Справка - образец относно предложения за проекти на общините в област Русе във връзка с разработване на Целенасочена
инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България (областите Видин,Монтана и Враца) Родопите,
Странджа, погранични, планински и полупланински слабо развити райони

6

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

Канализационна мрежа и
пречиствателна станция за отпадъчни
води на с. Щръклево, община
Иваново
Саниране на фасадите на НЧ „Христо
Ботев“, с. Иваново и подмяна на
плочките на прилежащо външно
пространство
Изграждане на стокова борса за
първична земеделска продукция
Изграждане на етнографско селище в
околностите на Басарбовския
манастир

Община
Иваново

25 000 000 лв.

04.2016 г. –
04.2018 г.

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

ОП „Околна
среда“ 2014-2020
г.

Община
Иваново

120 000 лв.

04.2016 г. –
10.2016 г.

Поддържане и развитие на средата за живот.

Община
Русе
Община
Русе

20 000 000 лв.

2015-2020 г.

400 000 лв.

2015-2020 г.

5

Реконструкция на Пантеон на
възрожденците (позлатяване на
купол, хидроизолации, експозиция)

Община
Русе

1 250 000 лв

2015-2020 г.

Инвестиция в преработка/ маркетинг на
селскостопански продукти
Промотиране на уникално културноисторическо наследство, насърчаване на
атрактивността на региона и увеличаване на
туристическия поток.
Реконструкция на паметник от
националното културно-историческо
наследство и насърчаване на туристическия
интерес

6

Развитие на инфраструктурата за
отпадъчни води – условие за
повишаване качеството на живот в
кварталите Средна кула и Долапите
на гр. Русе

Община
Русе

42 240 802 лв.

2015-2020 г.

№
по
ред

1

1

2

3
4

Наименование на проекта

2

Община/и,
на
територия
та на
която/кои
то ще се
изпълнява
3

Прогнозна
стойност (в
хил.лв.)

4

Период на
изпълнение
(от месец....
година до
месец....
година)
5

Очаквано въздействие/резултати от
изпълнението на проекта

В резултат от изпълнението на проекта ще
се постигне увеличаване броя на
свързаните домакинства към
канализационната мрежа и ПСОВ в гр. Русе.
Ще се намали значително замърсяването на

Програма за
трансгранично
сътрудничество
РумънияБългария
ОП „Околна
среда“ 2014-2020
г.

7

Изграждане на втори ред предпазни
диги в гр. Русе - кв. "Средна кула",
"Долапи" и с. Басарбово
Изграждане на рибарско селище в
района на хижа „Приста“

Община
Русе

20 000 000 лв.

2015-2020 г.

Община
Русе

2 000 000 лв.

2015-2020 г.

9

Рехабилитация на част от
републикански път ІІІ-2102,
обособена в участъка Сливо поле –
Борисово - Юпер

4 850 000,00
лв.

01.09.2015г.
01.09.2016г.

10

Основен ремонт на общински път
Белцов - Беляново - Кривина
Зона за културни мероприятия с
изграждане на амфитеатър с. Ценово

Община
Сливо
поле
Община
Кубрат
Община
Ценово
Община
Ценово

10 000 000
лева
1 000 000 лева

2015-2020

Община
Ценово

400 000 лева

2015-2020

Община
Ценово

400 000

Община
Ценово
Община
Ценово
Община

8

11

12

14

Развитие на интегриран селски
туризъм чрез изграждане на
Информационно-експозиционен
център за развитие на туризма в
с.Караманово, Община Ценово
Създаване на съвременни условия за
съхранение и атрактивно
експониране на местното природно и
културно наследство в посетителски
център с. Новград
Ремонт на улици по населени места

15

Читалище "Отец Паисии" с. Кривина

16

Читалище "П.Р. Славейков" с.

13

околната среда, като се отклонят
заустваните в река Русенски Лом отпадни
води и се отведат чрез новоизградената
линейна инфраструктура до
съществуващата канализационна мрежа на
гр. Русе.
Превенция на риска от наводнения

Повишаване на благосъстоянието и
условията за работа на рибарското съсловие.
Повишаване на туристическия потенциал.
Подобряване на транспортноексплоатационните качества на пътя,
засилване на трафика и подобряване на
икономическите условия в региона

ОП РР 2014 –
2020

Ремонт на пътната инфраструктура на
територията на Община Ценово
Обновяване и модернизиране на спотната
инфраструктура на територията на Община
Ценово
Изграждане на туристическа
инфраструктура на територията на Община
Ценово

ПРСР 2014-2020

2015-2020

Изграждане на туристическа
инфраструктура на територията на Община
Ценово

ПРСР 2014-2020

3 000 000 лева

2015-2020

ПРСР 2014-2020

400 000 лева

2015-2020

400 000 лева

2015-2020

Ремонт на уличната инфраструктура на
територията на община Ценово
Обновяване на културните обекти на
територията на Община Ценово
Обновяване на културните обекти на

2015-2020

ПРСР 2014-2020

ПРСР 2014-2020

ПРСР 2014-2020
ПРСР 2014-2020

17

18

19

Пиперково
Етнографска сбирка с. Ценово

Ценово
Община
Ценово

Реконструкция на обществена сграда
с местно историческо и културно
значение и подобряване на
прилежащите пространства,
включително вертикална планировка
за изграждане на културноинформационен център в с.
Караманово, община Ценово, област
Русе
Изграждане на път от с. Новград до
паметник "Хаджи Димитър и Стефан
Караджа"

20

Укрепване на свлачище и улица в с.
Караманово

21

Подобряване на инфраструктурата за
достъп до Антично селище „Ятрус”
с.Кривина

територията на Община Ценово
Изграждане на туристическа
инфраструктура на територията на Община
Ценово
Изграждане на туристическа
инфраструктура на територията на Община
Ценово

400 000 лева

2015-2020

ПРСР 2014-2020

Община
Ценово в
партньорс
тво с
Община
Комана Р.
Румъния

1 500 000 лева

2015-2020

Община
Ценово в
партньорс
тво с
Община
от Р.
Румъния
Община
Ценово в
партньорс
тво с
Община
от Р.
Румъния
Община
Ценово

8 000 000 лева

2015-2020

Изграждане на пътна инфраструктура

ТГС - България
Румъния 20142020

8 000 000 лева

2015-2020

Укрепване на свлачищен район в населено
място

ТГС - България
Румъния 20142020

8 000 000 лева

2015-2020

Изграждане и разширяване на туристическа
инфраструктура на територията на Община
Ценово

ТГС - България
Румъния 20142020

ТГС - България
Румъния 20142020

