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Договор за безвъзмездна финансова помощ № 58111-С065-256/21.12.2009 г. за проект № 58111-65-256 „Интегриран 

проект за воден цикъл на гр.Враца”, финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на 

Република България, чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” 

                                                                                                                                                                                     

На 19.12.2013 г. Община Враца, въз основа на решение № 1546/ 02.10.2013 г. на Кмета на 

Община Враца, след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда 

на Закона за обществените поръчки, сключи Договор за „Рехабилитация на стоманен и 

реконструкция на съществуващия захранващ азбестоциментов водопровод от яз. 

”Среченска бара” до гр. Враца” в рамките на Проект № 58111-65-256 „Интегриран проект за 

воден цикъл на гр. Враца” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.  

Рехабилитацията на стоманения водопровод  включва подмяна на капаци на съоръженията 

по водопровода, рехабилитация на съществуващи и монтаж на 5бр. нови катодни станции, 

подмяна на спирателни кранове и въздушници. 

Реконструкцията на азбестоциментовия водопровод предвижда пълна подмяна на тръбите 

по стария съществуващ азбестоциментов водопровод, включително изграждане на нови шахти 

за отклонения и управление, преминаване през р. Ботуня при с. Стояново. 

Проектната дължина на водопровода е 34 085м. От тях предмет на изпълнение и финансиране 

на този договор са 33 300м., от които с тръби от сферографитен чугун DN 1000 – 18 966м и  DN 

800 – 13 787м, и 817м участък с полиетиленови водопроводни тръби PE 100-RC  DN 500. 

 

Изпълнителят ще извършва строителство (реконструкция)  съвместявайки Закона за устройство 

на територията (ЗУТ) и подзаконовите му нормативни актове, както и общите договорни 

условия на FIDIC за строителство на строителни и инженерни обекти, проектирани от 

Възложителя („Червена книга”, първо издание 1999 г.). 

 

Срокът за изпълнение на поръчката е 24 месеца, от които до 12 месеца за  строителство и 12 

месеца период за установяване и отстраняване на дефекти. 

Избраният изпълнител е  Консорциум „МС-ТЕХНО-ХИДРО” ДЗЗД 

Стойността на договора е 55 605 924,19 лв. с ДДС.  

За участие в процедурата беше подадена 1 оферта. 

 

 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна 

програма „Околна среда 2007-2013 г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа 

се носи от Община Враца и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на 

Република България, представлявано от Министерство на околната среда и водите.  

 

 

 


