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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 06.12.2012 г. Община Враца, на основание чл. 92а, ал. 7, във връзка с чл. 41, ал. 1 от Закона 
за обществените поръчки и влязло в сила Решение № 1613/03.12.2012 г. на Кмета на Община 
Враца в качеството му на възложител по смисъла на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и в 
резултат на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 90, ал. 1, т. 
3 от ЗОП, сключи договор за: Упражняване на авторски надзор по време на строителството 
на обекти: 1. Реконструкция на водопроводната мрежа и реконструкция и удължаване на 
канализационната мрежа на гр. Враца – Етап I, съгласно изискванията на договорните 
условия на FIDIC за строителство на строителни инженерни обекти, проектирани от 
възложителя (ФИДИК, Червена книга); 2. Реконструкция на водопроводната мрежа и 
реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на гр. Враца – Етап ІI, 
съгласно изискванията на договорните условия на FIDIC за строителство на строителни 
инженерни обекти, проектирани от възложителя (ФИДИК, Червена книга), съгласно 
одобрени работни проекти и издадени разрешения за строеж. 
 
 
Срокът за изпълнение на поръчката е до въвеждане на обектите в експлоатация.  

Изпълнител е  „Аквапартньор” ЕООД.  

Стойността на договора е до 200 000 лв. без ДДС.  

 

 

 

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.  

 
 
 


