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Наименование
и седалище на
бенефициента

Министерство
на културата

Място на
изпълнение
на проекта

Община Столична

Област: София
град Oбщина:
Столична 1040
София бул. „Ал.
Стамболийски”
№17

Министерство
на културата
Област: София

Община Столична

Наименование
на проекта

Ремонт и
благоустрояван
е на
прилежащата
инфраструктура
на Национален
истрически
музей

Ремонт,
реконструкция и
подобряване на
енергийната

Обща
стойност на
проекта

Стойност на
безвъзмездна
финансова
помощ по
ОПРР (лв.)

Собствен
принос на
кандидата
% (лв.)

3 336 263,99

3 336 263,99

0

645 025,10

645 025,10

0

Основни дейности

Дейност 1: Сформиране
на работна група за
управление на дейностите
по проекта;
Дейност 2: Организиране
на информационни
събития и визуализация
на проекта;
Дейност 3: Подготовка на
тръжна документация и
провеждане на тръжна
процедура за избор на
изпълнител на
строително-монтажните
работи и строителен
надзор;
Дейност 4: Изпълнение на
строително-монтажните
работи;
Дейност 5: Изпълнение на
дейностите по строителен
надзор;
Дейност 6: Изпълнение на
дейностите по авторски
надзор;
Дейност 7: Въвеждане на
обекта в експлоатация;
Дейност 8: Извършване на
одит по проект;
Дейност 9: Изготвяне и
предаване на междинни и
финален отчет.
Дейност 1: Сформиране
на екип за управление на
дейностите по проекта;
Дейност 2: Организиране

Индикатори















Продължит
елност на
изпълнени
е на
проекта

Брой посетители,
облагодетелствани от
обновяване на сградите на
държавна културна
инфраструктурамалцинства;
Брой посетители,
облагодетелствани от
обновяване на сградите на
държавна културна
инфраструктура- хора с
увреждания;
Икономия на енергия от
обновяване на сградите;
Население,
облагодетелствано от
обновените сгради;
Общ брой посетители
облагодетелствани от
обновяване на сградите на
държавна културна
инфраструктура;
Подобрена инфраструктура
в сферата на културата;
Създадени нови работни
места-постоянни и временни
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Брой посетители,
облагодетелствани от
обновяване на сградите на
държавна културна
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град Oбщина:
Столична 1040
София бул. „Ал.
Стамболийски”
№17

Министерство
на културата
Област: София
град Oбщина:
Столична 1040
София бул. „Ал.
Стамболийски”
№17

ефективност на
сградата на
Национално
училище за
музикално и
сценично
изкуство "Панчо
Владигеров" Бургас

Община
Бургас

Ремонт и
модернизация
на сградата на
Оперофилхармонично
дружество, гр.
Бургас

1 494 950,14

1 494 950,14

0

на информационни
събития и визуализация
на проекта;
Дейност 3: Подготовка на
тръжна документация и
провеждане на тръжна
процедура за избор на
изпълнител на
строително-монтажните
работи и строителен
надзор;
Дейност 4: Изпълнение на
строително-монтажните
работи;
Дейност 5: Изпълнение на
дейностите по строителен
надзор;
Дейност 6: Изпълнение на
дейностите по авторски
надзор;
Дейност 7: Изготвяне и
предаване на финален
отчет.
Дейност 1: Сформиране
на екип за управление на
дейностите по проекта;
Дейност 2: Организиране
на информационни
събития и визуализация
на проекта;
Дейност 3: Подготовка на
тръжна документация и
провеждане на тръжна
процедура за избор на
изпълнител на
строително-монтажните
работи и строителен
надзор;
Дейност 4: Изпълнение на
строително-монтажните
работи;
Дейност 5: Изпълнение на
дейностите по строителен
надзор;
Дейност 6: Изпълнение на
дейностите по авторски
надзор;
Дейност 7: Изготвяне и
предаване на междинни и
финален отчет;
Дейност 8: Извършване на
одит по проект;
Дейност 9: Въвеждане на























инфраструктурамалцинства;
Брой посетители,
облагодетелствани от
обновяване на сградите на
държавна културна
инфраструктура- хора с
увреждания;
Икономия на енергия от
обновяване на страдите;
Население,
облагодетелствано от
обновените сгради;
Общ брой посетители
облагодетелствани от
обновяване на сградите на
държавна културна
инфраструктура;
Подобрена инфраструктура
в сферата на културата;
Създадени нови работни
места-постоянни и временни
Брой посетители,
облагодетелствани от
обновяване на сградите на
държавна културна
инфраструктурамалцинства;
Брой посетители,
облагодетелствани от
обновяване на сградите на
държавна културна
инфраструктура- хора с
увреждания;
Икономия на енергия от
обновяване на сградите;
Население,
облагодетелствано от
обновените сгради;
Общ брой посетители,
облагодетелствани от
обновяване на сградите на
държавна културна
инфраструктура;
Подобрена инфраструктура
в сферата на културата;
Създадени нови работни
места-постоянни и временни
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обекта в експлоатация.
Министерство
на културата

Община Русе

Област: София
град Oбщина:
Столична 1040
София бул. „Ал.
Стамболийски”
№17

Министерство
на културата
Област: София
град Oбщина:
Столична 1040
София бул. „Ал.
Стамболийски”
№17

Община Бургас

Реконструкция,
рехабилитация
и оборудване на
сградата на
Опернофилхармонично
дружество - гр.
Русе

Ремонт,
реконструкция и
подобряване на
енергийната
ефективност на
сградата на
Национално
училище за
музикално и
сценично
изкуство "Панчо
Владигеров" Бургас

853 836,39

775 794,34

853 836,39

775 794,34

0

0

Дейност 1: Сформиране
на екип за управление на
дейностите по проекта;
Дейност 2: Организиране
на информационни
събития и визуализация
на проекта;
Дейност 3: Подготовка на
тръжна документация и
провеждане на тръжна
процедура за избор на
изпълнител на
строително-монтажните
работи и строителен
надзор;
Дейност 4: Изпълнение на
строително-монтажните
работи;
Дейност 5: Изпълнение на
дейностите по строителен
надзор;
Дейност 6: Изпълнение на
дейностите по авторски
надзор;
Дейност 7: Изготвяне и
предаване на финален
отчет.
Дейност 1: Сформиране
на работен екип за
управление на дейностите
по проекта и провеждане
на работни срещи;
Дейност 2:
Информационна кампания
и дейности по осигуряване
публичност на проекта;
Дейност 3: Провеждане на
тръжни процедури за
избор на изпълнител на
СМР, строителен надзор ;
Дейност 4: Изпълнение на
строително-монтажни
дейности;
Дейност 5: Извършване на
дейности по строителен
надзор;
Дейност 6.Изпълнение на
дейностите по авторски
надзор;
Дейност 7: Въвеждане на
обекта в експлоатация;























Брой посетители,
облагодетелствани от
обновяване на сградите на
държавна културна
инфраструктурамалцинства;
Брой посетители,
облагодетелствани от
обновяване на сградите на
държавна културна
инфраструктура- хора с
увреждания;
Икономия на енергия от
обновяване на страдите;
Население,
облагодетелствано от
обновените сгради;
Общ брой посетители
облагодетелствани от
обновяване на сградите на
държавна културна
инфраструктура;
Подобрена инфраструктура
в сферата на културата;
Създадени нови работни
места-постоянни и временни
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Брой посетители,
облагодетелствани от
обновяване на сградите на
държавна културна
инфраструктурамалцинства;
Брой посетители,
облагодетелствани от
обновяване на сградите на
държавна културна
инфраструктура- хора с
увреждания;
Икономия на енергия от
обновяване на страдите;
Население,
облагодетелствано от
обновените сгради;
Общ брой посетители
облагодетелствани от
обновяване на сградите на
държавна културна
инфраструктура;
Подобрена инфраструктура

22

Министерство
на културата

Община Шумен

Област: София
град Oбщина:
Столична 1040
София бул. „Ал.
Стамболийски”
№17

Министерство
на културата
Област: София
град Oбщина:
Столична 1040
София бул. „Ал.
Стамболийски”
№17

Община Столична

Газификация и
модернизация
на
технологичното
сценично
оборудване на
Драматичнокуклен театър
"Васил Друмев"
- гр. Шумен

Строителство,
реконструкция и
модернизация
на сградата на
концертен
комплекс
"България" - гр.
София

1 313 169,28

1 778 390,06

1 313 169,28

1 778 390,06

0

0

Дейност 8: Одит на
проекта;
Дейност 9: Изготвяне и
предаване на междинни и
финален отчет по
проекта.
Дейност 1: Сформиране
на работен екип за
управление на дейностите
и провеждане на работни
срещи;
Дейност 2:
Информационна кампания
и дейности по осигуряване
публичност на проекта;
Дейност 3: Провеждане на
тръжни процедури за
избор на изпълнител на
СМР, строителен надзор ;
Дейност 4: Изпълнение на
строително-монтажни
дейности;
Дейност 5: Извършване на
дейности по строителен
надзор;
Дейност 6. Изпълнение на
дейностите по авторски
надзор;
Дейност 7: Въвеждане на
обекта в експлоатация;
Дейност 8: Одит на
проекта;
Дейност 9: Изготвяне и
предаване на междинни и
финален технически и
финансов отчет по
проекта.
Дейност 1: Сформиране
на работна група за
управление на дейностите
по проекта;
Дейност 2: Организиране
на информационни
събития и визуализация
на проекта;
Дейност 3: Подготовка на
тръжна документация и
провеждане на тръжна
процедура за избор на
изпълнител на
строително-монтажните
работи и строителен






















в сферата на културата;
Създадени нови работни
места-постоянни и временни

Брой посетители,
облагодетелствани от
обновяване на сградите на
държавна културна
инфраструктурамалцинства;
Брой посетители,
облагодетелствани от
обновяване на сградите на
държавна културна
инфраструктура- хора с
увреждания;
Икономия на енергия от
обновяване на сградите;
Население,
облагодетелствано от
обновените сгради;
Общ брой посетители,
облагодетелствани от
обновяване на сградите на
държавна културна
инфраструктура;
Подобрена инфраструктура
в сферата на културата;
Създадени нови работни
места-постоянни и временни
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Брой посетители,
облагодетелствани от
обновяване на сградите на
държавна културна
инфраструктурамалцинства;
Брой посетители,
облагодетелствани от
обновяване на сградите на
държавна културна
инфраструктура- хора с
увреждания;
Икономия на енергия от
обновяване на страдите;
Население,

23

Министерство
на културата
Област: София
град Oбщина:
Столична 1040
София бул. „Ал.
Стамболийски”
№17

Община Столична

Реконструкция и
обновяване на
на Сатиричен
театър "Алеко
Константинов" гр. София

739 153,22

739 153,22

0

надзор;
Дейност 4: Изпълнение на
строително-монтажните
работи;
Дейност 5: Изпълнение на
дейностите по строителен
надзор;
Дейност 6: Изпълнение на
дейностите по авторски
надзор;
Дейност 7: Въвеждане на
обекта в експлоатация;
Дейност 8: Извършване на
одит по проект;
Дейност 9: Изготвяне и
предаване на междинни и
финален отчет.
Дейност 1: Сформиране
на работна група за
управление на дейностите
по проекта;
Дейност 2: Организиране
на информационни
събития и визуализация
на проекта;
Дейност 3: Подготовка на
тръжна документация и
провеждане на тръжна
процедура за избор на
изпълнител на
строително-монтажните
работи и строителен
надзор;
Дейност 4: Изпълнение на
ремонтни работи;
Дейност 5: Изпълнение на
дейностите по строителен
надзор;
Дейност 6: Изпълнение на
дейностите по авторски
надзор;
Дейност 7: Въвеждане на
обекта в експлоатация;
Дейност 8: Извършване на
одит по проект;
Дейност 9: Изготвяне и
предаване на междинни и
финален отчет.


















облагодетелствано от
обновените сгради;
Общ брой посетители
облагодетелствани от
обновяване на сградите на
държавна културна
инфраструктура;
Подобрена инфраструктура
в сферата на културата;
Създадени нови работни
места-постоянни и временни

Брой посетители,
облагодетелствани от
обновяване на сградите на
държавна културна
инфраструктурамалцинства;
Брой посетители,
облагодетелствани от
обновяване на сградите на
държавна културна
инфраструктура- хора с
увреждания;
Икономия на енергия от
обновяване на страдите;
Население,
облагодетелствано от
обновените сгради;
Общ брой посетители
облагодетелствани от
обновяване на сградите на
държавна културна
инфраструктура;
Подобрена инфраструктура
в сферата на културата;
Създадени нови работни
места-постоянни и временни

22

