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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 05.12.2012г. Община Враца, въз основа на решение № 1137/ 24.08.2012 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 „Реконструкция на водопроводната и 
реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на гр. Враца –ЕТАП ІI” в 
рамките на Проект № 58111-65-256 „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца” по 
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”.  
 
Изпълнителят ще извършва реконструкция на водопроводната и реконструкция и удължаване 
на канализационната системи на гр. Враца, 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.). 
 
Обхватът на работата по този договор включва обновяване на около 34 км водопроводна мрежа 
в гр. Враца, включително част от магистралния водопровод за гр. Мездра (3 752m); 
реконструкция на  три главни канализационни колектора (2 799 м) и обновяване на 2 738 м 
второстепенна канализационна мрежа на гр. Враца; изграждане на нова второстепенна 
канализационна мрежа в гр. Враца (2 929 м) и квартал Бистрец (9 386 м), включително 
канализационна помпена станция кв. Бистрец. 
 
Срокът за изпълнение на поръчката е 28 месеца, считано от датата на започване на 
изпълнението на договора. Срокът за изпълнение на поръчката включва: 16 месеца период за  
строителство и 12 месеца период за установяване и отстраняване на дефекти. 

Избраният изпълнител е  „Понсстройинженеринг” ЕАД 

Стойността на договора е 17 863 362, 22 лв. без ДДС.  

За участие в процедурата бяха подадени 5 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.  

 
 
 


