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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД 

ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

Инвестираме във Вашето бъдеще                        

На 14.03.2011 г. в заседателната зала на общинска администрация гр. Кубрат кмета на община Кубрат 

Ремзи Халилов и екипа за управление на проекта,  докладваха пред гражданите и обществеността за постигнатите 

резултати от приключването на проект: Техническа помощ за подготовка на проект „Строителство и 

реконструкция на вътрешна ВиК мрежа на Кубрат, и  разширение на ПСОВ” за кандидатстване за 

финансиране по Оперативна Програма „Околна Среда”. Проектът е по процедура: BG161PO005/08/1.30/01/01 

Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма 

„Околна среда 2007 – 2013. Постигнати резултати по дейности: 
 

Дейност 1: Техническа помощ за подготовка на проект „Строителство и реконструкция на вътрешна  
ВиК мрежа на Кубрат, и разширение на ПСОВ” 

Резултати:  встъпителен доклад. 

Прединвестиционно проучнвания 

Идеен проект – Строителство и  реконструкция на вътрешна ВиК мрежа на Кубрат, два варианта  
Идеен проект  ПСОВ, три варианта 

ПУП КПС1,2,3,4 и парцеларен план 

Работни проекти за канализационната и водопроводна мрежа на гр.Кубрат 

Анализ разходи и ползи – финансов анализ,социално-икономически анализ, анализ на чувствителността и риска  

Формуляр за кандидатстване за финансиране /попълнен/ с приложения – данни за проекта и подробен 

бюджет 

Документации за обществени поръчки: 
 

Дейност 2: Оценка съответствие на проектите по смисъла на ЗУТ 

Резултати:Изготвени доклади за оценка на ПСОВ, на водопроводната мрежа и канализационна мрежа на 

гр.Кубрат 

 

Дейност 3: Одит на проекта 

Резултати:Изготвен  доклад за одит на проекта  

 

Дейност 4: Информация и публичност на проекта  

Резултати:Изпълнение на мерките за информация и публичност на 100% 

 

Дейност 5: Организация и управление на проекта  

Резултати:Успешно реализиран проект с постигане на очакваните резултати 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския фонд за 

регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност.  

 Обща стойност на проекта: 2 239 805.20 лева; 

 Съ-финансиране от Кохезионен фонд: 1 791 844.16 лева (80% от общата стойност на проекта); 

 Съ-финансиране от държавен бюджет:447 961.04 лева (20% от общата стойност на проекта); 

 Няма финансово участие от страна на общината. 

 
“Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на  

Република България” 

http://www.opе.government.bg/

