
Приоритети /Цели /Мерки
Наименование на проекта

/дейността/

Период

 на 

изпълне-

ние 

от…до….

Планирани 

средства  

(лева)

Усвоени 

средства  

(лева)

В т.ч. 

Европейски 

фондове и 

други 

донори

В т. ч.

Републи-

кански 

бюджет

В т.ч.

Общински 

бюджет

Постигнато 

през 2012г. на 

база 

индикатори

Приоритет 2: Подобряване на качеството на 

живот на гражданите на община Сливо поле; 

ЦЕЛ 1: Осигуряване на благоприятна работна и 

битова среда на гражданите и гостите на 

общината; 

Мярка 1: Въвеждане на съвременни методи в 

учебния процес, осигуряващи добро ниво на 

подготовка на учащите

Оборудване на Екокабинет 

в ОДЗ"Мечо Пух" 

Конкурс "Обичам 

природата и аз участвам" 

към 

ПУДООС

от

06.2012

до

11.2012

5000.00 4595.00 0.00 4595.00 0.00
Оборудван 

кабинет

Приоритет 2: Подобряване на качеството на 

живот на гражданите на община Сливо поле; 

ЦЕЛ 1: Осигуряване на благоприятна работна и 

битова среда на гражданите и гостите на 

общината; 

Мярка 2: Подобряване на енергийната 

ефективност на обществените сгради и 

домовете на гражданите чрез изпълнение на 

програмата за енергийна ефективност

Изградена система от 

слънчеви колектори за БГВ 

на ДСП Сливо поле и за 

стола на СОУ „Свети 

Паисий Хилендарски”

от

05.2012

до

11.2012

11050.00 11045.00 0.00 0.00 11045.00

Внедрени 

мерки от 

програмата за 

ВЕИ

Г О Д И Ш Е Н  О Т Ч Е Т
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА 

ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ ПРЕЗ 2012 година

Напълно изпълнени проектни предложения през 2012г.
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Приоритети /Цели /Мерки
Наименование на проекта

/дейността/

Период

 на 

изпълне-

ние 

от…до….

Планирани 

средства  

(лева)

Усвоени 

средства  

(лева)

В т.ч. 

Европейски 

фондове и 

други 

донори

В т. ч.

Републи-

кански 

бюджет

В т.ч.

Общински 

бюджет

Постигнато 

през 2012г. на 

база 

индикатори

Премахване на 

самосрутваща се сграда 

общинска собственост в 

с.Голямо Враново

12962.00 12962.00 0.00 0.00 12962.00

Осъществени 

мерки по 

превенция на 

риска

Доставка на съдове за 

битови отпадъци

от

03.2012

до

011.2012

23884.80 23884.80 0.00 0.00 23884.80

Доставени 32 

контейнера тип 

"Бобър" и 203 

пластмасови 

кофи 240 л.

Почистване на отпадъци от 

замърсени  площи в 

кв.Сливица

от

11.2012

до

01.2012
1314.00 1314.00 0.00 0.00 1314.00

Почистени 10 

Дка замърсени 

площи

Приоритет 2: Подобряване на качеството на 

живот на гражданите на община Сливо поле; 

ЦЕЛ 1: Осигуряване на благоприятна работна и 

битова среда на гражданите и гостите на 

общината; 

Мярка 4: Устойчиво управление на околната 

среда и превенция на риска
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Приоритети /Цели /Мерки
Наименование на проекта

/дейността/

Период

 на 

изпълне-

ние 

от…до….

Планирани 

средства  

(лева)

Усвоени 

средства  

(лева)

В т.ч. 

Европейски 

фондове и 

други 

донори

В т. ч.

Републи-

кански 

бюджет

В т.ч.

Общински 

бюджет

Постигнато 

през 2012г. на 

база 

индикатори

Приоритет 2: Подобряване на качеството на 

живот на гражданите на община Сливо поле; 

ЦЕЛ 1: Осигуряване на благоприятна работна и 

битова среда на гражданите и гостите на 

общината

Мярка 5: Осигуряване на заетост на лица, 

регистрирани в ДБТ

Проект "РАЗВИТИЕ" по 

ОПРЧР 2007-2013

от

1.2012

до

04.2012

101000.00 101000.00 101000.00 0.00 0.00

Обучени и 

наети 145 лица 

за дейности по 

опазване на 

околната среда

МИРГ

Разработени технически 

проекти по мярка 2.1 

„Подобряване средата на 

живот в населените места 

от Община Сливо поле, 

разположени  по поречието 

на р.Дунав и подобряване 

достъпа до крайбрежната 

зона на гр. Сливо поле”

от

05.2012

до

11.2012
12480.00 12480.00 0.00 0.00 12480.00

Разработени 

инвестиционни 

проекти - 9 бр.

МИРГ

Разработени технически 

проекти по мярка 3.1 

„Преустройство на 

съществуваща масивна 

двуетажна сграда със 

сутерен в информационен 

център с почивна станция и 

изграждане на павилион за 

образователни занятия в 

село Бръшлен”. 

от

05.2012

до

11.2012
16320.00 16320.00 0.00 0.00 16320.00

Разработен 

инвестиционен 

проект

Приоритет 2: Подобряване на качеството на 

живот на гражданите на община Сливо поле; 

ЦЕЛ 1: Осигуряване на благоприятна работна и 

битова среда на гражданите и гостите на 

общината; 

Мярка 6: Разнообразяване на селската 

икономика и подобряване условията на живот и 

труд на заетите в земеделието и на живеещите в 

селските райони
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Приоритети /Цели /Мерки
Наименование на проекта

/дейността/

Период

 на 

изпълне-

ние 

от…до….

Планирани 

средства  

(лева)

Усвоени 

средства  

(лева)

В т.ч. 

Европейски 

фондове и 

други 

донори

В т. ч.

Републи-

кански 

бюджет

В т.ч.

Общински 

бюджет

Постигнато 

през 2012г. на 

база 

индикатори

Основен ремонт на път:

RSE1173 - Ряхово-Бабово-

Г.Враново-М.Враново     

RSE1130 Юделник-

Борисово  

RSE1172 Стамболово-

Кошарна 

RSE2170 Черешово-

Сеслав

от

06.2012

до

11.2012

143500.00 143500.00 0.00 143500.00 0.00

Извършен 

ремонт на 

пътища от 

ОПМ

3010 кв.м

Рехабилитация на 

достъпната 

инфраструктура с цел 

развитието на транс-

граничното сътрудничество 

в региона Гюргево – Русе 

(R.O.A.D. ГЮРГЕВО – 

РУСЕ) по ОП "ТГС Румъния 

- България" – приключени 

СМР

от

08.2010

до

09.2012

3905974.06 3082160.46 2574976.32 396337.82 110846.32

Рехабилитация 

на 

общински път 

RSE 1171 

Сливо поле-

Ряхово-

Пристанище 

Ряхово от 

км.0+000 до км 

6+711

Изработен инвестиционен 

проект за реконструкция и 

рехабилитация на части от 

пътища Юделник-Борисово 

и Стамболово -Кошарна

от

07.2012

до

08.2012

23760.00 23760 0.00 0.00 23760.00
Изработен 

проект - 1 бр.

Приоритет 2: Подобряване на качеството на 

живот на гражданите на община Сливо поле; 

ЦЕЛ 2: Доизграждане, модернизиране и 

поддържане на техническата инфраструктура в 

съответствие с европейските стандарти; 

Мярка 1: Реконструкция и подобряване на 

общинската и улична пътна мрежа
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Приоритети /Цели /Мерки
Наименование на проекта

/дейността/

Период

 на 

изпълне-

ние 

от…до….

Планирани 

средства  

(лева)

Усвоени 

средства  

(лева)

В т.ч. 

Европейски 

фондове и 

други 

донори

В т. ч.

Републи-

кански 

бюджет

В т.ч.

Общински 

бюджет

Постигнато 

през 2012г. на 

база 

индикатори

Приоритет 2: Подобряване на качеството на 

живот на гражданите на община Сливо поле; 

ЦЕЛ 2: Доизграждане, модернизиране и 

поддържане на техническата инфраструктура в 

съответствие с европейските стандарти; 

Мярка 2: Рехабилитация на уличното 

осветление в населените места

Рехабилитация на 

уличното осветление на 

територията на община 

Сливо поле по Програма за 

развитие на селските 

райони 

от 12.2010

до 07.2012
1601434.00 1601434.00 1266536.80 316634.20 18263.00

Приключен 

проект за 

рехабилитация 

на улично 

осветление

Приоритет 2: Подобряване на качеството на 

живот на гражданите на община Сливо поле; 

ЦЕЛ 3: Предоставяне на качествени социални и 

здравни услуги, отговарящи на европейските 

стандарти

Мярка 3: Изграждане или подобряване и 

оборудване на центрове за социални услуги.

Доставен специализиран 

транспорт 

от

04.2012

до

06.2012

12000 12000 0 0 12000

Доставен 

Спец.тр-т - 

1 бр.

Ремонтни дейности на 

салон за художествена 

самодейност  в 

с.Стамболово

от

07.2012

до

08.2012

4000.00 4000.00 0.00 0.00 4000.00

Подобрена 

материална 

база в 

читалище - 

1 бр.

Увеличен библиотечния 

фонд библиотеки Ряхово  и 

Голямо Враново 

от

03.2012

до

011.2012

2500.00 2500.00 0.00 0.00 2500.00

Увеличен 

библиотечен 

фонд

Приоритет 2: Подобряване на качеството на 

живот на гражданите на община Сливо поле  

ЦЕЛ 4: Удовлетворяване на духовните, културни 

и спортни потребности на гражданите

Мярка 1: Осъвременяване на материалната 

база в средищата за духовно развитие и 

насърчаване на самодейността.  
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Приоритети /Цели /Мерки
Наименование на проекта

/дейността/

Период

 на 

изпълне-

ние 

от…до….

Планирани 

средства  

(лева)

Усвоени 

средства  

(лева)

В т.ч. 

Европейски 

фондове и 

други 

донори

В т. ч.

Републи-

кански 

бюджет

В т.ч.

Общински 

бюджет

Постигнато 

през 2012г. на 

база 

индикатори

Приоритет 4: Опазване на природните и 

исторически забележителности и развитие на 

туризъм; 

Цел 1: Достигане на европейския опит в 

опазване на околната среда; 

Мярка 1: Изпълнение на плана за закриване на 

депата за ТБО при влизане в експлоатация на 

регионално депо за битови и строителни 

отпадъци

Сметосъбиране и 

сметоизвозване на битови 

отпадъци на регионално 

депо Русе, вкл. закупуване 

на колесен трактор

от

01.2012

до

12.2012
270000.00 270000.00 0.00 0.00 270000.00

Извозени 3169 

Тона отпадъци

Приоритет 5: Развитие на местното 

самоуправление и гражданското общество

ЦЕЛ 1: Укрепване на административния 

капацитет в съответствие с изискванията на ЕС

Мярка 2: Осъвременяване на средствата за 

осигуряване на информация и  оборудване с 

модерна техника

Модернизиране и 

осъвременяване на офис-

оборудване – закупуване 

архивиращи устройства и 

размножителна техника 

от 

1.2012

до

12.2012

23122.00 23122.00 0.00 0.00 23122.00

Доставени 

архивиращи 

устройства и 

размножителна 

техника

Приоритет 5: Развитие на местното 

самоуправление и гражданското общество

ЦЕЛ 1: Укрепване на административния 

капацитет в съответствие с изискванията на ЕС

Мярка 2: Осъвременяване на средствата за 

осигуряване на информация и  оборудване с 

модерна техника

Закупуване на  лицензи за 

софтуер и оцифряване на 

кадастрален и 

регулационен план на 

с.Голямо Враново

от 

1.2011

до

12.2011

7696.00 7696.00 0.00 0.00 7696.00

 Софтуерни 

лицензи - 2 бр.

кадастрален 

план - 1 бр.

ОБЩО:
6177996.86 5353773.26 3942513.12 861067.02 550193.12
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Приоритети /Цели /Мерки
Наименование на проекта

/дейността/

Период

 на 

изпълне-

ние 

от…до….

Планирани 

средства  

(лева)

Усвоени 

средства  

(лева)

В т.ч. 

Европейски 

фондове и 

други 

донори

В т. ч.

Републи-

кански 

бюджет

В т.ч.

Общински 

бюджет

Постигнато 

през 2012г. на 

база 

индикатори

Приоритет 2: Подобряване на качеството на 

живот на гражданите на община Сливо поле; 

ЦЕЛ 1: Осигуряване на благоприятна работна и 

битова среда на гражданите и гостите на 

общината; 

Мярка 3: Реконструкция и ремонт на сгради с 

религиозно значение (православни и 

мюсюлмански храмове, и параклиси) и 

подобряване на прилежащите пространства, 

включително вертикална планировка на 

територията на Община Сливо Поле

ПРСР- мярка 322

Ремонт и реконструкция на 

църковен храм в с.Бабово

от

07.2012

до

01.2015

297000.00 0.00 237600.00 59400.00 0.00

Подписан 

договор с 

ДФЗ-РА

Приоритет 2: Подобряване на качеството на 

живот на гражданите на община Сливо поле; 

ЦЕЛ 2: Доизграждане, модернизиране и 

поддържане на техническата инфраструктура в 

съответствие с европейските стандарти; 

Мярка 1: Реконструкция и подобряване на 

общинската и улична пътна мрежа

ПРСР

Договор за реконструкция и 

рехабилитация на части от 

пътища Юделник-Борисово 

и Стамболово -Кошарна

от

11.2012

до

07.2015

6036847.20 4024564.80 2012282.40 0.00

Договор № 

18/321/01303 

от ПРСР

Приоритет 2: Подобряване на качеството на 

живот на гражданите на община Сливо поле; 

ЦЕЛ 3: Предоставяне  на  качествени   социални   

и   здравни  услуги,  отговарящи   на 

европейските стандарти; 

Мярка 1: Повишаване качеството на 

предоставените услуги от Социален патронаж 

гр.Сливо поле;

ОПРЧР

Изграждане на звено 

„Милосърдие”

от

02.2013

до

04.2014

248000.00 0.00 198400.00 49600.00 0.00

Сключен 

договор през 

20/11/2012 г.

Преходни проекти, по които общината работи 
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Приоритети /Цели /Мерки
Наименование на проекта

/дейността/

Период

 на 

изпълне-

ние 

от…до….

Планирани 

средства  

(лева)

Усвоени 

средства  

(лева)

В т.ч. 

Европейски 

фондове и 

други 

донори

В т. ч.

Републи-

кански 

бюджет

В т.ч.

Общински 

бюджет

Постигнато 

през 2012г. на 

база 

индикатори

Приоритет 2: Подобряване на качеството на 

живот на гражданите на община Сливо поле; 

ЦЕЛ 3: Предоставяне  на  качествени   социални   

и   здравни  услуги,  отговарящи   на 

европейските стандарти; 

Мярка 1: Повишаване качеството на 

предоставените услуги от Социален патронаж 

гр.Сливо поле;

ОПРЧР

Подкрепа за достоен живот

от

01.2011

до

03.2013

114194.00 105194.00 84155.20 21038.80 0.00

Наети 19 лични 

асистенти 

обслужвани 

лица - 21 бр.

Приоритет 2: Подобряване на качеството на 

живот на гражданите на община Сливо поле; 

ЦЕЛ 3: Предоставяне на качествени социални и 

здравни услуги, отговарящи на европейските 

стандарти

Мярка 3: Изграждане или подобряване и 

оборудване на центрове за социални услуги

Право на детство – 

интегрирани  социални 

услуги за децата от 0 до 7 

години  и техните 

семейства

от 

06.2011

до

10.2013

825908.00 285751.00 0.00 285751.00 0.00

Изпълнение на 

дейности по 

проекта - СМР 

М.Враново, 

Кошарна и 

Сливо поле

Приоритет 4: Опазване на природните и 

исторически забележителности и развитие на 

туризъм; 

Цел 1: Достигане на европейския опит в 

опазване на околната среда; 

Мярка 1: Изпълнение на плана за закриване на 

депата за ТБО при влизане в експлоатация на 

регионално депо за битови и строителни 

отпадъци

Рекултивация на сметище 

Сливо поле -  кв. 

„Сливица”, гр. Сливо поле, 

община Сливо поле  - 

отгледни мероприятия

от

11.2010

до

01.2014
4308.00 4308.00 0.00 4308.00 0.00

Рекултивирано 

общинско депо 

за битови 

отпадъци
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Приоритети /Цели /Мерки
Наименование на проекта

/дейността/

Период

 на 

изпълне-

ние 

от…до….

Планирани 

средства  

(лева)

Усвоени 

средства  

(лева)

В т.ч. 

Европейски 

фондове и 

други 

донори

В т. ч.

Републи-

кански 

бюджет

В т.ч.

Общински 

бюджет

Постигнато 

през 2012г. на 

база 

индикатори

Приоритет 5: Развитие на местното 

самоуправление и гражданското общество

ЦЕЛ 1: Укрепване на административния 

капацитет в съответствие с изискванията на ЕС

Мярка 1: Развитие на човешките ресурси за 

изграждане на нов, европейски стип 

администрация, ориентирана към 

удовлетворяване потребностите на гражданите 

и носеща отговорността за подобряване 

качеството на живот в общината

Подобряване на 

административния 

капацитет за ефективна 

координация и 

партньорство между 

заинтересованите страни 

на областно и общинско 

ниво при реализиране на 

политики за устойчиво 

развитие на област Русе

ОПАК 2007-2013

BG051РО002/10/1.3-04

от

3.2012

до 

9.2013

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Одобрен 

проект

Община Сливо 

поле е 

партньор

ОБЩО: 7526257.20 395253.00 4544720.00 2432380.20 0.00
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Приоритети /Цели /Мерки
Наименование на проекта

/дейността/

Период

 на 

изпълне-

ние 

от…до….

Планирани 

средства  

(лева)

Усвоени 

средства  

(лева)

В т.ч. 

Европейски 

фондове и 

други 

донори

В т. ч.

Републи-

кански 

бюджет

В т.ч.

Общински 

бюджет

Постигнато 

през 2012г. на 

база 

индикатори

Приоритет 2: Подобряване на качеството на 

живот на гражданите на община Сливо поле; 

ЦЕЛ 2: Доизграждане, модернизиране и 

поддържане на техническата инфраструктура в 

съответствие с европейските стандарти; 

Мярка 1: Реконструкция и подобряване на 

общинската и улична пътна мрежа

ПРСР

Реконструкция и 

рехабилитация на части от 

пътища Юделник-Борисово 

и Стамболово -Кошарна

от

11.2012

до

07.2015

6036847.20 4024564.80 2012282.40 0.00

Договор № 

18/321/01303 

от ПРСР

ОБЩО: 6036847.20 0.00 4024564.80 2012282.40 0.00

ВСИЧКО ЗА 2012 г.: 13704254.06 5749026.26 8487233.12 3293447.22 550193.12

Георги Големански,

Кмет на община Сливо поле

Одобрени проекти и подписани договори за финансиране:
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