Справка относно нови предложения за проекти на общините в област Русе във връзка с Целенасочена инвестиционна програма в
подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа, погранични, планински и полупланински слабо развити
райони

№
по
ред

1

Наименование на проекта

Община/и, на
територията
на
която/които
ще се
изпълнява

Прогнозна
стойност (в
хил.лв.)

Период на изпълнение
(от месец.... година до
месец.... година)

Очаквано въздействие/резултати от
изпълнението на проекта

2

3

4

5

6

Възможност
за
финансиране
изпълнението
на проекта по
оперативна
програма
(моля,
посочете коя)
7

ОБЩИНА БОРОВО
1.

2.

3.

4.

Интегриран проект за подобряване и
развитие на инфраструктурата за
питейни и отпадни води, чрез подмяна
на водопроводна мрежа, изграждане на
канализация, ПСПВ и ПСОВ на гр.
Борово
Фотоволтаична инсталация, разположена
върху паркинг, оборудван със зарядна
станция за електро-автомобили в
гр.Борово
Интегриран проект за Рехабилитация и
реконструкция на път RSE1001 /ІІІ-5402,
Ценово – Обретеник/ Обретеник – Горно
Абланово – Батин от км 0+000 до км
11+000, частична реконструкция на
водопровод в с. Обретеник и изграждане
на мрежа за широколентов интернет
Рехабилитация и реконструкция на
уличната мрежа в гр. Борово

Община Борово

20 000 000

2017-2019

Поддържане и развитие на
местната инфраструктура и услуги
за водоснабдяване и канализация

ОПОС

Община Борово

400 000

2016 –2017

По-ефективна енергийна система и
намаляване загубите от пренос на
енергия

ПРСР

Община Борово

3 000 000

2017- 2018

Поддържане и развитие на
местната инфраструктура

ПРСР

Община Борово

3 000 000

2017-2018

Поддържане и развитие на
местната инфраструктура

ПРСР

1

5.

Изграждане на лодкостоянка на река
Дунав, в село Батин, на територията на
община Борово
Разработване на стратегия за привличане
на инвестиции и реализация на
публично-частни партньорства
Развитие на международното
сътрудничество, обмен на добри
практики и връзки с побратимени
градове
Изграждане и модернизиране на
хидромелиоративна инфраструктура
Инвестиции в преработка на
селскостопанска продукция
Залесяване на пустеещи общински земи
и създаване на масиви с бързо растящи
дървесни видове
Подмяна на водопроводни мрежи и
изграждане на ПСПВ в селата

Община Борово

1 500 000

2017-2018

Община Борово

50 000

2016 –2017

ОПДУ

Община Борово

250 000

2016 –2018

ОПДУ

Община Борово

2 000 000

2017 –2019

ПРСР

Община Борово

2 000 000

2017 –2019

ПРСР

Община Борово

500 000

2016 –2017

ПРСР

Община Борово

50 000 000

2017 –2019

12.

Реновиране на площадите в Селата

Община Борово

1 600 000

2017 –2019

13.

Ремонт на улици в селата

Община Борово

10 000 000

2017 –2019

14.

Осигуряване на редовен обществен
транспорт и преференции за пътуване до
работното място за насърчаване на
трудовата мобилност
Ремонт на училища в община Борово
Ремонт и оборудване на читалищата в
ОБЩИНАТА
Ремонт на ОДЗ в общината
Обновяване и оборудване на учебни
кабинети, образователни лаборатории и
работилници
Адаптиране на детски площадки и

Община Борово

200 000

2016-2017

ПРСР

Община Борово
Община Борово

1700 000
2 400 000

2016-2019
2016-2019

ПРСР
ПРСР

Община Борово
Община Борово

500 000
300 000

2016-2017
2016-2017

ПРСР
ПРСР

Община Борово

50 000

2016-2017

ПРСР

6.

7.

8.
9.
10.

11.

15.
16.
17.
18.

19.

Модернизация на рибарските
пристанища и места за
разтоварване

Поддържане и развитие на
местната инфраструктура и услуги
за водоснабдяване и канализация
Поддържане и развитие на
местната инфраструктура
Поддържане и развитие на
местната инфраструктура

ПРСР

ПРСР

ПРСР
ПРСР

2

20.

21.
22.
23.

спортни съоръжения към изискванията
за безопасност и функционалност
Предоставяне на услугата „Личен
асистент” за нуждаещите се потребители
в общината
Ремонт и реставрация на църква
Насърчаване дейността на самодейните
художествени състави
Ремонт и обновяване на стадион

Община Борово

120 000

2016-2017

ПРСР

Община Борово
Община Борово

1 000 000
50 000

2017-2019
2017-2018

ПРСР
ПРСР

Община Борово

680 000

2017-2019

ПРСР

ОБЩИНА БЯЛА

1.

Ефективно управление на извънредните
ситуации в трансграничния регион
Гюргево-Русе /GRADe – Joint risk prevention
and management system for Gradinari – Malu
– Byala communities for a safe and developed
cross-border region/

Община Бяла
в
партньорство

За Община
Бяла съфинансир
ане 1000 лв.

2016 г.

2.

Достъпност до ТЕN-Т в трансграничния
регион Гюргево-Русе” /Accesibility to TENT in Giurgiu-Ruse cross-border region/

Община Бяла
в
партньорство

За Община
Бяла съфинансир
ане 5825 лв.

2016 г.

3.

Реставрация, консервация и експониране на
Моста на Кольо Фичето на р. Янтра,
изграждане на прилежаща инфраструктура
около моста и обновяване на Исторически
музей - град Бяла.

Община Бяла
град Бяла

2016-2020

1. Закупуване на съоръжение за
управление на извънредните
ситуации в трансграничния регион
– високо проходим багер, снабден
с всички аксесоари;
електрогенератор, камион
цистерна за водоподаване;
2. Осъществяване на публична
информационна и образователна
кампания;
3. Съвместни учебни занятия.
Модернизация и подновяване на
път RSE 1022 /II-51 Бяла Копривец / - Бистренци - Дряновец
- Копривец / II-51 / и изграждане
на широколентов Интернет с обща
дължина 10 930 м.
Реставрация, експониране,
консервация на Стария мост на
Кольо Фичето над р. Янтра,
изграждане на прилежаща
инфраструктура около моста,
обновяване на Исторически музей в
град Бяла.

Програма
INTERREG
V-А Румъния
България

Програма
INTERREG
V-А Румъния
България

Оперативна
програма
„Региони в
растеж”

3

ОБЩИНА ВЕТОВО

1

2.

Рехабилитация на общински околовръстен
път гр. Ветово от км.0+000 до км.3+3000 и
строителство на нов път по трасе на
съществуващ полски път в участък от
км.1+460 до км.1+780
Реконструкция и рехабилитация на
съществуващи водоснабдителни системи и
съоръжения на село Писанец

Община
Ветово

5 900 000
лв.

2016г.-2020г.

Поддържане и развитие на ПРСР
местната инфраструктура и на
средата за живот

Община
Ветово

5 530 000
лв.

2016г.-2020г.

Поддържане и развитие на ПРСР
местната инфраструктура и услуги
за водоснабдяване и канализация

ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ /предложенията са направени след датата /25.05.5015 г./ на съгласуваните на първи етап проекти

1.

Доизграждане на улична инфраструктура в
съществуващи обособени ромски квартали
на три населени места /с.Баниска, с.Бъзовец
и гр.Две могили/
с.Баниска
ул.Изгрев от ОК21 - кад.№59 – 473 м;
ул.Вихрен от ОК15 - ОК14 – 222 м
с.Бъзовец
ул. Филип Тотю от кад.№73-ОК16 – 720 м
гр.Две могили
ул. Русалка от ОК3-ОК120 – 420 м
ул. Места от ОК3-ОК111 – 371 м
ул. Родопи от ОК130-ОК118 – 215 м

Община Две
могили

798 595 лв.

2015-2020 г.

Подобряване условията на живот в
обособените ромски квартали на
посочените населени места

135 924 лв.
88 779 лв.
185874 лв.
135005 лв.
98965 лв.
43261 лв.

ОБЩИНА ИВАНОВО /не са заявени нови предложения/

ОБЩИНА РУСЕ /не са заявени нови предложения/

4

ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ
1.

Изграждане на ПСОВ и канализация на гр.
Сливо поле

Община
Сливо поле

40 000 000
лв.

2018-2020

2.

Модернизиране на борса за плодове и
зеленчуци в гр. Сливо поле –
инфраструктура, интернет, електронен
кантар, информационни табла
Изграждане на Спортна зала в СОУ „Отец
Паисий”, гр. Сливо поле

Община
Сливо поле

380 000 лв.

2017-2018

Община
Сливо поле

2 750 000
лв.

2017-2019

Промяна предназначението на бивша
детска градина в с.Кошарна за разкриване и
обзавеждане на туристически
информационен център с музейна сбирка
/изложбена площ за откритите артефакти от
енеолитната епоха

Община
Сливо поле

488 950 лв.

2017-2019

3.

4.

Модернизиране и подобряване на
техническата инфраструктура за
водоснабдяване и канализация
Стимулиране на устойчив
икономически растеж чрез
иновации в селското стопанство

ОПОС

Намаляване на бедността и
социалното изключване чрез
повишаване на образователното
равнище и професионалната
квалификация
Стимулиране на икономически
растеж чрез създаване на
разнообразни форми на туризъм и
устойчиво използване на
културното наследство и ресурси

ОП НОИР

Програма
Дунав 20142020 и
Програма
INTERREG
V-А Румъния
България

ОБЩИНА ЦЕНОВО /не са заявени нови предложения/
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