
No. Наименование на проекта

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

1.1

Провеждане на процедури за избор на 

изпълнители за следните дейности:

- Строително монтажни работи на 

обектите; 

- Осъществяване на авторски надзор по 

време на СМР; 

- Упражняване на строителен надзор на 

време на СМР;  

- Информация и комуникация по проекта; 

- Оборудване  и обзавеждане на 

обектите;

- Сертифициране на  детски площадки в 

детска ясла "Здравец";

- Геодезическо заснемане на нова 

постройка в детската градина;

- Издаване на Сетификат за енергийни 

характеристики;

- Извършване на независим финансов 

одит;

0,00

1.2

Дейност Информация и комуникация: 

- Изработване на 2 бр. билбордове при 

стартиране на строителството; 

- 100 бр. брошури; 

- 1 бр. пресконференция при стартиране 

на проекта; 

- 1 бр. банер за провеждане на 

информационни събития;

10 140,00

1.3

Сключени 2 бр. договори за СМР и 

стартиране на  строително монтажни 

работи на обектите  

3 759 460,06

1.4

Сключени 2 бр. договори за 

осъществяване на  авторски надзор по 

време на строителството

3 759,46

1.5

Сключени 2 бр. договори за 

упражняване на строителен надзор и 

издаване на Протокол 2 за откриване 

на строителна площадка и определяне 

на линия и ниво 

7 169,54

ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 

ПРОЕКТА 
3 780 529,06

2

Таблица: Програма за изпълнение на Инвестиционна програма за 2017 г. 

Програма за изпълнение в месеци 2017 г.

Образователна инфраструктура 

Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище " Св. Св. Кирил и Методий" и детска ясла  "Здравец", гр. Силистра 

Предвидени 

средства 

Градска среда

"Реконструкция и рехабилитация на площад "Албена" - гр. Силистра" 



2.1

Приключване на процеса на оценка на 

проектното предложение и сключване 

на договор за БФП 

0,00



2.2

Стартиране и провеждане на всички 

процедури за избор на изпълнители:

- Строително монтажни работи на обекта;

- Независим строителен надзор на 

обекта;

- Авторски надзор на обекта;

- Сертифициране на детска площадка от 

3 до 12 години нахождаща се на площад 

"Албена";

- Независим финансов одит по проекта;

- Дейности за информация и комуникация;

- Геодезическо заснемане на площад 

"Албена"; 

0,00

ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 

ПРОЕКТА 
0,00

3

3.1

Приключване на процеса на оценка на 

проектното предложение и сключване 

на договор за БФП 

0,00

3.2

Стартиране и провеждане на всички 

процедури за избор на изпълнители:

- Строително монтажни работи на обекта;

- Независим строителен надзор на 

обекта;

- Авторски надзор на обекта;

- Независим финансов одит по проекта;

- Дейности за информация и комуникация;

- Геодезическо заснемане на ул. "Симеон 

Велики"; 

- Наемане на външен експерт за участие 

в комисия за оценка на оферти за избор 

на изпълнител за изпълнение на 

строително - монтажни работи на обекта;

- Изготвяне на финансов анализ за 

градска среда; 

0,00

ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 

ПРОЕКТА 
0,00

4

4.1

Сключване на всички договори между 

Община Силистра и сдружения на 

собствениците подали Заявления за 

интерес и финансова помощ

0,00

4.2

Сключване на договори с изпълнители 

и установяване на технически 

характеристики, изготвяне на 

технически паспорти и обследвания за 

енергийна ефективност на сградите

61 446,60

Енергийна ефективност в многофамилни и жилищни сгради

"Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради"

Градска среда 

"Реконструкция и рехабилитация на ул. "Симеон Велики" - гр. Силистра" 



4.3

Провеждане на процедура за избор на 

изпълнители и изготвяне на работни 

проекти на многофамилните жилищни 

сгради

72 000,00

4.4
Съгласуване и одобрение на 

работните проекти 
0,00



4.5
Издаване на разрешения за строеж на 

обектите 
0,00

ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 

ПРОЕКТА 
133 446,60

5

5.1
Подготовка и подаване на проектно 

предложение
0,00

5.2

Оценка на проектното предложение от 

Междинно звено и сключване на 

договор с УО 

0,00

5.3

Подготовка на процедурите и избор на 

изпълнители:

- Избор на изпълнител за извършване на 

строително монтажни работи;

- Избор на изпълнител за упражняване на 

строителен надзор;

- Избор на изпълнител за осъществяване 

на авторски надзор;

- Избор на изпълнител информация и 

комуникация;

0,00

ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 

ПРОЕКТА 
0,00

6

6.1

Провеждане на конкурс за идейна 

концепция за изграждане на социални 

жилища и изработване на идейна 

концепция 

7 000,00

6.2 Изработване на работен проект 30 000,00

6.3 Съгласувателни процедури 1 000,00

6.4
Провеждане на кръгли маси преди 

одобрение на инфраструктурния проект 
0,00

6.5

Разработване на Наредба за социални 

жилища финансирани по ОПРР и 

приемане на същата 

0,00

6.6
Изготвяне на финансов анализ за 

размера на наема 
3 000,00

ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 

ПРОЕКТА 
41 000,00

Общо предвидени средства : 3 954 975,66

Енергийна ефективност в многофамилни и жилищни сгради

"Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на общинска администрация - Силистра" 

Социална инфраструктура 

"Изграждане на жилищна сграда за социални жилища" 




