ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ

Пореден
номер

Номер на договор за
финансиране

Наименование на проекта

Сума по
договор/анекс/
верифициран
отчет

Програма

Статус/
Забележка

BG161РО001/4.1-01/2007/003

Обновяване на детските заведения в
гр.Тервел

900966,94

ОПРР

отчетен/
верифициран

08/322/00041

„Благоустрояване на гр.Тервел и
с.Коларци като предпоставка за развитие
на втори функционален център в
общината”

958397,86

ПРСР

отчетен/
верифициран

3

08/322/00063

„Гр.Тервел и село Коларци
– подходяща среда за обновяване на
района на „Суха река” и оживяване на
северната част на община Тервел”

1368268,56

ПРСР

отчетен/
верифициран

4

08/322/00219

„Подобряване на средата на живот
в гр.Тервел и селата от общината”

1473240,87

ПРСР

отчетен/
верифициран

4858457,57

ПРСР

Отчетен,
верифициран

2278632,00

ПРСР

5858119,69

ПРСР

1

2

5

08/321/01016

6

08/322/00730

7

08/321/01433

“Подобряване на условията на живот в
населени места от Община Тервел чрез
подобряване на участъци от пътната
инфраструктура, водопроводната мрежа,
достъпа на населението до културни и
социални услуги”
"Рехабилитация на 13 бр.улици в Община
Тервел"
„Рехабилитация на съществуващи
общински пътища и водопроводи”

отчетен/
верифициран
Откриване на
строителна
площадка на
8.12.2014 г.

2352191,92

ПРСР

провеждат се
процедури по
ЗОП

142888,82

ПРСР

отчетен/
верифициран

„Дом за стари хора в Община Тервел
– база за трудотерапия и адаптиране”

30145,72

ПРСР

отчетен/
верифициран

55/3/3220203

„Рехабилитация на зелени площи,
тротоари и улично осветление в населени
места от Община Тервел”

94052,22

ПРСР

отчетен/
верифициран

12

DIR 51011116-3-25

Разширение и реконструкция на ВиК
мрежа и ПСОВ Тервел

17768605,53

ОПОС

изпълняват се
СМР

13

Преструктуриране на МБАЛ Тервел в
BG16 1P O001/4 .1-05/2011/009
медицински център

14

55/3/3220772

15

08/321/01697

„Изграждане на инфраструктура за
управление на животински отпадъци“

9

55/3/3210201

„Център за социални услуги за района
на селата Коларци ,Балик, Оногур, Сърнец
и Ангеларий”

10

55/3/3210202

11

8

16

17

Внесен
окончателен
отчет
Изпълнени
СМР

809708,08

ПРСР

„Реконструкция на тротоари в гр.Тервел”

82224,69

ПРСР

55/3/3210779

„Център за социални услуги за района на
селата Коларци ,Балик, Оногур, Сърнец и
Ангеларий”- обзавеждане и дооборудване

30402,00

ПРСР

Извършена
доставка

55/3/3220894

„Реконструкция на участъци от улична
мрежа и на съществуващи зони в
площадно пространство на гр.Тервел”

158588,72

ПРСР

Откриване на
строителна
площадка на
9.12.2014 г.

55/3/3210707

Подобряване на материалната база на
домашен социален патронаж в гр.Тервел закупуване на два автомобила за разнос
на готова храна в гр.Тервел и села, в които
се ползва услугата

43920,00

ПРСР

Сключен
договор за
доставка

55/3/3211509

Подобряване на съществуващ център за
културни услуги - обзавеждане на сцена
на общинско читалище в гр. Тервел

55/3/3210904

Център за социални услуги за района на
селата Нова Камена, Кладенци, Главанци,
Градница и Каблешково

20

55/3/3221228

Рехабилитация на обществени зелени
площи в населени места в Община Тервел

21

55/3/3211232

22

DIR-5112122-C011

18

19

9960,00

ПРСР

предстои
сключване на
договор

167802,19

ПРСР

Изпълняват се
СМР

26082,00

ПРСР

предстои
сключване на
договор

Център за социални услуги в с.Поп Груево

165464,30

ПРСР

Сключен
договор за СМР

Изграждане на претоварна станция за ТБО
към Регионално депо с.Стожер

2723273,02

ОПОС

изпълняват се
СМР и
доставки

ОБЩО ДОГОВОРЕНИ СУМИ

42301392,70

Забележка: 1.Сумите са в лева , с ДДС;
2.След приключване на проектите ще се реализират икономии в резултат на проведени процедури и прецизни измервания на
изпълнени дейности и количества

