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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 11.09.2012г. Община Враца, въз основа на решение № 1073/10.08.2012г. на Кмета на 
Община Враца, след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда 
на Закона за обществените поръчки, сключи Договор за „Инженеринг за реконструкция на 
пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Враца” по Оперативна програма „Околна среда 
2007-2013”.  
 
Изпълнителят ще извършва инженерингова услуга за проектиране, строителство, доставка и 
монтаж на електро и механично оборудване съгласно изискванията на Договорните условия на 
FIDIC за технологично оборудване и проектиране – строителство на електро и машинно - 
монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от Изпълнителя (Жълта 
Книга).  
 
Обхватът на работа включва всички елементи на проектирането и строителството, така че да се 
осигури качествено изпълнение на проекта за строителство и пускане в експлоатация на 
пречиствателна станция за отпадъчни води, обучение на персонала, наблюдение на 
пречиствателните процеси и подпомагане на персонала при експлоатацията и поддръжката на 
изградените елементи на ПСОВ. 

Срокът за изпълнение на поръчката е до 36 месеца, считано от датата на започване на 
изпълнението на договора. Срокът за изпълнение на поръчката включва: до 24 месеца период за 
проектиране и строителство и 12 месеца период за установяване и отстраняване на дефекти. 

Избраният изпълнител е  “BMB” ДЗЗД, състоящо се от три фирми: „Водстрой 98” АД, Масс 
Арътма Системлери Иншаат Санаи ве Тиджарет А.Ш. (Mass Aritma Sistemleri insaat Sanayi ve 
Ticaret A.S.) и „Велдер Инженеринг” ООД . 

Стойността на договора е 15 777 158,85 лв. без ДДС.  

За участие в процедурата бяха подадени 12 оферти. 

 

 

 

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.  


