Гр. Болярово, област Ямбол, п.к. 8720, ул. “Димитър Благоев” №7
Кмет тел.: 04741/62-50, 62-51; факс: 04741/6430; моб. тел: 0889/815616
Е:mail: boliarovokmet@mail.bg

Цели на отдел “Хуманитарни дейности и европейски програми” при Общинска администрация Болярово за
2015 г.
Цели за 2014 г.

Стратегически
цели

Стратегически
документ

Запазване
и
ресурсно
осигуряване на
образователната
система

1.
Общински
план за развитие
2. Програма за
управление
и
развитие
на
община
Болярово през
мандат
20112015 г.

Дейности

Срок
/месец през
2015 г./

Очакван
резултат

Индикатор
за изпълнение
Индикатор
Индикатор за
за текущо
целево
състояние
състояние

Образование
1.Запазване на
учебните
и
детски
заведения
и
пълен обхват на
децата
и
учениците в тях
2. Постигане на
добра
енергийна
ефективност и
подобряване на
сградния фонд

1.Подобрява Постоянен
не
на
материалната
база
в
училищата и
детските
градини

Подобрена
материална база

Оптимизира
на училищна
мрежа

Пълен обхват
на деца и
ученици

2.
Постоянен
Подобряване
на
топлоизолац
ията
на
сградите
и
планиране на

Създаване
на Липса на
Да
бъде
по-добра
топлоенерги извършено
училищна среда йна изолация енергийно
саниране
на
сградния фонд
на училището
вСтефан

3.Усъвършенств
ане
на
управлението и
финансирането
на
образователната
система
при
условията
на
делегираните
бюджети
4.
По-добро
управление на
социалните
елементи
в
образованието

средства за
капитални
ремонти на
сградния
фонд.
3. Запазване М.
на столовото октомври
хранене на
учениците
при
запазване на
поевтиняване
то
и
поемането на
режийните
разноски от
общината
4.Разработва постоянен
не
на
проекти
и
кандидатства
не
пред
различни
програми на
ЕС
за
осигуряване
на
допълнителн
и средства за
подобряване
на МБ и
извънкласни

Караджово

Постигане
на
по-пълен обхват
на подлежащите
на задължително
обучение

Осигурено е
поевтиняван
е на обяда на
учениците;
Режийните
разноски се
поемат от
общината

Създаване
на Липсват
по-добри
одобрени
условия за УВР проекти по
ОП на ЕС

Да се запази
ученическото
столово
хранене

По-качествени
проектни
предложения

дейности
Култура
1.Изпълнение
Развитие
на
на дейностите културното
и
от празничния духовното дело
културен
календар
за
2015 г.

2. Съхранение и
популяризиране
на
културноисторическото
наследство

1.
Общински
план за развитие
2. Програма за
управление
и
развитие
на
община
Болярово през
мандат
20112015 г.
3.
Общинска
програма
за
развитие
на
читалищната
дейност
през
2015 г.

1.Провеждан
е
на
проучвателна
работа
и
разработване
на актуален
празничен
календар
с
прояви
в
общинския
център и по
населените
места

М. януари

2.Извършван През
е
на годината
проучвателна
работа
и
оценка
на
състоянието
на културноисторическит
е
и
археологичес
ки
паметници и
обекти

Осигуряване на
съдържателен,
богат
и
разнообразен
духовен живот
на общността

Изготвен е и
е приет
календар за
културните
дейности за
2015 г.

Финансово
осигуряване
на
планираните
културни
дейности

Изготвяне
на
списък
с
паметници
и
археологически
обекти
с
характеристика
на състоянието
им

Не е
извършен
опис с
характерист
ика на
наличните
паметници и
археологиче
ски обекти

Проучване и
описване
на
културни,
исторически и
археологическ
и паметници и
обекти

Социални
дейности
1.Подобряване
и повишаване
на
разнообразието
и качеството на
социалните
услуги

Подобряване и
повишаване на
разнообразието
и качеството на
социалните
услуги

1.
Общински
план за развитие
2. Програма за
управление
и
развитие
на
община
Болярово през
мандат
20112015 г
3. Стратегия за
развитие
на
социалните
услуги в община
Болярово
за
периода
20112015 г

Създаване на Постоянен
нови
алтернативни
социални
услугицентрове за
настаняване
от
семеен
тип за лица,
защитени
жилища,
обществени
трапезарии,
ДСП,
развитие на
социални
услуги
за
най-бедните
жители
на
общината

Подобряване
живота
на
възрастните
хора и хората с
увреждания,
преодоляване на
тяхната
изолация.

11потребите
ли на ЗЖВБолярово, 25
потребители
на ЦСРИ, 8
потребители
на ЗЖМ.Шарково,
8
потребители
на ЗЖБолярово,
изведени от
ДВУИ с. М
Шарково.
Утвърдена
Стратегия за
развитие на
социалните
услуги в
община
Болярово за
периода
2011-2015 г
от общински
съвет. Приет
е годишен
план за
развитие на
соц. услуги в

Разкриване на
нови социални
услуги , с цел
обгрижване на
по-голям брой
потребители,
намаляне
капацитета на
ДВХУИМ.Шарково
извеждане на
потребителите
от ДВХУИ в
ЗЖ и в ЦНСТ
с
цел
подобрявяне
качеството им
на живот

общината
Кадрово
Липса на
Подобряване
обезпечаване на квалифицира квалификация
социалните
н персонала та
на
услуги
и
персонала
осигуряване на
мобилност при
наемането
на
необходимия
персонал

2. Повишаване Повишаване
квалификацията квалификацията
на персонала с на персонала
оглед
спецификата на
работа
с
отделните
групи
потребители на
социални
услуги

Оптимизиран Постоянен
е на грижата
и
повишаване
на
качеството
на
социалната
услуга

3. Подпомагане
на
социално
неравностойни
групи
от
населението на
община
Болярово

Подпомагане на
семействата
в
неравностойно
положение

Проучване на Постоянен
лицата
от
неравностой
но
положение
на
територията
на общината

Социални
облекчения

Оказване
съдействие
прибиране
подлежащите
задължително
обучение
училищата
територията

1.Проучване
сред децата и
техните
родители за
причините за
агресията
сред
подрастващи

Ограничаване на
противообществ
ените прояви и
престъпления
сред
малолетните и
непълнолетните.

Създаване на
възможност за
трудова
реализация

МКБППМН
1.Превенция
сред
малолетните и
непълнолетните
, живеещи и
учещи
на
територията на
общината
за

на
за
на
на

План за работа
на МКБППМН,
Общинска
програма
за
закрила
на
в детето,
на Общинска
на програма
за

Постоянен

Своевременн
о прилагане
на ЗБППМН,
координиран
и действия с
всички
институции
работещи с

По-добро
взаимодействи
е
между
институциите,
с цел бързо и
адекватно
отстраняване
на негативни

недопускане на
извършване на
престъпления и
употреба
на
наркотични
вещества,
ограничаване на
агресивните
прояви
и
насилие.

2. Привеждане в
изпълнение
Закона
за
БППМН,
осъществява
дейност
по
предотвратяване
то и борбата
срещу
противообществ
ените прояви на

общината.Работа превенция
с деца в риск, с насилието
цел поставянето между деца.
им в нормална
среда.

на те
и
анализиране
данните,
изготвяне на
предложения
,
целящи
ограничаване
на
негативните
явления сред
децата.
2.Организира
не
на
социалнопревантивнат
а
и
възпитателна
дейност на
територията
на общината.

деца.

Постоянен

1.Подготвяне постоянен
и организира
не
разглежданет
о
на
възпитателнит
е дела на
малолетните и
непълнолетни
те

Мотивиране на
децата
да
спазват
етичните норми
и ограничаване
на агресията и
насилието сред
тях
Ограничаване на
противообществ
ените прояви и
престъпления
сред
малолетните и
непълнолетните.

действия
и
явления сред
подрастващит
е.

Провеждане
на
анкети,бесед
и и лекции
сред
учениците.

Стриктно
спазване
на
ЗБППМН,взаи
модействие с
отдела
за
закрила
на
детето
при
Дирекция”СП
”

малолетните и
непълнолетните
за нормалното
им развитие и
възпитание.

Вестник
«Крайгранична
искра»
1.Вестник
„Крайграничн
а искра” да
отразява
обективно
и
безпристрастно
проблемите на
жителите
на
територията на
общината;
изпълнението
на европейски
проекти
на
общината;

2. Да подхранва
любовта
на
населението
към
родния
край,
българските
традиции, бит и
култура.

Да информира
читателите
за
събития,
реализирани на
територията на
общината
или
свързани с нея.
Текущи
сведения
за
работа
по
европейски
и
други проекти
на територията
на общината.

План
за
работата
на
вестник
„Крайгранична
искра”

1. Вестникът Постоянен
да
информира
читателите за
основните
събития
в
общината. Да
публикува
Постоянен
текуща
информация
за
изпълнение
на проекти
на
Постоянен
територията
на общината.
2.Да издава
исторически
материали,
свързани
с
историята на
родния край.
3.Да
съобщава на Постоянен

Своевременна
информация за
събитията
в
общината или
свързани с нея.

Съобразяван
е с плана за
работа на
вестника.

Популяризиране Документи
историята
на от кметовете
родния край
за историята
на селищата.
Изграждане
чувство
опазване
културните
ценности,
традициите
вярата
българите.

на Събития,
за свързани с
на Културния
календар на
общината
и
на

Нормативни
актове,

По-добро
общуване
между
редакционен
екип
и
читатели.
Целта е да се
задоволяват
своевременно
потребностите
на хората от
общината
с
необходимата
информация,
отнасяща се
до
местно
самоуправлен
ие,
полезна
информация за
производители
те
и
търговците по
европейските
програми,
икономика,
образование,
култура,

читателите за
ритуали,
които
разкриват
бита
и
културата на
българина –
вяра,
традиции,
фолклор
и
етнография.
3.Да информира
хората
за
промените
в
законодателство
то на РБ и на
местно
ниво,
като разяснява
техните права и
задължения

4.Да
представя на
живущите в
общината
материали за
наложени
промени
в
законодателс
твото.

Постоянен

Разясняване
правата
и
задълженията на
читателите,
свързани
с
промените
в
законодателство
то в РБ и
обнародване на
наредби
и
решения
на
Общински
съвет- Болярово
и общинското
ръководство.
Запознаване
с
личности, които
с делата си са
гордост
за
страната,
общината
и
родното място

отразяващи
читалищна
промените в дейност.
законодателс
твото на
страната и
наредби и
решения на
Общински
съветБолярово и
общинското
ръководство.
Интервюта с
известни
личности и
обществени
дейци;
очерци за
кметствата и
кметските
наместничес
тва

Европейски
проекти

1.
„Реконструкция
на
вътрешно
водопроводна
мрежа на гр.
Болярово”

Създаване на
условия за
реконструкция
на
същесвтуващата
водопроводна
мрежа в
съответствие с
нормативните
изисквания.
Подобряване
качеството на
живот на хората
и на следващите
поколения и
създадаване на
условия за
опазване на
околната среда и
понижаване на
здравния и
екологичен риск
в региона.
Поставяне
основата за

1.Общински
план за развитие
2007-2013г.
2. Програма за
управление
и
развитие
на
община
Болярово през
мандат
20112015 г.

Избран
изпълнител
за СМР, СН,
Информиран
ост
и
публичност.
В процес на
изпълнение
на
трети
етап.

Начало
12.07.2011г
Край
2015г.

Завършен
Цялостна
първи и
реконструкция
втори етап.
на вътрешната
водопроводна
мрежа с
дължина
5234,41 m.
Повишено
качество на
питейнобитовото
водоснабдяване
и подобрени
условия на
живот в
населеното
място. Завършен
трети етап.

Реконструиран
а
вътрешно
водопроводна
мрежа на гр.
Болярово.

изграждане на
модерна и
действаща
система за
устойчиво
развитие.
2. Подкрепа за Да се приложи 1.Общински
достоен живот
нов подход за план за развитие
предоставяне на 2007-2013г.
услуги в семейна
среда
чрез
въвеждане
на
принципи чрез
индивидуален
бюджет
за
услугата личен
асистент

Да
се
подобри
качеството
на
живот
чрез
ефективно
използване
на
общите
природни
ресурси,
както
и
опазването
на
природните
културноисторически
ценности и
културното
наследство.

Начало
01.11.2010г
Край
31.01.2015г

Предоставяне на
почасови услуги
за лична помощ
на нуждаещите
се лица, които
се изразяват в
помощ
за
поддържане на
лична хигиена,
помощ
при
хранене, помощ
при вземане на
лекарства
предписани от
лекар,
помощ
при извършване
на
рехабилитацион
ни или други
специализирани
услуги в дома на
потребителя.
Предоставяне на
почасови услуги
за комунално-

Нуждаещи
се хора с
трайни
увреждания
от постоянна
грижа

Подобряване
живота
на
хората

битови дейности
като пазаруване,
поддържане на
хигиената
в
жилищните
помещения.
Обгрижени 13
лицапотребители от
13 лица - лични
асистенти
3. Подобряване
на културното
взаимодействие
между община
Болярово
и
община Юскюп,
чрез развитие
на културната
инфраструктура
ТГС

Насърчаване на
устойчивото
сътрудничество
на трансграничния
регион
посредством
повишаване н
културния и
социален
потенциал на
партньорските
региони

1.Общински
план за развитие
2007-2013г.

Възстановява
не функцията
на
залата,
чрез
монтиране на
195 стола за
зрители
и
осигуряване
на
четири
места за хора
в
неравностой
но
положение.
Полагане на
настилка по
пода,
измазване и
боядисване
на стените.

Начало
06.02.2014г
Край
06.02.2016г

В момента се Да
бъде
Подобрено
изпълнява
извършен
състояние на
СМР.
ремонт
на
помещенията на
сградата
културния
съгласно
център в
одобреното
Община
ККС от УО с
Болярово.Изуча
цел
ване на общи
използване на
фолклорни
помещенията
практики в двете
за
културни
общини.Дейност
цели.
и по
информираност
и публичност.

Възстановява
не на две
помещения
за
гримьорни.
Монтиране
на
PVC
дограма
Пътната
Реконструиран
настилка е в
на
лошо
съществуваща
състояние
пътна мрежа и
изграждане на
нова
пътна
конструкция в
участъка от км
12+120 до км
13+420
с
уширение
на
настилката с 1
м.
Наличие на
5.Закриване и Закриване
на План за развитие Прибутване
В процес Закрито
местни
рекултивация
нерегламентиран на
община на
местни на
нерегламентира отпадъци,
на
о сметище
Болярово 2014- отпадъци и кандидатст но сметище
замърсени
съществуващо
2020г.
замърсени
ване през
терени
сметище
–
земни маси 2015г.
гр.Болярово,
за
Община
освобождава
Болярово
не
на
допълнителн
4.Реконструкци
я на път JAM
1028/IV-79021
от разклон II79-Попово
–
Дъбово
–
Стефан
Караджово км
2+800 до км
16+600“

Реконструкция
на
съществуваща
пътна мрежа.

План за развитие
на
община
Болярово 20072013г.

Реконструкц 10.01.2014
ия
на –
съществуващ 15.07.2015г
а
пътна
мрежа.

Подновяване
на
пътната
настилка с цел
подобряване
качеството на
живот
на
населението.

“Кандидатства
не
с
проектното
предложение
и започване на
заложените
дейностите
след
одобрение
Почистване на

о
заети
терени, извън
определената
площадка за
депо;
Изграждане
на подпорна
стена
от
габиони по
северната
страна
на
депото;
Почистване
на
хумус,
храсти
и
дървета;
Заустване на
охранителна
канавка
6.Ремонт
и
реконструкция
на НЧ „Стефан
Караджа“
–
1904
г.,
с.
Стефан
Караджово

Обновяване на
сградата,
прилагане
на
енергоспестяващ
и мероприятия,
придобиване на
съвременен
естетичен вид на
сградата.

План за развитие
на
община
Болярово 20142020г.

Извършване
на ремонт на
покрива;Рем
онт
на
таваните
–
изкърпване
на мазилка,
шпакловане,
полагане на
латекс;
Ремонт
на
стените;

терена
отпадъци,
храсти
дървета

В процес
на
кандидатст
ване през
2015г.

Прилагане на
мерки
необходими за
обновяването на
сградата и
добиване на
съвременен
естетичен вид

Сградата е в
лошо
състояние.И
ма обилни
течове.Външ
ната мазилка
на места е
изпаднала и
се рони,
подът е в
лошо
състояние,
електрическа

от
и

Кандидатстван
е с проектното
предложение с
цел
обновяване на
сградата.

Подмяна
дограма
врати

7.Ремонт,реконс
трукция
и
възстановяване
на сградите на
културни
домове
в
Община
Болярово както
следва: Ремонт
и
реконструкция
на сградата На
НЧ
„Ана
Маймункова –
1894“, Ремонт и
реконструкция
на сградата на
НЧ
„
Възраждане –
1912
г.,
Преустройство
и
възстановяване
на читалищен
дом
в
град

Обновяване на План за развитие
сградите
чрез на
община
извършване на Болярово 2014СМР
2020г.

на
и

Извършване
на ремонт на
покрива;Рем
онт
на
таваните
–
изкърпване
на мазилка,
шпакловане,
полагане на
латекс;
Ремонт
на
стените;
Подмяна на
дограма
и
врати

та и В и К
инсталация е
стара и
амортизиран
а.
В процес
на
кандидатст
ване през
2015г.

Прилагане на
мерки
необходими за
обновяването на
сградите и
добиване на
съвременен
естетичен вид

Сградите се
нуждаят от
ремонт.Имат
течове.Външ
ната мазилка
на места е
изпаднала и
се рони,
подът е в
лошо
състояние,
електрическа
та и В и К
инсталация е
стара и
амортизиран
а.

Кандидатстван
е с проектното
предложение
и започване
на заложените
дейности след
одобрение с
цел
обновяване на
сградите.

Болярово
–
втори етап“
8.Обучение за
повишаване на
квалификацията
и
компетентностт
а
на
служителите на
Община
Болярово

9.Доизграждане
на
канализационна
мрежа
и
изграждане на
пречиствателна
станция
за
отпадъчни води
град Болярово.

Повишаване на
капацитета на
служителите на
администрацият
а на Община
Болярово чрез
подобряване на
квалификацията
на служителите
й.

План за развитие
на
община
Болярово 20072013г.

Обучение по
информацио
нни
технологии;
Обучение по
ключови
компетентно
сти;Обучени
е в ИПА

Начало
05.08.2014г
Край
05.08.2015г

Подобряване на
ефективността
на работата в
Община
Болярово

Доизграждане на
канализационна
мрежа
и
изграждане на
пречиствателна
станция
за
отпадъчни води

План за развитие
на
община
Болярово 20142020г.

Доизграждан
е
на
канализацио
нна мрежа и
изграждане
на
пречиствател
на станция за
отпадъчни
води

В процес
на
кандидатст
ване през
2015г.

Доизграждане
на
канализационна
мрежа и
изграждане на
пречиствателна
станция за
отпадъчни

Одобрен. В
процес на
избор на
изпълнител
по
общественит
е поръчки.

Изпълнение на
заложените
дейности
в
проектното
предложение

Нужда от
Доизграждан
е на
канализацио
нна мрежа и
изграждане
на
пречиствате
лна станция
за
отпадъчни
За
подобряване
на
качеството
на живот на
населението
в Общината

Кандидатстван
е през 2015г. и
започване на
изпълнение на
Доизграждане
на
канализацион
на мрежа и
изграждане на
пречиствателн
а станция за
отпадъчни

Избран

Изпълнение на

10.Реконструкц
ия на вътрешно
– водопроводна
мрежа
в с.
Воден

Реконструкция
на вътрешно –
водопроводна
мрежа
в с.
Воден

План за развитие
на
община
Болярово 20072013г.

Полагане на 2015г.
полиетилено
ви
тръби,
разваляне и
възстановява
не
на
асфалтова
настилка.

11.Реконструкц
ия на вътрешно
водопроводна
мрежа
в
с.
Мамарчево

Реконструкция
на
вътрешно
водопроводна
мрежа
в
с.
Мамарчево

План за развитие
на
община
Болярово 20142020г.

Полагане на
полиетилено
ви
тръби,
разваляне и
възстановява
не
на
асфалтова
настилка.

В процес Полагане на
на
полиетиленови
кандидатст тръби
ване през
2015г.

12.Първоначалн
о залесяване на
неземеделски
земи
на
територията на
община
Болярово

Залесяване
на
обща площ от
72,506 хектара
на територията
на селата Воден,
Шарково
и
Странджа.

План за развитие
на
община
Болярово 20072013г.

В процес на
съгласуване
на график за
обществени
поръчки от
ДФЗ

Начало
03.11.2014г
Край
15.08.2015г

13. Консервация
и реставрация
на
Средновековен

Консервация и
реставрация на
съществуващ
средновековен

План за развитие В процес на
на
община одобрение.
Болярово20072013
и

18 месеца
след
одобрение
и

Полагане на
полиетиленови
тръби

Залесена обща
площ от 72,506
хектара на
територията на
селата Воден,
Шарково и
Странджа.

Реставриран
съществуващ
средновековен
манастир “Св.

изпълнител
за СМР.
Предстои
започване на
СМР.

заложените
дейности по
проекта.

Остаряла
водопроводн
а мрежа

Кандидатстван
е през 2015г. и
започване на
изпълнение на
дейностите
след
одобрение.

Територията,
обект на
залесяване
не е в
състояние
отговарящо
на начина на
трайно
ползване.

Залесяване на
обща площ от
72,506 хектара
на
територията
на
селата
Воден,
Шарково
и
Странджа.

В процес на
одобрение.

След
одобрение,
изпълнение на
дейностите по
проекта

манастир "Св. манастир
“Св.
Богородица", с. Богородица” в.
Воден
Воден община
Болярово.
14.
„Реконструкция
и модернизация
на
уличното
осветление
в
населените
места
на
община
Болярово”

Общински план
за развитие за
периода
20142020г.

Монтаж на нови Общински план
стълбове
за за
развитие
осветление
и 2014-2020г.
нови
осветителни
тела. Подмяна
на
старите
осветителни
тела с нови –
енергоспестяващ
и, които да са с
интегриран
интелигентен
управляващ
модул.
Изграждане на
нова въздушна
мрежа
за
осветление, така
че
да
стане
трифазна с цел
намаляване пада
на напрежение

сключване
на договор.

В процес на 15 месеца
кандидатства
не
през
2015г.

Богородица” в.
Воден община
Болярово.
В процес на
Монтирани нови кандидатств
стълбове за
ане през
осветление и
2015г.
нови
осветителни
тела. Подменени
стари
осветителни
тела с нови –
енергоспестява
щи, които да са
с интегриран
интелигентен
управляващ
модул.
Изградена нова
въздушна мрежа
за осветление,
така че да бъде
трифазна с цел
намаляване пада
на напрежение.

Монтаж
на
нови стълбове
за осветление
и
нови
осветителни
тела. Подмяна
на
старите
осветителни
тела с нови –
енергоспестяв
ащи, които да
са
с
интегриран
интелигентен
управляващ
модул.
Изграждане на
нова въздушна
мрежа
за
осветление,
така че да
стане
трифазна с цел
намаляване
пада
на
напрежение

В процес на

Строително –

15. „Изграждане
на
информационен
център
за
мобилни услуги
и съвети за
гражданите
и
бизнеса
в
Община
Болярово”

Строително
– Общински план
ремонтни
за
развитие
дейности
в 2014-2020г.
помещенията по
проекта
определени
за
информационни
центрове
за
услуги на едно
гише в селата : с.
Г. Крушево, с.
М. Шарково, с.
Мамарчево,
с.
Попово, с. Ст.
Караджово и с.
Воден
–
изваждане
на
прозорци
и
врати от зид,
доставка
и
монтаж на PVC
дограма,
изкъртване
на
мазилка, гипсова
шпакловка
по
стените,
боядисване
и
т.н.
Доставка
и
монтаж на офис
обзавеждане за
помещенията по

В процес на 15 месеца
кандидатства
не
през
2015г.

Извършени
строително –
ремонтни
дейности в
помещенията по
проекта
определени за
информационни
центрове за
услуги на едно
гише в селата :
с. Г. Крушево, с.
М. Шарково, с.
Мамарчево, с.
Попово, с. Ст.
Караджово и с.
Воден –
извадени
прозорци и
врати от зид,
доставена и
монтирана PVC
дограма,
изкъртена
мазилка,
гипсова
шпакловка по
стените,
боядисване и
т.н.
Доставено и
монтирано

кандидатств
ане през
2015г.

ремонтни
дейности
в
помещенията
по
проекта
определени за
информацион
ни центрове за
услуги на едно
гише в селата :
с. Г. Крушево,
с.
М.
Шарково,
с.
Мамарчево, с.
Попово, с. Ст.
Караджово и
с. Воден –
изваждане на
прозорци
и
врати от зид,
доставка
и
монтаж
на
PVC дограма,
изкъртване на
мазилка,
гипсова
шпакловка по
стените,
боядисване и
т.н.
Доставка
и
монтаж
на
офис

проекта
определени
за
управление
и
предоставяне на
услуги и съвети
на едно гише –
бюра, шкафове,
столове, маси,
компютърна
система, скенер,
факс, принтер,
копир и т.н.
Доставка
на
специално
оборудване
МПС
/Микробус/
мобилен център

16. Саниране на
училищна
сграда
ОУ
"Стефан
Караджа",
с.
Стефан

Топлоизолиране
на външни стени
с EPS 6 см.,
подмяна
на
дограма,
топлоизолиране

офис
обзавеждане в
помещенията по
проекта
определени за
управление и
предоставяне на
услуги и съвети
на едно гише –
бюра, шкафове,
столове, маси,
компютърна
система, скенер,
факс, принтер,
копир и т.н.
Доставено МПС
/Микробус/ мобилен център

Общински план В процес на 12 месеца
за
развитие одобрение
2007-2013г.
и през 2015г.
Общински план
за
развитие
2014-2020г.

Извършена
топлоизолация
на външни
стени с EPS 6
см., подменена
дограма,

обзавеждане
за
помещенията
по
проекта
определени за
управление и
предоставяне
на услуги и
съвети на едно
гише – бюра,
шкафове,
столове, маси,
компютърна
система,
скенер, факс,
принтер,
копир и т.н.
Доставка
на
специално
оборудване
МПС
/Микробус/ мобилен
център
В процес на
одобрение
през 2015г.

Топлоизолира
не на външни
стени с EPS 6
см., подмяна
на дограма,
топлоизолиран
е на покрив,

Караджово

на
покрив,
подмяна
на
котли на твърдо
гориво с такива
на
пелети,
подмяна
на
тръбна мрежа и
отоплителни
тела

топлоизолиране
на покрив,
подменени
котли на твърдо
гориво с такива
на пелети,
подменена
тръбна мрежа и
отоплителни
тела

подмяна на
котли на
твърдо гориво
с такива на
пелети,
подмяна на
тръбна мрежа
и отоплителни
тела

