 847,29

42 124,17

51 728,80

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:
«Изграждане на
инфраструктурни съоръжения за
предотвратяване на наводнения
в рисковите зони на територията
на община Аксаково»
Дейност 5: Авторски надзор
Дейност 6. Строителен надзор.
Дейност 7. Подготовка и
окомплектоване на
документация за въвеждане на
обектите в експлоатация.
Дейност 8. Независим финансов
одит.

 Население,
облагодетелствано от
изградената
инфраструктура
 Брой линейни метри
изградени съоръжения за
предотвратяване на
наводнения в населени
места
 Дължина на защитени
или възстановени брегове
от ерозия
 Създадени нови работни
места

Предварителна дейност 01:
Изготвяне на технически проект
във всички необходими части за
обекта.
Предварителна дейност 02:
Съгласуване на техническия
проект с институциите,
експлоатационните дружества и
изготвяне на доклад за
съответствие.
Предварителна дейност 03:
Изготвяне на формуляр за
кандидатстване и приложения
към него.
Дейност 1 Организация и
управление на проекта
Дейност 2: Подготовка на

 Население,
облагодетелствано от
изградената
инфраструктура
 Брой линейни метри
изградени съоръжения за
предотвратяване на
наводнения в населени
места
 Дължина на защитени
или възстановени брегове
от ерозия
 Създадени нови работни
места - временни
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техническите задания, тръжните
процедури и договорите
Дейност 3: Тръжни процедури и
подписване на договори.
Дейност 4: СМР във връзка с
осъществяване дейностите по
проекта
Поддейност 4.1 Корекция на
река огоста и изграждане на
нови подпорни стени по двата
бряга
Поддейност 4.2: Връзка между
съществуващите стени и новите
подпорни стени
Поддейност 4.3: Почистване на
речното корито на река огоста
Дейност 5: Публикации и
пресконференции.
Дейност 6: Изработване
информационни материали.
Дейност 7: Управление и
отчитане на проекта.
Дейност 8: Строителен надзор.
Дейност 9: Авторски надзор.
Дейност 10 Финансов одит на
проекта

Община Смолян
4700 гр. Смолян,
бул. „България”
№ 12

Община
Смолян

Защита на населението
и предотвратяване на
риск от наводнения на
кв.Устово, ж.к
Прогреси 1,2 и 3
гр.Смолян

1 028 159,73

976 751,74

51 407,99

Дейност 1: Управление на
проекта
Дейност 2: Публичност и
визуализация
Дейност 3: Тръжни процедури за
избор на изпълнители
Дейност 4: Строителномонтажни работи
Дейност 5: Надзор по време на
строителството
Дейност 6: Одит

 Население,
облагодетелствано от
изградената
инфраструктура
 Брой линейни метри
изградени съоръжения за
предотвратяване на
наводнения, в т.ч.:
- разширяване на речното
корито;
- реконструкция и
изграждане на крайбрежни
стени по речния бряг
 Брой линейни метри
изградени
стоманобетонови парапети
за надграждане на
съществуващи бетонни
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подпорни стени по речния
бряг
 Създадени нови работни
места – временни

Община
Ботевград

гр. Ботевград
, пл.
„Освобождение”
13

Община
Ботевград

Община Ловеч
5500 гр.Ловеч,
ул.”Търговска”
№ 22

Община
Ловеч

Изграждане,
реконструкция и
ремонт на
брегоукрепващо
съоръжение на река
Рударка и река
Новаченка за
предотвратяване на
наводненията в село
Новачено, община
Ботевград

Предотвратяване на
риска от наводнения и
борба с ерозията чрез
реконструкция на
коритото на река Осъм
в град Ловеч

1 052 393,69

1 004 509,72

999 774,01

954 284,23

52 619,68

50 225,49

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
строително-монтажни 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 защитени
или възстановени брегове
от ерозия
 Създадени нови работни
места

ДЕЙНОСТ 1 Среща на екипа по
проекта
ДЕЙНОСТ 2 Публичност и
визуализация
ДЕЙНОСТ 3 Избор на
консултант за подготовка на
документация за провеждане на
тръжни процедури
ДЕЙНОСТ 4 Подготовка на
тръжна документация за избор
на изпълнител/и
ДЕЙНОСТ 5 Провеждане на
тръжни процедури
ДЕЙНОСТ 6 Изпълнение на
строително-монтажните
дейности и строителен надзор
ДЕЙНОСТ 7 Въвеждане на
обекта в експлоатация
ДЕЙНОСТ 8 Одит на проекта
ДЕЙНОСТ 9 Изготвяне на
финален технически и финансов

 Население,
облагодетелствано от
изградената
инфраструктура
 Брой линейни метри
изградени съоръжения за
предотвратяване на
наводнения в населени
места
 Дължина на защитени
или възстановени брегове
от ерозия
 Създадени нови работни
места

18

18

9

отчет по проекта и предаване на
отчетите

Община
Панагюрище

Корекция на река Луда
Яна в участъка между
Община
пасарелка на км 0+960
гр. Панагюрище - Панагюрище и мост на км 1+223,
4500, пл. “20-ти
град Панагюрище
април” № 13

Община Попово
7800 Попово
пл. „Александър
Стамболийски” 1

Община
Попово

Реализация на мерки за
предотвратяване на
наводнения от
р.Поповска в рамките
на регулацията на
гр.Попово от км.4+115
до км.6+567

712 301,41

877 708,97

676 686,3435
615,07

833 823,52

43 885,45

Дейности 1: Подготвителни
дейности
Дейност 2. Изпълнение на смр
Дейност 3: Строителен надзор
Дейност 4: Авторски надзор
Дейност 5: Информация и
публичност на проекта
Дейност 6. Управление на
проекта
Дейност 7. Одит на проекта
Дейност 1: Организация и
управление на проекта,
отчетност, вътрешен мониторинг
и контрол
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: Рехабилитация и
възстановяване проводимостта
на речното корито от км
4+115,00 до км 4+728,80 – 613 м
Дейност 5: Корекция и
реконструкция по речното
корито на р.Поповска
от км 4+728,80 до км 5+056,00328 м
Дейност 6: Възстановяване
проводимостта на речното
корито от км 5+926,00 до км
6+205,00 – 279 м
Дейност 7: Осъществяване на
авторски и строителен надзор
Дейност 8: Въвеждане в

 Население,
облагодетелствано от
изградената
инфраструктура
 Брой линейни метри
изградени съоръжения за
предотвратяване на
наводнения в населени
места
 Създадени нови работни
места - временни

10

 Население,
облагодетелствано от
изградената
инфраструктура
 Брой линейни метри
изградени съоръжения за
предотвратяване на
наводнения в населени
места
 Дължина на защитени
или възстановени брегове
от ерозия
 Създадени нови работни
места

18

10

експлоатация на обекта
„Реализация на мерки за
предотвратяване на наводнения
от река Поповска в рамките на
регулацията на гр. Попово”
Дейност 9: Разработване на
средносрочен инвестиционен
план за продължаване на
проектните дейности със
собствени ресурси

Община
Благоевград
гр. Ботевград
пл.„Освобождени
е” 13

Община Бяла
Слатина
град Бяла
Слатина, ул. Кл.
Охридски 68

Община
Благоевград

Корекция на дерета
през с. Еленово,
Община Благоевград

Дребно мащабни
мерки за
предотвратявания на
наводнения чрез
Община Бяла
отводнявания на
Слатина
квартали в село
Попица, община Бяла
Слатина

1 029 394,24

723 081,56

977 924,53

686 927,48

51 469,71

36 154,08

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
строително-монтажни 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 защитени
или възстановени брегове
от ерозия
 Създадени нови работни
места - временни

Дейност 1: Организация и
управление на проекта
Дейност 2: Подготовка и
провеждане на тръжни
процедури
Дейност 3: Извършване на
строително-монтажни работи
(СМР)
Дейност 4: Извършване на
строителен надзор от фирма
изпълнител
Дейност 5: Извършване на
авторски надзор
Дейност 6: Одит на проекта
Дейност 7: Въвеждане на обекта

 Население,
облагодетелствано от
изградената
инфраструктура
 Брой линейни метри
изградени съоръжения за
предотвратяване на
наводнения в населени
места
 Създадени нови работни
места

15

24

11

в експлоатация
Дейност 8: Осигуряване на
публичност и визуализация на
проекта

Община Долна
Митрополия

5855 гр. Долна
Митрополия,
ул.”Св.св.Кирил
и Методий” № 39

Реконструкция на
охранителни
(отводнителни) канали
и ремонт на
Община
съществуващи към тях
Долна
защитни съоръжения с
Митрополия
цел предпазване от
наводнения на с.
Крушовене, община
Долна Митрополия

Община Карлово

гр. Карлово 4300,
ул. „Петко
Събев” № 1

Община
Карлово

Изграждане на
инфраструктура за
предотвратяване на
наводнения и за
защита на речните
брегове от ерозия на
река Тунджа в град
Калофер, община
Карлово

905 311,74

944 712,02

860 046,15

897 476,42

45 265,59

47 235,60

Дейност 1. Организация и
управление на проекта
Дейност 2. Изготвяне и
провеждане на тръжни
процедури за избор на
изпълнители.
Дейност 3. Строително –
ремонтни дейности по
реконструкция на
хидротехническа
инфраструктура - охранителни
(отводнителни) канали и
събирател и ремонт на
съществуващи към него защитни
съоръжения (диги)
Дейност 4. Строителен надзор
Дейност 5. Авторски надзор
Дейност 6. Дейности по
осигуряване на визуализация и
публичност на проекта
Дейност 7. Одит

 Население,
облагодетелствано от
изградената
инфраструктура
 Брой линейни метри
изградени съоръжения за
предотвратяване на
наводнения в населени
места
 Създадени нови работни
места - временни

Дейност 1. Сформиране на екип
за организация, управление и
отчетност на проектните
дейности
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
Дейност 6. Извършване на

 Население,
облагодетелствано от
изградената
инфраструктура
 Брой линейни метри
изградени съоръжения за
предотвратяване на
наводнения в населени
места, от които:
- подпорни стени
- защитни съоръжения от
габиони
 Дължина на защитени
или възстановени брегове
от ерозия
 Създадени нови работни
места - временни

17

18

12

строително – монтажни работи
за изграждане на дребно
мащабна инфраструктура за
предотвратяване на наводнения
и за предпазване на речните
брегове на р. Тунджа от ерозия в
град Калофер
Дейност 7. Въвеждане в
експлоатация на обектите
Дейност 8. Информация и
публичност на проекта
Дейност 9. Одит на проекта

Община
Стамболийски

Прилагане на мерки за
Община
предотвратяване на
Стамболийск наводнения за обекти в
4210
и
община Стамболийски
гр.Стамболийски
ул.”Г.Раковски”
№29

931 208,80

884 648,36

46 560,44

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
изпълнителите.
Дейност 8: Строителство
Поддейност 8.1. "Продължение
на защитна бетонна стена по
лява дига на река Стара река при
с. Ново село – западен бряг”
Поддейност 8.2.
"Възстановяване на охранителен
канал за защита на с. Триводици

 Население,
облагодетелствано от
изградената
инфраструктура
 Брой линейни метри
изградени съоръжения за
предотвратяване на
наводнения в населени
места
 Дължина на защитени
или възстановени брегове
от ерозия

24

13

от наводнения, предизвикани от
повърхностни води”
Поддейност 8.3.
"Възстановяване и укрепване на
речното корито на река Въча в
района на заустването на
канализацията на с. Йоаким
Груево и премахване на част на
островно образувание в близост
до заустването”
Поддейност 8.4. "Премахване на
част от островно образувание на
р. Марица и укрепване брега
чрез изграждане на защитно и
укрепително съоръжение при с.
Триводици”
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.

Община Мездра
3100, гр. Мездра,
ул.„Христо
Ботев” 27

Община
Мездра

Корекция на река
Боденска бара - гр.
Мездра

Дейност 1: Предварителен
анализ и оценка на нуждата от
интервенция и действия по
подготовка на проектното
предложения
1 049 708,26

997 222,85

52 485,41

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

 Население,
облагодетелствано от
изградената
инфраструктура
 Население на градския
център, облагодетелствано
от изградената
инфраструктура
 Население живущо в
кварталите, в близост до
обекта на интервенция
 Брой предприятия
облагодетелствани от

12

14

Дейност 4: Възлагане на
обществени поръчки по ЗОП и
НВМОП
Дейност 5: Изпълнение на
строително - монтажни работи
Дейност 6: Извършване на 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

Община
Костинброд
Община
Костинброд
гр. Костинброд,
ул. „Охрид” №1

Превенция на риска от
наводнения чрез
укрепване на
напречното сечение и
стабилизиране на
коритото на р.Блато в
чертите на
гр.Костинброд

1 018 330,92

967 414,37

50 916,55

Дейност 1: Сформиране на екип
и управление на проекта.
Дейност 2: Процедури по избор
на подизпълнители по проекта.
2.1. Избор на фирма за дейности
свързани с подготовка на
документация за провеждане на
процедура за възлагане на
обществени поръчки
2.2.
Избор
на
независим
строителен надзор
2.3. Избор на фирма за
осъществяване на мерките за
публичност и визуализация
2.4. Избор на изпълнител на
СМР
Дейност 3: СМР за укрепване на
напречното сечение и
стабилизиране на коритото на
р.Блато
Дейност 4: Извършване НСН и
въвеждане в експлоатация.
Дейност 5: Осигуряване на

изградената
инфраструктура
 Брой социалнообразователни институции
облагодетелствани от от
изградената
инфраструктура
 Брой линейни метри
изградени съоръжения за
предотвратяване на
наводнения в населени
места
 Дължина на защитени
или възстановени брегове
от ерозия
 Подпорни стени,
укрепващи двата бряга на
реката
 Изградени дънни прагове
 Създадени нови работни
места - временни
 Население,
облагодетелствано от
изградената
инфраструктура
 Брой линейни метри
изградени съоръжения за
предотвратяване на
наводнения в населени
места
 Дължина на защитени
или възстановени брегове
от ерозия
 Дължина на укрепителни
дънни прагове
 Създадени нови работни
места - временни

18

15

публичност и визуализация на
проекта
Дейност 6: Отчитане на проекта
и одит

Община Айтос

гр. Айтос,
ул. „Цар
Освободител” 3

Община
Айтос

Община Шумен
гр. Шумен, бул.
“Славянски” №17

Община
Шумен

Прочистване,
укрепване на корита и
разширяване на
съществуващи диги на
"Река без име с три
потока", преминаваща
през с. Малка поляна и
река "Славеева река",
гр. Айтос, община
Айтос

Интервенция върху
критична
инфраструктура на
община Шумен

620 025,93

975 041,74

589 024,63

926 289,65

31 001,30

48 752,09

Дейност
1:
Организация,
управление и отчетност на
проекта
Дейност
2.
Дейности
за
визуализация и публичност
Дейност 3. Подготовка и
провеждане
на
тръжни
процедури
Дейност 4.
Изпълнение на
строително-ремонтни дейности
Дейност 5: Осъществяване на
авторски и строителен надзор на
строителните дейности
Дейност 6: Одит на проекта

 Население,
облагодетелствано от
изградената
инфраструктура
 Брой линейни метри
изградени съоръжения за
предотвратяване на
наводнения в населени
места
 Създадени нови работни
места

Дейност 1: Управление на
проекта
Дейност 2: Избор на консултант
за подготовка на документация
за провеждане на тръжна
процедура и възлагане на
разработването
на
тръжна
документация
Дейност
3:
Избор
на
изпълнители за строително –
монтажни,
укрепителни
дейности на 3 –те обекта
Дейност 4: Избор на изпълнител
за упражняване на независим
строителен
надзор
за
извършените СМР дейности
Дейност 5: Извършване на
строително-ремонтните
дейности
Дейност 6: изпълняване на
независим строителен назор
Дейност 7: Въвеждане на 3
обекта в експлоатация
Дейност 8: разпространение на
информация и публичност

 Население,
облагодетелствано от
изградената
инфраструктура
 Брой линейни метри
изградени съоръжения за
предотвратяване на
наводнения в населени
места
 Дължина на защитени
или възстановени
брегове от ерозия
 Създадени нови работни
места - временни

24

16

16

Дейност 9: Мониторинг и отчет
на изпълнението на проекта
Дейност 10: Одит на проекта

Община
Сандански
град Сандански,
бул.“Свобода”№
14

Община
Сандански

Корекция на река
Санданска Бистрица градски парк
Сандански

931 473,04

884 899,39

46 573,65

Дейност 1: Подготвителни
дейности
Дейност 2: Подготовка и
стартиране на проекта
Дейност 3: Вътрешен мониторинг
и контрол
Дейност 4: Избор на изпълнители
и договаряне
Дейност 5: Строително монтажни
работи за обект: корекция на река
Санданска Бистрица – градски
парк сандански
Дейност 6 : Осъществяване на
авторски контрол
Дейност 7 : Осъществяване на
строителен надзор
Дейност 8 : Въвеждане на обекта
в експлоатация
Дейност 9: Визуализация
Дейност 10: Информационни
събития
Дейност 11: Финализиране на
проекта

 Население,
облагодетелствано от
изградената
инфраструктура
 Жителите на град
Сандански
 Майки с деца
 Всички работещи в
сектора на туризма
 Гостите на град
Сандански и община
Сандански (туристи,
бизнес пътуващи, други)
 Живущите в близост до
коригирания участък
 Имоти по десния бряг
 Ползватели на
Тренировъчно игрище и
съблекални
 Служителите на
Направление
„Озеленяване”, община
Сандански
 Дневния център за
работа с възрастни хора с
ментални увреждания
„Света Неделя”,
разположен в Градския
парк
 Защитена от заливане
територия
 Брой линейни метри
изградени съоръжения за
предотвратяване на
наводнения в населени
места
 Дължина на защитени
или възстановени
брегове от ерозия
 Създадени нови работни

24

17

места

Община Перник

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

Община
Перник

Община Раковски
гр. Раковски , пл.
“България” № 1

Община
Раковски

Възстановяване на
проводимостта на река
Струма и укрепване на
бреговете в района на
квартал Бяла вода,
община Перник

Предотвратяване на
рисковете от
наводнения чрез
корекция и
разширяване на
речното корито на р.
Сребра в гр. Раковски
и с. Шишманци,
община Раковски

941 627,36

1 003 317,39

894 545,99

953 151,52

47 081,37

50 165,87

Дейност 1: Организация и
управление на проекта
Дейност 2: Подготовка и
провеждане на тръжни
процедури
Дейност 3: Извършване на
строително-монтажни работи
(СМР)
Дейност 4: Извършване на
строителен надзор от фирма
изпълнител
Дейност 5: Извършване на
авторски надзор
Дейност 6: Одит на проекта
Дейност 7: Изготвяне на
документация по проекта
Дейност 8: Осигуряване на
публичност и визуализация на
проекта

 Население,
облагодетелствано от
изградената
инфраструктура
 Туристи,
облагодетелствано от
изградената
инфраструктура за
предотвратяване на
наводнения
 Пътници преминаващи
през Перник от София
към Кюстендил
 Брой линейни метри
изградени съоръжения за
предотвратяване на
наводнения в населени
места
 Дължина на защитени
или възстановени
брегове от ерозия
 Дължина на изградени
съоръжения за защита на
морския бряг
 Създадени нови работни
места – временни

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:
“Предотвратяване на рисковете
от наводнения чрез корекция и
разширяване на речното корито
на река Сребра в гр. Раковски и

 Население,
облагодетелствано от
изградената
инфраструктура
 Дължина на защитени
или възстановени
брегове от ерозия
 Брой линейни метри
изградени съоръжения за
предотвратяване на
наводнения в населени
места
 Създадени нови работни

12

20

18

с. Шишманци, Община
Раковски”
Дейност 5: Авторски надзор
Дейност 6. Строителен надзор.
Дейност 7. Подготовка и
окомплектоване на
документация за въвеждане на
обектите в експлоатация.
Дейност 8. Независим финансов
одит.

Община Тунджа
8600, гр. Ямбол,
пл.
”Освобождение ”
№1

Община
Тунджа

Предотвратяване на
наводнения на селата
Кукорево и Окоп,
община Тунджа

1 017 930,05

967 033,55

50 896,50

Дейност 1. Подготвителни и
организационно
–
административни дейности.
Дейност 2. Изготвяне на тръжна
документация,
обявяване
и
провеждане
на
тръжни
процедури
Дейност 3. Строително ремонтни
дейности
Поддейност 3.1 Изпълнение на
СМР за обект „Корекция на дере
с. Кукорево в регулацията на
населеното място“ – Етап 1
Поддейност 3.2 Изпълнение на
СМР за обект „Отводняване на
квартали: 1,3,5,6,7,14,15,16,17,18
село Окоп, Община Тунджа“ –
Етап 1
Дейност 4. Изпълнение на
Надзор в строителството
Дейност 5. Одит на проект
Дейност 6. Осигуряване на
публичност и информираност.

места - временни

 Население,
облагодетелствано от
изградената
инфраструктура
 Брой линейни метри
изградени съоръжения за
предотвратяване на
наводнения в населени
места
 Дължина на защитени
или възстановени
брегове от ерозия
 Създадени нови работни
места - временни

11

19

Община
Асеновград
гр. Асеновград,
пл. “Акад.
Николай Хайтов”
№9

Община
Асеновград

Община Марица
4003 гр. Пловдив,
бул. Марица №57
А

Община
Марица

Община
Каспичан
гр.Каспичан,
ул.”Мадарски
конник” № 91

Община
Каспичан

Създаване на условия
за устойчиво развитие
чрез подобряване на
жизнена и работна
среда, включително
предприемане на
мерки за защита от
наводнения в община
Асеновград

Изграждане на
инфраструктура за
предотвратяване на
наводнения от отливен
поток с.Строево,
община Марица,
уч.хкм+1220,00 до
хкм+1780,00

Изграждане на
съоръжения срещу
наводнения на река
Крива река в
границите на град
Плиска, Община
Каспичан

996 011,45

1 040 054,29

1 052 505,00

946 210,88

988 051,58

999 879,75

49 800,57

52 002,71

52 625,25

Дейност 1: Управление на
проекта
Дейност 2: Подготовка и
провеждане на тръжни
процедури за избор на
подизпълнители.
Дейност 3: Строително
Монтажни Работи, съгласно
разрешение за строеж № 351 /
29.11.2010г.,
Дейност 4: Осъществяване на
независим строителен надзор и
инвеститорски контрол
Дейност 5: Осигуряване на
информация и публичност на
проекта
Дейност 6. Одит на проекта

 Население,
облагодетелствано от
изградената
инфраструктура
 Брой линейни метри
изградени съоръжения за
предотвратяване на
наводнения в населени
места
 Дължина на защитени
или възстановени
брегове от ерозия
/дължина на дерето/
 Създадени нови работни
места - временни

Дейност 1: Сформиране на екип
на проекта и организация на
работата
Дейност 2: Подготовка на
документация за избор на
изпълнители
Дейност 3: Визуализация и
публичност на проекта
Дейност 4: Извършване на
Строително монтажни работи
Дейност 5: Осъществяване на
независим строителен надзор
Дейност 6: Осъществяване на
авторски надзор
Дейност 7: Финансов одит на
проекта

 Население,
облагодетелствано от
изградената
инфраструктура
 Брой линейни метри
изградени съоръжения за
предотвратяване на
наводнения в населени
места
 Дължина на защитени
или възстановени
брегове от ерозия
 Създадени нови работни
места

Дейност 1: Организация и
управление на проекта
Дейност 2: Подготовка на
тръжна документация и
провеждане на процедури за
избор на изпълнители
Дейност 3: Извършване на
строително монтажни работи
Дейност 4: Осъществяване на
строителен надзор, авторски

 Население,
облагодетелствано от
изградената
инфраструктура
 Брой линейни метри
изградени съоръжения за
предотвратяване на
наводнения в населени
места
 Дължина на защитени

18

18

24

20

Община Куклен
4104 гр. Куклен,
ул. “Александър
Стамболийски”
№ 43

Община
Куклен

Община
Добричка
9300 гр. Добрич,
ул. “България”
№12

Община
Добричка

Изграждане на
съоръжения и
реализация на мерки,
предотвратяващи
наводнения на гр.
Куклен

Корекция на дере и
охранителен канал за
защита на наводнения
в урбанизираната
територия на село
Сливенци - Іви етап

1 051 183,93

494 407,18

998 624,73

469 686,82

52 559,20

24 720,36

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

или възстановени
брегове от ерозия
 Създадени нови работни
места

Дейност 1 - Управление и
изпълнение на проекта
Дейност 2 - Избор на фирма за
подготовка
на
тръжна
документация
Дейност 3 - Избор на фирма за
отпечатване на
информационните материали по
проекта
Дейност 4 - Осигуряване на
информация и публичност на
проекта
Дейност 5 - Избор на фирма –
изпълнител на СМР
Дейност 6 - Избор на фирма за
упражняване на строителен
надзор върху изпълнение на
СМР
Дейност 7 - Избор на фирма за
извършване
на
независим
финансов одит
Дейност 8 – Извършване на
Строително - монтажни работи за
предпазване на град Куклен от
наводнения
Дейност 9 – Извършване на
строителен надзор
Дейност 10 – Извършване на
авторски надзор
Дейност 11 - Отчетност пред
Управляващия орган

 Население,
облагодетелствано от
изградената
инфраструктура
 Брой линейни метри
изградени съоръжения за
предотвратяване на
наводнения в населени
места
 Дължина на защитени
или възстановени
брегове от ерозия
 Създадени нови работни
места - временни

Дейност 1: Организация и
управление
Дейност 2: Подготовка на
документация за възлагане на
обществени поръчки и
провеждане на процедури за
избор на изпълнители
Дейност
3:
Подготовка

 Население,
облагодетелствано от
изградената
инфраструктура
 Брой линейни метри
изградени съоръжения за
предотвратяване на
наводнения в населени

и

18

16

21

Община Дупница
2600 гр.Дупница,
пл. “Свобода” №
1

Община Гоце
Делчев
2900 гр. Гоце
Делчев, ул.
Царица Йоанна 2

Община
Дупница

Мерки за
предотвратяване на
наводненията по река
Бистрица в гр.
Дупница

Предотвратяване на
наводнения в община
Община Гоце Гоце Делчев от разлива
Делчев
на река Мусомишка и
Туфча

1 028 879,45

1 052 270,71

977 435,48

999 657,17

51 443,97

52 613,54

изпълнение на строително –
ремонтни работи по корекция,
укрепване и разширяване на река
Добричка
в
участъка
от
околовръстния път Е27,97 до
вливането на дере Сердика
3.1. Част I Нова корекция 3101,42 м
3.2 Част II Съществуваща
корекция с дължина 4 391,91 м
Дейност 4: Строителен надзор
Дейност 5: Авторски надзор
Дейност 6: Одит
Дейност 7: Осигуряване на
информация и публичност

места
 Дължина на защитени
или възстановени
брегове от ерозия
 Създадени нови работни
места - временни

Дейност 1: Организация и
управление на проекта
Дейност 2: Подготовка и
провеждане на тръжни процедури
Дейност 3: Извършване на
строително-монтажни работи
(СМР)
Дейност
4:
СТРОИТЕЛЕН
НАДЗОР
Дейност 5: Осигуряване на
публичност и визуализация на
проекта
Дейност 6: Одит на проекта

 Население,
облагодетелствано от
изградената
инфраструктура
 Брой линейни метри
изградени съоръжения за
предотвратяване на
наводнения в населени
места
 Дължина на защитени
или възстановени
брегове от ерозия
 Създадени нови работни
места

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
ДЕЙНОСТ 4:Изпълнение на
строително-монтажни работи по

 Население,
облагодетелствано от
изградената
инфраструктура
 Брой линейни метри
изградени съоръжения за
предотвратяване на
наводнения в населени
места
 Дължина на защитени
или възстановени
брегове от ерозия
 Създадени нови работни
места - временни

12

24

22

4.1. „Корекция на река
Мусомишка в участъка й на
преминаване през с. Мусомище”
4.2. „Корекция на р.Туфча
(Брезнишка) в участъка й на
преминаване през с. Брезница”
ДЕЙНОСТ 5: Строителен надзор
ДЕЙНОСТ 6: Авторски надзор
ДЕЙНОСТ 7: Въвеждане на
обекта в експлоатация
ДЕЙНОСТ 8:Финализиране на
проекта

Община Ямбол
гр. Ямбол, ул. „Г.
С. Раковски” 7

Община
Ямбол

Община Долни
Дъбник
гр. Долни
Дъбник, ул.
„Христо Янчев”
№ 59

Община
Долни
Дъбник

Комплексни мерки за
предотвратяване на
наводнения в община
Ямбол

Корекция на река
Петърнишка бара в
Градина

725 284,89

925 173,90

689 020,65

878 915,20

36 264,24

46 258,70

Дейност 1: Организация и
управление на проекта
Дейност 2: Изготвяне на
документация и провеждане на
процедури за възлагане на
обществени поръчки
Дейност 3: Строително –
монтажни работи
Дейност 4: Строителен надзор,
авторски и инвеститорски
контрол
Дейност 5: Въвеждане в
експлоатация на обектите и
съоръженията
Дейност 6: Независим финансов
одит на проекта
Дейност 7: Визуализация и
публичност

 Население,
облагодетелствано от
изградената
инфраструктура
 Брой линейни метри
изградени съоръжения за
предотвратяване на
наводнения в населени
места
 Дължина на защитени
или възстановени
брегове от ерозия
 Създадени нови работни
места

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

 Население,
облагодетелствано от
изградената
инфраструктура
 Брой линейни метри
изградени съоръжения за
предотвратяване на
наводнения в населени
места
 Дължина на защитени
или възстановени
брегове от ерозия
 Създадени нови работни

12

16

23

отчетност на проекта
Дейност 6 : Публичност и
визуализация на проекта
Дейност 7: Одит на проекта

Община Поморие
ГР. ПОМОРИЕ,
УЛ. ,,СОЛНА”
№5

Община
Поморие

Община Габрово
5300 Габрово, пл.
“Възраждане” 3

Община
Габрово

Реконструкция и
укрепване на
съществуваща
крайбрежна дига с цел
предотвратяване на
наводнения на
жилищна зона,
прилежаща към улица
"Морска" в кв. "Свети
Георги", град Поморие

Дребно мащабни
мерки за
предотвратяване на
наводнения по
поречието на река
Янтра в град Габрово

1 052 542,06

926 564,20

999 914,96

880 235,99

52 627,10

46 328,21

места - временни

Дейност 1: Сформиране на екип
и управление на проекта
Поддейност1.1: Сформиране на
екип по проекта
Поддейност 1. 2: Управление,
мониторинг, финансов контрол и
отчетност на проекта
Дейност 2: Изготвяне на
документация за възлагане на
обществени поръчки
Дейност3: Избор на изпълнители
за СМР дейностите по
реконструкция, укрепване и
разширяване на съществуваща
крайбрежна дига
Дейност 4: Избор на
изпълнители за упражняване на
авторски и строителен надзор за
извършените СМР дейности,
осъществяване на дейностите по
публичност и одит на проекта
Дейност 5: Изпълнение на
строително-ремонтните дейности
по реконструкция, укрепване и
разширяване на съществуваща
крайбрежна дига
Дейност 6: Осъществяване на
авторски и строителен надзор на
строително- ремонтните работи
Дейност 7: Разпространение на
информация и публичност
Дейност 8: Одит

 Население,
облагодетелствано от
изградената
инфраструктура
 Брой линейни метри
изградени съоръжения за
предотвратяване на
наводнения в населени
места
 Дължина на изградени
съоръжения за защита на
морския бряг
 Създадени нови работни
места - временни

ДЕЙНОСТ 1. Организация и
управление на проекта
ДЕЙНОСТ 2. Разпространение
на информация, публичност и
визуализация
ДЕЙНОСТ 3. Подготовка на
техническа документация

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

19

18

24

Община Петрич
2850, Град
Петрич,
Ул. „Цар Борис
Трети” № 24

Община
Петрич

Изграждане и
укрепване на дребно
мащабна
инфраструктура за
предотвратяване на
наводнения на р. Луда
Мара в най-южната й
част от моста на
"Старата лимонадена
фабрика" до границата
на урбанизираната
територия на гр.
Петрич, община
Петрич - първи етап

847 023,20

804 672,04

42 351,16

ДЕЙНОСТ 4. Подготовка и
провеждане на тръжни
процедури
ДЕЙНОСТ 5. Изпълнение на
СМР- дребномащабни мерки за
предотвратяване на
наводненията
ДЕЙНОСТ 6. Авторски надзор
ДЕЙНОСТ 7. Строителен надзор
и инвеститорски контрол
ДЕЙНОСТ 8. Приемане и
въвеждане в експлоатация на
изпълнените СМР.
ДЕЙНОСТ 9. Одит

предотвратяване на
наводнения в населени
места
 Дължина на защитени
или възстановени
брегове от ерозия
 Създадени нови работни
места

Дейност 1. Управление и
изпълнение на проекта
Дейност 2. Избор на фирмаизпълнител и подготовка на
тръжна документация
Дейност 3. Осигуряване на
информация и публичност на
проекта
Дейност 4. Избор на изпълнител
на строително-монтажни работи
по изграждане и укрепване на
дребномащабна инфраструктура
за предотвратяване на
наводнения на р.Луда Мара в
най-южната й част от моста на
„Старата лимонадена фабрика”
до границата на урбанизираната
територия на гр.Петрич,община
Петрич - първи етап
Дейност 5. Избор на
изпълнители за упражняване на
строителен и авторски надзор
върху изпълнението на
строително-монтажни работи по
изграждане и укрепване на
дребномащабна инфраструктура
за предотвратяване на
наводнения на р.Луда Мара в
най-южната й част от моста на
„Старата лимонадена фабрика”

 Население,
облагодетелствано от
изградената
инфраструктура
 Брой линейни метри
изградени съоръжения за
предотвратяване на
наводнения в населени
места
 Създадени нови работни
места - временни

16

25

до границата на урбанизираната
територия на гр.Петрич,община
Петрич – първи
Дейност 6. Изпълнение на
строително-монтажни работи по
изграждане и укрепване на
дребномащабна инфраструктура
за предотвратяване на
наводнения на р.Луда Мара в
най-южната й част от моста на
„Старата лимонадена фабрика”
до границата на урбанизираната
територия на гр.Петрич,община
Петрич – първи
Дейност 7. Осъществяване на
строителен надзор,авторски
надзор и инвеститорски контрол
върху изпълнение на
строително-монтажни работи по
изграждане и укрепване на
дребномащабна инфраструктура
за предотвратяване на
наводнения на р.Луда Мара в
най-южната й част от моста на
„Старата лимонадена фабрика”
до границата на урбанизираната
територия на гр.Петрич,община
Петрич – първи
Дейност 8. Приемане на
обекта,предмет на проектните
интервенции
Дейност 9. Мониторинг и
отчитане на проекта
Дейност 10. Осъществяване на
одит на проекта

Община
Първомай
гр. Първомай,
ул.”Братя
Миладинови-юг”
№50

Община
Първомай

Предварително и
неотложно почистване
на речното корито и
отстраняване на
наноси и земни маси от
коритото на река
Тополовска в
регулацията на село
Дълбок извор, община

1 044 340,61

992 123,58

52 217,03

Дейност 1: Организация и
управление на проекта
Дейност 2 : Организиране и
провеждане на процедури за
избор на изпълнители на услуги
и строителство, съгласно ЗОП и
НВМОП /Обществени поръчки/
Дейност 3: Извършване на
хидротехнически мероприятия и

 Население,
облагодетелствано от
изградената
инфраструктура
 Брой линейни метри
изградени съоръжения за
предотвратяване на
наводнения в населени
места

26

26

Първомай

СМР /Строителство/
Дейност 4: Изпълнение на
дейностите по надзор /Надзор/
Дейност 5: Извършване на одит
/Одит/
Дейност 6: Разпространение на
информация и осигуряване на
публичност /Публичност/

 Дължина на защитени
или възстановени брегове
от ерозия
 Създадени нови работни
места - временни

27

