ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ, ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020 г.
1. Проект "Реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа на гр.
Вършец, община Вършец", Договор № 12/07/2/0/00019/19.09.2017 г. за отпускане на
безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2017 -2020 г., съфинансирана от Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони. Подлежащи на реконструкция са ул. „Я.
Сакъзов”, „Цар Симеон”, „Н. Вапцаров”, „В. Априлов”, „Липа” и „Н. Геров”, а на
рехабитилация - ул. „Христо Ботев” и ул. „Първа”. Дейностите, предвидени за тези
участъци са – разчистване на сервитута, общ обикновен изкоп, фрезоване на
съществуващата асфалтова настилка, демонтаж на съществуващи бордюри и тротоари,
направа на нова пътна конструкция и основа за тротоари, полагане на нови бордюри,
направа на нови тротоари от бетонови плочи, монтаж на нови отводнителни дъждоприемни
и ревизионни шахти, подмяна капаците на същуствуващи ревизионни шахти, цялостно
асфалтиране от неплътен и плътен асфалтобетон, поставяне на хоризонтална и вертикална
сигнализация. Общата дължина на уличната мрежа, подлежаща на реконструкция и
рехабилитация, предмет на настоящия проект е 2,97811 км. Стойността на отпуснатата
финансова помощ по договора е 1 952 332,79 лева без ДДС. Срокът за изпълнение на
договора е 36 месеца.
2. Проект „Реконструкция и рехабилитация на част от общинската пътна мрежа в
община Вършец - общински път MON 1092 /III - 812/ Вършец - кв.Заножене Спанчевци /III - 812/ и общински път MON 3097 /MON1092/ кв. Заножене – м.
Водопада”, Договор № 12/07/2/0/00757/18.10.2017г. за отпускане на безвъзмездна
финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни
услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2017 -2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони. Обект на проектното предложение са следните 2 подобекта от
пътната мрежа на община Вършец:
1. „Реконструкция и рехабилитация на общински път MON 1092 /III - 812/ Вършец - кв.
Заножене - Спанчевци /III - 812/ от км 0+000 до км 6+175, с обща дължина 2951,32 м“;
2. "Реконструкция и рехабилитация на общински път MON 3097 /MON1092/ кв.
Заножене – м. „Водопада“ от км 0+000 до км 1+835, с обща дължина 1835 м“.
Предвидените дейности са: ремонт и преасфалтиране на пътните платна, изграждане на
бордюри и тротоари, отводняване, нова хоризонтална маркировка и вертикална

сигнализация. Стойността на отпуснатата финансова помощ по договора е 3 336 961,86
лева без ДДС. Срокът за изпълнение на договора е 36 месеца.
3. Проект „Ремонт и обновяване на съществуваща сграда на общинска музейна
колекция“, Договор № 12/07/2/0/00815/25.10.2017 г. за отпускане на безвъзмездна
финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни
услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони. Проектът включва дейности за основен ремонт и обновяване
на съществуваща двуетажна масивна сграда на общинска музейна колекция в гр. Вършец –
сграда, паметник на културата от местно значение. Предвидените обемно-планировъчни
данни за сградата включват: ремонтирана площ на първия етаж: 130,3 кв.м.; ремонтирана
площ на втория етаж: 227,4 кв.м; ремонтирана площ на тавански етаж: 106,1 кв.м.; общо
ремонтирана площ - 463,8 кв.м. Предвижда се също и доставка и монтаж на ново
обзавеждане и оборудване за залите на музея. Стойността на отпуснатата безвъзмездна
финансова помощ е 250 571,62 лева без ДДС. Срокът за изпълнение на договора е 36
месеца.
4. Проект № BG06RDNP001-7.004-0014/14.05.2019 г. «Реконструкция, ремонт и
обновяване на ДГ «Слънце»- гр.Вършец» на обща стойност 967 871 ,22 лева,
финансиран по мярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 г. Проектът ще включи изпълнението на
следните дейности: строително-монтажни работи за обект "Реконструкция, ремонт и
обновяване на ДГ „Слънце” – гр. Вършец" - основна сграда, включително част
"Паркоустройство и благоустройство"; Доставка на оборудване и обзавеждане за детската
градина; консултантски услуги за подготовка и управление на проекта и строителен и
авторски надзор. Срок за изпълнение на договора е 36 месеца.
5. Проект № BG06RDNP001-7.006-0092/14.05.2019 г. «Обновяване на градски парк, гр.
Вършец» на обща стойност 100 322, 84 лева, финансиран по мярка 7.2 от ПРСР 20142020 г. Проектът ще включи изпълнението на следните дейности: Обновяване на градски
парк, гр. Вършец в поземлен имот (ПИ) 12961.420.1 (УПИI-1, КВ.75) - Слънчева градина,
гр. Вършец с площ 12 128 кв.м. чрез изграждане на автоматизирана поливна система,
консултантски услуги за подготовка и управление на проекта, строителен и авторски
надзор. Срок за изпълнение на договора е 36 месеца.
6. Проект № BG06RDNP001-7.007-0038/ 14.05.2019 г. «Ремонт и обновяване на спортна
инфраструктура в гр. Вършец» на обща стойност 94 816, 09 лева, финансиран по мярка
7.2 от ПРСР 2014-2020 г. Проектът ще включи изпълнението на следните дейности: Ремонт
и обновяване на спортна инфраструктура в градски парк в поземлен имот (ПИ)
12961.40.913, гр. Вършец - баскетболно и волейболно игрище, консултантски услуги за
подготовка и управление на проекта и авторски надзор. Срок за изпълнение на договора е
36 месеца.

