ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Отчет за изпълнение на целите за 2019 г.
Наименование на администрацията: Отдел “ Европейски проекти и обществени поръчки” при Община Болярово

1
Цели за 2019 г.

ПРОЕКТИ 2019 г.
Осигуряване на
топъл обяд в
Община
Болярово

2
Дейности

3
Резултат

Общо 106
потребители
получават топъл обяд.
Целевата група на
проекта са: лица и
семейства на месечно
подпомагане по реда и
условията на чл.9 от
ППЗСП; лица с
доказана липса на
доходи и близки,
които да се грижат за
тях; Самотно
живеещи лица и
семейства,
получаващи
минимални пенсии за осигурителен стаж
и възраст; за
инвалидност;
наследствени пенсии,
пенсии, несвързани с
трудова дейност.

4
Индикатор за изпълнение

5
Индикатор за самооценка
1. напълно постигната цел /100 %/
Индикатор за
Индикатор за
2. задоволително постигната цел
целево състояние текущо
/50 и над 50 %/
/заложен в началотосъстояние
3. незадоволително постигната цел /
на 2019 г./
/ отчетен в края на
под 50 %/
2019 г. /

В
резултат
от
изпълнението
на
проекта
ще
се осигури топъл
обяд
за
106
потребители
на
територията
на
град Болярово и
селата
Стефан
Караджово,
Мамарчево, Воден,
Попово,
Голямо
Крушево, Шарково,
Ружица, Златиница,
Крайново, Горска
Поляна,
Вълчи
извор,
Дъбово,
Камен
връх,
Странджа

Осигурява
не
на
топъл обяд
за
106
потребител
и
на
територият
а на град
Болярово и
селата
Стефан
Караджово,
Мамарчево
,
Воден,
Попово,
Голямо
Крушево,
Шарково,
Ружица,
Златиница,
Крайново,
Горска
Поляна,

Осигурен
топъл обяд за
106
потребители на
територията на
град Болярово
и
селата
Стефан
Караджово,
Мамарчево,
Воден, Попово,
Голямо
Крушево,
Шарково,
Ружица,
Златиница,
Крайново,
Горска Поляна,
Вълчи извор,
Дъбово, Камен
връх, Странджа

напълно постигната цел /100 %/

1

Изграждане
на
мултифункциона
лно
спортно
игрище, УПИ XXI, КВ. 21, гр.
Болярово, общ.
Болярово

“Дейности
по
реконструкция и
рехабилитация на
улична мрежа на
територията на
община
Болярово”

Стойността на един
храноден за едно лице
от целевата група се
определя в размер на
2,50 лв., което
включва: храна за
обяд – супа, основно
ястие, хляб
Изграждане
на
мултифункционално
игрище с ажурна
ограда.
Спортното
игрище е предвидено
да бъде с големина
17х27 м. и включващо
две
тренировъчни
полета – за футбол и
баскетбол.
Повишаване
на
транспортно
експлоатационните
качества
и
носимоспособността
на уличната настилка,
както и осигуряване
на
условия
за
безопасност
на
движението, комфорт
на
пътуващите
и
добро отводняване на
участъците в следните
населени места: град
Болярово, с. Голямо
Крушево, с. Малко
Шарково,
с.
Мамарчево,
с.
Попово, с. Шарково,

Вълчи
извор,
Дъбово,
Камен
връх,
Странджа
Изградено
мултифункционалн
о игрище с ажурна
ограда с големина
17х27
м.
и
включващо
две
тренировъчни
полета – за футбол
и баскетбол.

В процес
на
одобрение
на
проектното
предложен
ие

Одобрено
проектно
предложение

напълно постигната цел /100 %/

Повишени
транспортно
експлоатационни
качества
и
носимоспособност
на
уличната
настилка, както и
осигурени условия
за безопасност на
движението,
комфорт
на
пътуващите
и
добро отводняване
на участъците в
следните населени
места:
град
Болярово,
с.
Голямо Крушево, с.
Малко Шарково, с.

В процес
на
одобрение
на
проектното
предложен
ие

Одобрено
проектно
предложение

напълно постигната цел /100 %/

2

с. Стефан Караджово Мамарчево,
с.
и село Воден.
Попово,
с.
Шарково, с. Стефан
Караджово и село
Воден.
“Проектиране и
изграждане на
компостираща
инсталация за
предварително
третиране на
генерирани
отпадъци от
община Елхово и
община Болярово
на територията на
община Елхово.”

Изграждане
на
инфраструктура
за
екологосъобразното
управление
на
отпадъците
на
територията на РСУО
– Елхово и поспециално намаляване
на
количеството
депонирани
битови
отпадъци. Намаляване
на
количеството
депонирани
зелени
и/или биоразградими
отпадъци
чрез
изграждане
на
компостираща
инсталация
за
разделно
събрани
зелени, градински и
дървесни
отпадъци,
генерирани
на
територията
на
общините Елхово и
Болярово.

Изградена
компостираща
инсталация
и
намаляване
на
количеството
на
битови отпадъци на
територията
на
община Болярово и
община Елхово.

Провеждан В процес на
е на
сключване на
обществена Договор
поръчка и
сключване
на Договор

“Закриване
и
рекултивация на
съществуващо
сметище в град
Болярово”

Подобряване на
екологичната
обстановка в района и
създаване на по добри
условия за живот с почиста околна среда.

Закрито и
рекултивирано
съществуващо
сметище в град
Болярово

Внесени
Одобрено
Документи проектно
в ПУДООС предложение
за
одобрение

задоволително постигната цел/50 и над
50 %/

напълно постигната цел /100 %/

3

“Действия на
гражданите на
Европейския
съюз за умни
исторически
селища”

Провеждане на срещи
и мероприятия между
партньорите на
различни теми с цел
обмен на опит и
запазване на
историческото и
културното
наследство на
територията на
отделните партньори.

Проведени срещи и
мероприятия
между партньорите
на различни теми с
цел обмен на опит
и запазване на
историческото
и
културното
наследство
на
територията
на
отделните
партньори.

В процес
на
изпълнение
на проекта

“Патронажна
грижа
за
нуждаещи
се
лица в община
Стралджа
и
община
Болярово”

Предоставяне на
почасови мобилни,
интегрирани, здравносоциални услуги за
нуждаещи се лица с
увреждания и
възрастни хора на
територията на
община Стралджа и
община Болярово.

Подобрено
качество на живот
и възможност за
социално
включване
на
хората
с
увреждания
и
възрастните хора в
община Стралджа и
община Болярово
чрез осигуряване
на мрежа от услуги
в домашна среда и
изграждане
на
подходящ
(материален
и
кадрови) капацитет
за предоставянето
им.

Кандидатст
ване с
проектното
предложен
ие

Одобрено
проектно
предложение в
процес на
изпълнение

напълно постигната цел /100 %/

“Wifi4EU”

Изграждане на зони за
свободен достъп до
интернет на
територията на

Изградени зони
свободен достъп
интернет
територията

Кандидатст
ване с
проектното
предложен

Одобрено
проектно
предложение, в
процес на

напълно постигната цел /100 %/

за
до
на
на

В процес на
изпълнение на
проектното
предложение.
Осъществени
срещи с
различни
партньори по
проекта

напълно постигната цел /100 %/

4

община Болярово

община Болярово.

ие

изпълнение

“Подобряване на
условията за
предоставяне на
социални услуги
в община
Болярово”

Оборудването
на
кухнята, в която се
приготвя храна по
проект “Осигуряване
на топъл обяд в
община Болярово” със
съвременни
електроуреди
и
инвентар.

Подобрено
качество
на
предоставяните
социални услуги в
домашният
социален патронаж,
“Защитено жилище
за
лица
с
физически
увреждания” в град
Болярово, както и
храната по проект
“Осигуряване
на
топъл
обяд
в
община Болярово”.
Подобрени условия
за
работа
на
персонала, като се
спестят усилия и
време
за
подготовката
на
продуктите, което
може
да
бъде
използвано за подобра организация
на
работата
в
кухнята
за
разнасяне
на
храната.

Кандидатст
ване с
проектното
предложен
ие

Одобрено и
приключило
проектно
предложение

напълно постигната цел /100 %/

“Създаване на
спортна
инфраструктура в
град Болярово

Осигуряване
на
адекватни условия за
живот
чрез
обновяване на дребна

Подобряване
на В процес
спортната
на
инфраструктура в одобрение
Болярово
и
в на

В процес на
одобрение на
проектното

Задоволително постигната цел /под 50
% и над 50%/
5

чрез ремонт,
реконструкция,
оборудване и
обзавеждане на
съществуващо
помещение”

“Частичен
ремонт,
оборудване
и
обзавеждане на
сградите
на
читалищата
в
селата
Стефан
Караджово,
Мамарчево,
Воден,
Голямо
Крушево
от
Община
Болярово”

по
мащаб
инфраструктура,
а
именно – изграждане
на
спортна
инфраструктура.
Създаване на модерна
фитнес зала и нейното
оборудване.

Частичен
ремонт,
оборудване
и
обзавеждане
на
сградите
на
читалищата в селата
Стефан
Караджово,
Мамарчево,
Воден,
Голямо Крушево от
Община
Болярово.
Изпълнението
на
проекта е насочено
към осигуряване на
адекватни условия за
живот
чрез

резултат
проектното
повишаване
на предложен
привлекателността ие
на
общинския
център за живот,
бизнес и отдих в
него.
Създаване
на
условия
за
практикуване
на
спорт от всички
желаещи
и
до
подобряване
на
здравословното
състояние
на
населението

Съхранени четири
броя
читалищни
сгради
на
територията
на
община Болярово с
подобрени условия
за посетители и
работещи в тях.
Подобряване
на
условията
за
развитие
на
културни изяви.

В процес
на
одобрение
на
проектното
предложен
ие

предложение

Задоволително постигната цел /под 50
% и над 50%/
В процес на
одобрение на
проектното
предложение

6

обновяване на дребна
по мащаб културна
инфраструктура,
а
именно – сградите на
читалищата в четири
от
най-голените
населени места на
общината.
Изграждане
и
обновяване
на
площи за широко
обществено
ползване в град
Болярово и село
Попово”

Изпълнението
на
проекта е насочено
към стимулиране на
социалноикономическото
развитие на община
Болярово
чрез
осигуряване
на
приветлива жизнена
среда. Изграждане на
детска площадка в с.
Попово,
община
Болярово
и
благоустрояване
на
междублоковите
пространства в град
Болярово.

Изградена детска
площадка,
отговаряща
на
изискванията
на
нормативните
документи
за
осигуряване
на
безопасни
и
сигурни
детски
игри в село Попово
с
противоударна
настилка, ограда и
съоръжения за игра
: пързалка, люлка,
люлка-везна
и
въртележка,
монтирани пейки –
3 бр. и 2 бр.
кошчета
за
отпадъци, засадени
5 бр. дървета.
Благоустр
оени
междубло
кови
пространс
тва в град
Болярово.

В процес
на
одобрение
на
проектното
предложен
ие

В процес на
одобрение на
проектното
предложение

Задоволително постигната цел /под 50
% и над 50%/

7

“Рехабилитация
на съществуващи
тротоари в град
Болярово”

“Основен ремонт
и обзавеждане на
съществуваща
сграда – Основно
училище
”Стефан
Караджа”, село
Стефан
Караджово

Проектът е насочен
към осигуряване на
адекватни условия за
живот чрез
обновяване на дребна
по мащаб
инфраструктура, а
именно –
рехабилитация на
тротоарни настилки в
град Болярово, като
елемент от
техническата
инфраструктура
Основен ремонт на
съществуващата
сграда на ОУ „
Стефан
Караджа”,
село
Стефан
Караджово.Ще бъдат
извършени следните
СМР: топлоизолиране
на външни стени,
полагане
на
полимерна мазилка,
подмяна
на
съществуващи
прозорци
с
PVC
стъклопакети,
подмяна на входните
врати с алуминиеви,
изграждане на втори
таван от гипс картон
на
метална
конструкция, подмяна
на
лампите
с
енергийно
–

Извършен ремонт
на тротоарните
настилки в град
Болярово

В процес
на
одобрение
на
проектното
предложен
ие

В процес на
одобрение на
проектното
предложение

Задоволително постигната цел /под 50
% и над 50%/

Извършване
на
ремонт на сградата
на ОУ „Стефан
Караджа”, доставка
и
монтаж
на
оборудване
и
обзавеждане, което
ще осигури по –
добра среда за
ученици и учители,
ще се подобри
обстановката
в
класните стаи.

В процес
на
одобрение
на
проектното
предложен
ие

В процес на
одобрение на
проектното
предложение

Задоволително постигната цел /под 50
% и над 50%/
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ефективни, доставка и
монтаж на оборудване
и обзавеждане.
Обществени
поръчки 2019г.
„Частична
подмяна на
водопровод в с.
Стефан
Караджово и
частична
канализация в гр.
Болярово
"Избор на
изпълнител за
рехабилитация на
четвъртокласна
пътна мрежа,
преасфалтиране
на улици в селата
и очакъляване на
пътни участъци
до разкопките в с.
Воден на Община
Болярово”
Упражняване на
строителен
надзор по време
на строителство
на обект „
Закриване и
рекултивация на
съществуващо
сметище в гр.
Болярово
„ Изпълнение на
строителен

„Частична подмяна на
водопровод в с.
Стефан Караджово и
частична канализация
в гр. Болярово

„Частична подмяна
на водопровод в с.
Стефан Караджово
и частична
канализация в гр.
Болярово

Обявяване
на ОП

Сключен
Договор с
изпълнител

Напълно постигната цел 100%

Рехабилитация на
четвъртокласна пътна
мрежа,
преасфалтиране на
улици в селата и
очакъляване на пътни
участъци до
разкопките в с. Воден
на Община Болярово”

Рехабилитация на
четвъртокласна
пътна мрежа,
преасфалтиране на
улици в селата и
очакъляване на
пътни участъци до
разкопките в с.
Воден на Община
Болярово

Обявяване
на ОП

Сключен
Договор с
изпълнител

Напълно постигната цел 100%

Упражняване на
строителен надзор по
време на строителство
на обект „ Закриване и
рекултивация на
съществуващо
сметище в гр.
Болярово

Упражняване на
строителен надзор
по време на
строителство на
обект „ Закриване и
рекултивация на
съществуващо
сметище в гр.
Болярово

Обявяване
на ОП

Сключен
Договор с
изпълнител

Напълно постигната цел 100%

„ Изпълнение на
строителен надзор

„ Изпълнение на
строителен надзор

Обявяване
на ОП

Сключен
Договор с

Напълно постигната цел 100%
9

надзор при
изграждане на
обект „
Мултифункциона
лно спортно
игрище УПИXXI, кв. 21, гр.
Болярово,
община Болярово
Извършване на
СМР при
реализация на
проект „
Изграждане на
Мултифункциона
лно спортно
игрище УПИXXI, кв. 21, гр.
Болярово,
община
Болярово”
„Изпълнение на
строителен
надзор
При извършване
на дейности по
реконструкция и
рехабилитация на
улична мрежа на
територията на
община
Болярово”
„Закриване и
рекултивация на
съществуващо
сметище в гр.
Болярово “.

при изграждане на
обект „
Мултифункционално
спортно игрище УПИXXI, кв. 21, гр.
Болярово, община
Болярово

при изграждане на
обект „
Мултифункционалн
о спортно игрище
УПИ-XXI, кв. 21,
гр. Болярово,
община Болярово

изпълнител

Извършване на СМР
при реализация на
проект „ Изграждане
на
Мултифункционално
спортно игрище УПИXXI, кв. 21, гр.
Болярово, община
Болярово”

Извършване на
Обявяване
СМР при
на ОП
реализация на
проект „
Изграждане на
Мултифункционалн
о спортно игрище
УПИ-XXI, кв. 21,
гр. Болярово,
община Болярово”

Сключен
Договор с
изпълнител

„Изпълнение на
строителен надзор
При извършване на
дейности по
реконструкция и
рехабилитация на
улична мрежа на
територията на
община Болярово”

„Изпълнение на
строителен надзор
При извършване на
дейности по
реконструкция и
рехабилитация на
Обявяване на ОП
улична мрежа на
територията на
община Болярово”

„Закриване и
рекултивация на
съществуващо
сметище в гр.
Болярово “.

„Закриване и
рекултивация на
съществуващо
сметище в гр.
Болярово “.

Обявяване
на ОП

Обявяване
на ОП

Сключен
Договор с
изпълнител

Сключен
Договор с
изпълнител

Напълно постигната цел 100%

Напълно постигната цел 100%

Напълно постигната цел 100%
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Извършване на
СМР при
реализация на
проект „
Дейности по
реконструкция и
рехабилитация на
улична мрежа на
територията на
Община
Болярово по две
обособени
позиции”
Зимно
снегопочистване
и
снегоподдържане
през 2020г. в
община
Болярово”
Пазарна
консултация за
изпълнение на
проект„Закриван
е и рекултивация
на съществуващо
сметище гр.
Болярово”
Пазарна
консултация за
Упражняване на
строителен
надзор по време
на строителство
на обект „
Закриване и
рекултивация на
съществуващо

Извършване на СМР
при реализация на
проект „ Дейности по
реконструкция и
рехабилитация на
улична мрежа на
територията на
Община Болярово по
две обособени
позиции”

Извършване на
СМР при
реализация на
проект „ Дейности
по реконструкция и
рехабилитация на
улична мрежа на
територията на
Община Болярово
по две обособени
позиции”

Обявяване
на ОП

В процес на
избор на
изпълнител

Задоволително постигната цел 50 и над
50%/

Зимно
снегопочистване и
снегоподдържане през
2020г. в община
Болярово”

Зимно
снегопочистване и
снегоподдържане
през 2020г. в
община Болярово”

Обявяване
на ОП

В процес на
избор на
изпълнител

Задоволително постигната цел 50 и над
50%/

Обявяване
на ПК

Проведена ПК

Напълно постигната цел 100%

Обявяване
на ПК

Проведена ПК

Напълно постигната цел 100%

Пазарна консултация
за изпълнение на
проект„Закриване и
рекултивация на
съществуващо
сметище гр.
Болярово”

Пазарна
консултация за
изпълнение на
проект„Закриване и
рекултивация на
съществуващо
сметище гр.
Болярово”
Пазарна консултация
Пазарна
за Упражняване на
консултация за
строителен надзор по Упражняване на
време на строителство строителен надзор
на обект „ Закриване и по време на
рекултивация на
строителство на
съществуващо
обект „ Закриване и
сметище в гр.
рекултивация на
Болярово
съществуващо
сметище в гр.
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сметище в гр.
Болярово
Пазарни
консултации за
Изпълнение на
строителен
надзор при
изграждане на
обект
„Мултифункцион
ално спортно
игрище УПИXXI, кв. 21, гр.
Болярово,
община Болярово
„Изпълнение на
строителен
надзор
При извършване
на дейности по
реконструкция и
рехабилитация на
улична мрежа на
територията на
община
Болярово”
Пазарни
консултации за
Извършване на
СМР при
реализация на
проект „
Дейности по
реконструкция и
рехабилитация на
улична мрежа на
територията на
Община

Болярово
Пазарни консултации
за Изпълнение на
строителен надзор
при изграждане на
обект
„Мултифункционално
спортно игрище УПИXXI, кв. 21, гр.
Болярово, община
Болярово

Пазарни
консултации за
Изпълнение на
строителен надзор
при изграждане на
обект
„Мултифункционал
но спортно игрище
УПИ-XXI, кв. 21,
гр. Болярово,
община Болярово

Обявяване
на ПК

Проведена ПК

Напълно постигната цел 100%

„Изпълнение на
строителен надзор
При извършване на
дейности по
реконструкция и
рехабилитация на
улична мрежа на
територията на
община Болярово”

„Изпълнение на
строителен надзор
При извършване на
дейности по
реконструкция и
рехабилитация на
улична мрежа на
територията на
община Болярово”

Обявяване
на ПК

Проведена ПК

Напълно постигната цел 100%

Пазарни консултации
за Извършване на
СМР при реализация
на проект „ Дейности
по реконструкция и
рехабилитация на
улична мрежа на
територията на
Община Болярово по
две обособени
позиции”

Пазарни
консултации за
Извършване на
СМР при
реализация на
проект „ Дейности
по реконструкция и
рехабилитация на
улична мрежа на
територията на
Община Болярово
по две обособени

Обявяване
на ПК

Проведена ПК

Напълно постигната цел 100%
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Болярово по две
обособени
позиции”
Пазарни
консултации за
Избор на
изпълнител за
рехабилитация на
четвъртокласна
пътна мрежа,
преасфалтиране
на улици в селата
и очакъляване на
пътни участъци
до разкопките в с.
Воден на Община
Болярово”
Периодична
доставка на
канцеларски
материали и
консумативи
Периодична
доставка на
консумативи за
офис техника
Предоставяне на
консултантски
услуги по
разработване на
документация за
възлагане на
обществени
поръчки
„Извършване на
СМР на
помещение
необходимо за

позиции”
Пазарни консултации
за Избор на
изпълнител за
рехабилитация на
четвъртокласна пътна
мрежа,
преасфалтиране на
улици в селата и
очакъляване на пътни
участъци до
разкопките в с. Воден
на Община Болярово”
Доставка на
канцеларски
материали и
консумативи
Доставка на
консумативи за офис
техника
Предоставяне на
консултантски услуги
по разработване на
документация за
възлагане на
обществени поръчки
„Извършване на СМР
на помещение
необходимо за
предоставяне на

Пазарни
консултации за
Избор на
изпълнител за
рехабилитация на
четвъртокласна
пътна мрежа,
преасфалтиране на
улици в селата и
очакъляване на
пътни участъци до
разкопките в с.
Воден на Община
Болярово”
Доставка на
канцеларски
материали и
консумативи

Обявяване
на ПК

Проведена ПК

Напълно постигната цел 100%

Възлагане
по реда на
Чл.20, ал.4,
т.3 от ЗОП

Сключен
Договор с
Изпълнител

Напълно постигната цел 100%

Периодична
доставка на
консумативи за
офис техника
Предоставяне на
консултантски
услуги по
разработване на
документация за
възлагане на
обществени
поръчки
„Извършване на
СМР на помещение
необходимо за
предоставяне на

Възлагане
по реда на
Чл.20, ал.4,
т.3 от ЗОП
Възлагане
по реда на
Чл.20, ал.4,
т.3 от ЗОП

Сключен
Договор с
Изпълнител

Напълно постигната цел 100%

Сключен
Договор с
Изпълнител

Напълно постигната цел 100%

Възлагане
по реда на
Чл.20, ал.4,
т.3 от ЗОП

Сключен
Договор с
Изпълнител

Напълно постигната цел 100%
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предоставяне на
патронажна
грижа по проект
„ Патронажна
грижа за
нуждаещи се
лица в община
Стралджа и
община
Болярово”
„ Доставка на
оборудване и
обзавеждане
необходима за
помещението на
община
Болярово” по
проект
„Патронажна
грижа за
нуждаещи се
лица в община
Стралджа и
община
Болярово”
„Избор на
изпълнител за
изпълнение на
мерки за
информираност и
публичност” по
проект
„Патронажна
грижа за
нуждаещи се
лица в община
Стралджа и
община

патронажна грижа по
проект „ Патронажна
грижа за нуждаещи се
лица в община
Стралджа и община
Болярово”

патронажна грижа
по проект „
Патронажна грижа
за нуждаещи се
лица в община
Стралджа и община
Болярово”

„ Доставка на
оборудване и
обзавеждане
необходима за
помещението на
община Болярово” по
проект „Патронажна
грижа за нуждаещи се
лица в община
Стралджа и община
Болярово”

„ Доставка на
оборудване и
обзавеждане
необходима за
помещението на
община Болярово”
по проект
„Патронажна грижа
за нуждаещи се
лица в община
Стралджа и община
Болярово”

Възлагане
по реда на
Чл.20, ал.4,
т.3 от ЗОП

Сключен
Договор с
Изпълнител

Напълно постигната цел 100%

„Избор на изпълнител
за изпълнение на
мерки за
информираност и
публичност” по
проект „Патронажна
грижа за нуждаещи се
лица в община
Стралджа и община
Болярово”

„Избор на
изпълнител за
изпълнение на
мерки за
информираност и
публичност” по
проект
„Патронажна грижа
за нуждаещи се
лица в община
Стралджа и община
Болярово”

Възлагане
по реда на
Чл.20, ал.4,
т.3 от ЗОП

Сключен
Договор с
Изпълнител

Напълно постигната цел 100%
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Болярово”
Провеждане на
обучение и
супервизия на
персонала
ангажиран с
предоставянето
на патронажните
грижи” по
проект„Патронаж
на грижа за
нуждаещи се
лица в община
Стралджа и
община
Болярово”
Упражняване на
авторски надзор
за обект
„Закриване и
рекултивация на
съществуващо
сметище гр.
Болярово”

Провеждане на
обучение и
супервизия на
персонала ангажиран
с предоставянето на
патронажните грижи”
по
проект„Патронажна
грижа за нуждаещи се
лица в община
Стралджа и община
Болярово”

Провеждане на
обучение и
супервизия на
персонала
ангажиран с
предоставянето на
патронажните
грижи” по
проект„Патронажн
а грижа за
нуждаещи се лица
в община Стралджа
и община
Болярово”

Възлагане
по реда на
Чл.20, ал.4,
т.3 от ЗОП

Сключен
Договор с
Изпълнител

Напълно постигната цел 100%

Упражняване на
авторски надзор за
обект „Закриване и
рекултивация на
съществуващо
сметище гр.
Болярово”

Упражняване на
авторски надзор за
обект „Закриване и
рекултивация на
съществуващо
сметище гр.
Болярово”

Възлагане
по реда на
Чл.20, ал.4,
т.3 от ЗОП

Сключен
Договор с
Изпълнител

Напълно постигната цел 100%

Указания за попълване:
Колона 1 „Цели за 2019 г”
В Колона 1 посочете утвърдените от съответния ръководител цели на Вашата администрация за 2019г.
Колона 2 „Дейности”
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В Колона 2 посочете дейностите, които сте предприели, за да осъществите поставените цели за 2019 г. Възможно е тези
цели да са били постигнати чрез една или повече дейности.
Колона 3 „Резултат”
В Колона 3 опишете резултата /ефекта за обществото/, който сте постигнали с извършените дейности. Резултатът изключва
реализирана рутинна дейност на Вашата администрация като командировки, закупени компютри, обучени служители и др.
Тези дейности са средство за постигане на целите за 2018 г. и не представляват цел сами по себе си.
Колона 4 „Индикатор за изпълнение”
В Колона 4 посочете всички индикатори, които Вашата администрация е заложила в началото на 2019г., за да отчете
промяната в състоянието на обекта на въздействие в края на 2019год.
Индикаторът показва промените в състоянието на обекта на въздействие преди и след предприетите дейности за
изпълнение на целите. Индикаторът е конкретна стойност, изразена в цифри, проценти, мерна единица и др.,
например - 5 км., 10 броя, 20%.
Индикаторът за изпълнение се състои от:
1. Индикатор за целево състояние, който показва бъдещото желано състояние на обекта на въздействие в края на
2019г., изразено в цифри, проценти, съотношение, мерна единица и др. Той е бил заложен в началото на 2019 г.
2. Индикатор за текущо състояние, който показва промяната в състоянието на обекта на въздействие в края на 2019 г.
след предприетите от Вас действия. Отчита се в края на 2019г.
Колона 5 „Индикатор за самооценка”
Индикаторът за самооценка представлява оценъчна скала, която позволява да бъде оценено в каква степен действията на
Вашата администрация са постигнали заложената цел.
За да оцените резултата от Вашата дейност, моля да имате предвид, че целта е
1 - напълно постигната при 100 % постигнат резултат,
2 - задоволително постигната при 50% и над 50 % постигнат резултат или
3 - незадоволително постигната под 50 % постигнат резултат.

Имена и длъжност на попълващия: Теодора Георгиева Апостолова – Началник отдел „ Европейски проекти и обществени
поръчки” към община Болярово
Забележка: Моля, попълнете нужната информация, следвайки указанията. Използвайте следните спецификации на шрифта –
Font - Arial, Font size - 12. При необходимост, добавете нови редове в таблицата.
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