Вълчи дол

Област Варна

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
тел: 05131/23-13 - кмет; 27-20 - зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/34-50
9280 гр.Вълчи дол, пл.”Хр.Ботев”№1; e-mail: oba_valchidol@mail.bg

РЕГИСТЪР НА РЕАЛИЗИРАНИТЕ И ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

№
по
ре
д
1

2

3

Наименование на проекта

Източник
финансиране

на

Обща стойност

„Доизграждане на битова ОП
„Околна
канализация,
канално среда” 2007-2013г.
помпена станция ромски
квартал, подмяна водопровод
ромски квартал – гр. Вълчи
дол”
"Рехабилитация на път VAR
мярка 321
2116 Вълчи Дол - Войводино „Основни услуги
– граница и частична подмяна за населението и
на водопроводната мрежа на
икономиката в
с. Червенци, община Вълчи селските райони”,
дол"
ПРСР 2007-2013г.
„Реконструкция на улици,
мярка 322
тротоари, улично осветление
„Обновяване и
и
рехабилитация
на
развитие на

9 193 164.00 лв.

Съфинансиране Начало
проекта

на Продължително
ст на поректа

12.01.2009г.
-

3 728 747.21 лв.

-

-

на

Приключил
през 2010г.

08.09.2011г.

40 месеца

Приключил м.
декември
2016г.

28.06.2012г.

30 месеца

Приключил м.
декември
2014г.

-

2 134 803.67 лв.

Статус
ДБФП

4

5

6

7

обществени зелени площи – населените места”,
паркове, градини, детски ПРСР 2007-2013г.
площадки и съоръженията
към тях, в т. ч. доставка на
съоръжения в град Вълчи
дол”
„Реконструкция на улици в ПРСР 2014-2020 г.
град Вълчи дол, община
Вълчи дол“

„Подобряване
на ПРСР 2014-2020 г.
образователната
инфраструктура на община
Вълчи дол – основен ремонт
и реконструкция на СУ
„Васил Левски” гр. Вълчи
дол”
„Реконструкция на Културен ПРСР 2014-2020 г.
дом, гр. Вълчи дол с
изпълнение на мерки за
енергийна ефективност” гр.Вълчи дол”

„Ремонт, преустройство и
осигуряване на обществено

ОП „РР“ 20142020г.

2 299 247.29 лв.

-

-

26.01.2018г.

-

-

1 299 347.02 лв.

-

-

21.12.2016г.
-

24 месеца

-

-

30 месеца

Изпълняват се
дейности
по
проекта.
Приключва
26.01.2021г.
Подписан
договор
БФП
Процедура
избор
изпълнител
ЗОП.
Подписан
договор
БФП
Процедура
избор
изпълнител
ЗОП.

за
по
на
по

за
по
на
по

Приключил м.

достъпна
среда
на
Професионална гимназия по
земеделие
и
горско
стопанство“ – с. Стефан
Караджа
8

9

„Подобряване на
образователната
инфраструктура на община
Вълчи дол - основен ремонт и
реконструкция на обединено
училище „Св. Иван Рилски“ –
УПИ I, кв. 54, с. Червенци,
община Вълчи дол“

„Оборудване и/или
обзавеждане на ОУ „Св. Иван
Рилски“ УПИ I, кв. 54, с.
Червенци, Община Вълчи
дол“

юни 2019г.

ПРСП 2014-2020г.
BG06RDNP00119.101 - МИГ
Възход - Ветрино,
Вълчи дол,
Провадия - мярка
7.2 Инвестиции в
създаването,
подобряването
или
разширяването на
всички видове
малка по мащаби
инфраструктура
ПРСП 2014-2020г.
BG06RDNP00119.101 - МИГ
Възход - Ветрино,
Вълчи дол,
Провадия - мярка
7.2 Инвестиции в
създаването,
подобряването
или
разширяването на
всички видове
малка по мащаби

262 396.28 лв.
-

-

-

-

-

-

12 980.00 лв.

Проектното
предложение е
подадено
на
27.11.2018 г.
Към
настоящият
момент е в
процес
на
оценка.

Проектното
предложение е
подадено
на
29.03.2019 г.
Към
настоящият
момент е в
процес
на
оценка

10

11

12

„Нови
грижа“

възможности

за

„Подкрепи ме, за да успея“

ОП „РЧР“ 20142020г.

271 963.90лв

ОП „РЧР“ 20142020г.

123 432.10 лв.

ОП „РЧР“ 20142020г.
ОП „РЧР“
2014-2020г.
и
ОП „НОИР”
2014-2020г.
ОП „РЧР“ 20142020г.

368 750,68 лв.

14

17

„Активни младежи в Община
Вълчи дол“
„Реализация чрез интеграция
в Община Вълчи дол”

„Патронажна
грижа
за
възрастни хора и лица с
увреждания в община Вълчи
дол" – Компонент 2

24.03.2015 г.

12 месеца

-

487 387.21 лв.

„Приеми ме 2015“

16

146 579.49 лв.

„Грижа
за
достоен
и
ОП „РЧР“ 2014независим живот“
2020г.
„Подкрепи ме, за да успея”
Световна банка и
МТСП

13

15

инфраструктура
ОП „РЧР“ 20142020г.

571 007.00 лв.

м. март 2016г.

02.11.2015г
-

Приключил

18 месеца

Приключил м.
юли 2017г.
Приключил

27.04.2016г.

28 месеца

01.12.2015г.

до 28.02.2021г.

27.04.2016г.

15 месеца

01.03.2019г.

19 месеца

Изпълняват се
дейности
по
проекта /след
удължаване на
срока
по
проекта/
Изпълняват се
дейности
по
проекта
Приключил м.
юли 2017г.
Изпълняват се
дейности
по
проекта

17.06.2019 г.

12
месеца Изпълняват се
/17.08.2020г./
дейности
по
проекта

06.06.2012г

-

-

-

874 649,13 лв.

-

92 292.48 лв.
-

18

19

20

21

22

23

24

"Повишаване на капацитета
ОПАК
на
служителите на Община
Вълчи дол за реализиране на
ефективни политики и по качествено предоставяне на
услуги на гражданите и
бизнеса"
“Повишаване
на
ОПАК
квалификацията
на
служителите в Община Вълчи
дол”
"Модерна администрация в
ОПАК
услуга на гражданите и
бизнеса"
"Ефективна
и
ефикасна
ОПАК
общинска
администрация
Вълчи дол"
"Промоционална кампания на
Оперативна
продукти от рибарство и
програма за
аквакултури в община Вълчи развитие на сектор
дол"
„Рибарство”; МЗХ
- ИАРА
„Закупуване
на
МТСП , Фонд
специализирано
кухненско
"Социална
оборудване и обзавеждане на
закрила"
кухнята
на
Домашен
социален
патронаж
град
Вълчи дол“
"Разкриване на "Обществена Фонд "Социална
трапезария" към Домашен
закрила" към
социален
патронаж
град
МТСП

79 905.54 лв.

13.12.2013г.

9 месеца

Приключил
10.09.2014г.

09.05.2013

12 месеца

Приключил
09.05.2014г.

26.11.2014г.

10 месеца

Приключил
19.08.2014г.

14.08.2013г.

9 месеца

Приключил
2014г.

10.04.2013г.

12 месеца

Приключил
10.04.2014 г.

07.07.2015г.

23.11.2015г

Приключил
23.11.2015г.

01.07.2013 г.

6 месеца

Приключил
31.12.2013г.

-

53156.00 лв.
63621.00 лв.
73922.00 лв.
338 553.10 лв.
-

23 815.00 лв.

1 000,00 лв.

11736.90 лв.
-

25

26

27

28

29

30

31

Вълчи дол"
„Закупуване
на
специализирано
кухненско
оборудване и обзавеждане за
кухнята
на
Домашен
социален патронаж – гр.
Вълчи дол”
„Осигуряване на топъл обяд в
Община Вълчи дол“

МТСП , Фонд
"Социална
закрила"

29 660.65 лв.

ОПХОМП

684 817.72 лв

до 31.10.2019г.

Изпълняват се
дейности
по
проекта

01.05.2016г.

48 месеца

27.07.2016г.

16 месеца

Изпълняват се
дейности
по
проекта
Приключил м.
ноември 2017г.

10.10.2013

14 месеца

-

„Подкрепа
за
предучилищното възпитание
и
активно
социално
приобщаване на децата от
Община Вълчи дол“
„Празнична етнопалитра в
училище”

ОПНОИР

„Осигуряване на достъпна
среда на сградата на Община
Вълчи дол“

МТСП
Проект
„Красива
България“
МТСП
Проект
„Красива
България“
МТСП
Проект
„Красива
България“

„Изпълнение на мерки за
енергийна ефективност на НЧ
„Асен Златаров – 1937“, с.
Генерал Киселово“
„Ремонт на сграда съблекалня
и реновация на открит басейн
за обществено ползване и
пространството около него в
УПИ I, кв.85 по плана на град
Вълчи дол“

02.07.2019г.
-

479 130.00лв.
-

ОПНОИР

388 634.06 лв
-

Приключил м.
декември
2014г.
Приключил м.
декември
2016г.

169 469.99 лв.

20 336.28 лв.

02.09.2016г.

3 месеца

50 694.79 лв.

15 351.00 лв.

10.03.2017г.

7 месеца

Приключил м.
октомври
2017г.

359 039.00 лв.

239 048.00 лв.

15.06.2018г.

3 месеца

Приключил м.
септември
2018г.

32

33

34

35

36

„Ремонтни
дейности
на
Обединено училище „Васил
Левски” – с. Михалич и на
прилежащото
външно
пространство около него”
„Осигуряване на достъпна
среда на сградата на
Поликлиниката в гр. Вълчи
дол“

МТСП
Проект
„Красива
България“

119 245.00 лв.

67 159.00 лв.

МТСП
Проект
„Красива
България“

119 099.00
лв.

27 393.00 лв.

"Основен ремонт и
преустройство в
"Многофункционална,
обществена зала", находящ се
в УПИ XXXI, кв.29 /ПИ с
идентификатор
№12574.501.1404/ по плана
на гр. Вълчи дол, общ. Вълчи
дол"
„Чисти, разделни и
екологични в община Вълчи
дол“

МТСП
Проект
„Красива
България“

196 772.00 лева

„Закриване и рекултивация на
депо за битови отпадъци с
преустановена експлоатация
на Община Вълчи дол”

МОСВ, ПУДООС

02.07.2019г.

09.08.2019г.

31.12.2019г.

Изпълняват се
дейности по
проекта

до 31.12.2019г.

Изпълняват се
дейности по
проекта

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ОПОС

Изпълняват се
дейности по
проекта

Подаден през
2019г.
В процес на
оценка на
проектното
предложение
Обжалва
се
процедура за
избор
на
изпълнител по
ЗОП
пред
ВАС.

37

38

39
40

41

42

43

44

45

46

„Изграждане на парк за отдих
и игри“

МОСВ, ПУДООС

„Нашия малък и обичан еко
свят“

МОСВ, ПУДООС

„Спорт и природа – ръка за
ръка”
/кметство с. Есеница/
„Обичам природата”
/ в ДГ „Слънце, с. Михалич,
филиал с. Есеница/
„Щастливо детство и зелено
бъдеще”
/ в ДГ „Звездица” , с. Стефан
Караджа,
филиал
с.
Червенци/
„Играя и уча сред природата”
/ в ДГ „Надежда Крупская”,
с. Генерал Киселово/
„Зона за отдих и спорт на
открито
/ в ОбУ „Васил Левски”, с.
Михалич/
”Да запазим природата чиста“
с. Генерал Киселово общ.
Вълчи дол
„Обичам природата и аз
участвам” на ОбУ „Свети
Иван Рилски” , с. Червенци
„С грижа за природата”, на
ДГ „Здравец”, гр. Вълчи дол

МОСВ, ПУДООС

9 967.20 лв.

31.05.2017г.

5 месеца

05.07.2017г.

3 месеца

24.07.2018г.

4 месеца

11.07.2018г.

3 месеца

15.06.2018г.

4 месеца

15.06.2018г.

4 месеца

07.06.2018г.

4 месеца

03.06.2019г.

до 30.11.2019г.

21.06.2019г.

до 31.10.2019г.

07.05.2019г.

до 31.10.2019г.

4 925.80 лв.
-

МОСВ, ПУДООС

9 562.80 лв.

-

4 946.20 лв.
-

МОСВ, ПУДООС

4 989.60 лв.
-

МОСВ, ПУДООС

4 540.50 лв.
-

МОСВ, ПУДООС

4 995.10 лв.
-

МОСВ, ПУДООС

9 666.00 лв.
-

МОСВ, ПУДООС

4974.36лв.
-

МОСВ, ПУДООС

4 912.20лв.
-

Приключил м.
октомври
2017г.
Приключил м.
октомври
2017г.
Приключил м.
ноември 2018г.
Приключил м.
октомври
2018г.
Приключил м.
октомври
2018г.
Приключил м.
октомври
2018г.
Приключил м.
октомври
2018г.
Изпълняват
дейности
проекта
Изпълняват
дейности
проекта
Изпълняват
дейности

се
по
се
по
се
по

47

48

49

„Класна стая на открито в ОУ ПУДООС, МОСВ
„Климент Охридски”, с.
Стефан Караджа, общ. Вълчи
дол”
„Децата и природата – ръка за ПУДООС, МОСВ
ръка”, ДГ „Слънце”, с.
Михалич, общ. Вълчи дол
„Подобрен
достъп
до Резултат
2
изкуства и култура в Община
„Подобрен достъп
Вълчи дол”
до изкуства и
култура“,

4915, 92 лв.

до 31.10.2020г.
до 31.10.2020г.
-

106 302,88 лв.

-

-

-

50% от
стойността на
ДБФП

-

-

проекта
Изпълняват се
дейности
по
проекта
Изпълняват се
дейности
по
проекта
Подаден
на
19.12.2019г.

по

Програма
„Културно
предприемачество,
наследство

и

сътрудничество“,
по ФМ на ЕИП
2014-2021 г.
50

„Оазис на опазена природа и Подпрограма LIFE
устойчивост на
на ОП „Околна
биоразнообразието във Вълчи
дол“
среда”,
приоритетна

ос

500 000,00 евро

Проектното
предложение е
подадено
на
19.06.2019г.

Природа

и

боиразнообразие
51

„Оазис във Вълчи дол”

500 000,00 евро

Финансов
механизъм

-

на

Проектното
предложение е
подадено
на
01.10.2019 г.

-

-

01.05.2018г.

1 месец

Приключил м.
май 2018

м. януари
2019г.

18 месеца

Изпълняват се
дейности
по
проекта

м. юли 2018г.

12 месеца

Приключил м.
юли 2019г.

м. октомври
2018г.

24 месеца

Изпълняват се
дейности
по

Европейското
икономическо
пространство
2014-2020г.
52

53

54

55

„Председателството на
България в Съвета на
Европейския съюз – Община
Вълчи дол”

Изграждане на мрежа за
безплатен Wi-Fi на
територията на Община
Вълчи дол
„Работа”
„Обучения и заетост”
/лица с увреждания до 29 г./

грантова схема
„Подкрепа на
инициативи на
общините,
свързани с
регионалното
измерение на
Българското
председателство
на Съвета на ЕС
2018” на НСОРБ
ЕК, инициатива
WIFI4EU
ОП „РЧР“ 20142020г., чрез ДБТ
Вълчи дол
ОП „РЧР“ 20142020г., чрез ДБТ

3 000.00 лв.
-

15 000.00 евро
326 452.32 лв.
14 641.44 лв.
-

56

57
58
59
60

61

62

63

„Обучения и заетост”
/лица с увреждания над 29 г./

Вълчи дол
ОП „РЧР“ 20142020г., чрез ДБТ
Вълчи дол
АСП

Постановление №137 на МС
от 14.08.2017г.
Постановление №332 на МС
АСП
от 04.01.2018г.
Постановление №344 на МС
АСП
от 01.01.2019г.
„Реконструкция на
ПРСР
водопроводната мрежа в с.
2014-2020г.
Брестак и в с. Генерал
Киселово в община Вълчи
дол“
„Рехабилитация на общински
ПРСР
пътища VAR 2116
2014-2020г.
регулационната граница на с.
Войводино до землищната
граница с община Суворово
и VAR 3115 в участъка от
0+000 до км. 3+400, община
Вълчи дол“
„Основен ремонт и
ПРСР
реконструкция на площадно
2014-2020г.
пространство – централна
градска част в гр. Вълчи дол”
„Интегриране на лица с
МТСП, Агенция за
трайни увреждания в Община хора с увреждания
Вълчи дол“
по чл. 44, ал.1 от
Закона за хората с
увреждания,

м. октомври
2018г.

24 месеца

14.08.2017г.

31.12.2017г.

04.01.2018г.

31.12.2018г.

01.01.2019г.

31.12.2019г.

-

Отказано
финансиране

-

-

проекта
Изпълняват се
дейности
по
проекта
Приключило
на 31.12.2017г.
Приключило
на 31.12.2018г.
Приключило
31.12.2019г.
Отказано
финансиране

-

отказано
финансиране

-

-

Отказано
финансиране

-

В процес на
оценка

-

В процес на
оценка

146 414.40 лв.
124 379.48 лв.
360 936.95 лв.
371 955,21 лв.
към 31.12.2019г.

9 238.11 лв.

-

-

Подаден на
29.04.2020г.

64

65

66

67

68

Целева програма „Топъл обяд
в условията на извънредна
ситуация – 2020г.”
Национална програма
„Предоставяне на грижи в
домашна среда”
„Патронажна
грижа
за
възрастни хора и лица с
увреждания в община Вълчи
дол" – Компонент 3
„Изграждане и обзавеждане
на център за изкуство и
занаяти в УПИ IV-632, кв.44,
по плана на гр. Вълчи дол,
общ. Вълчи дол”

Компонент 3:
Финансиране на
оборудване на
нови работни
места
АСП

24 650,00 лв.

01.05.2020г.

24.07.2020г.

15.05.2020г.

31.12.2020г.

16.03.2020 г.

31.12.2020г.

Държавен бюджет

86 638,20 лв.
-

ОП „РЧР“ 20142020г.

ПРСП 2014-2020г.
BG06RDNP00119.290
МИГ Възход Ветрино, Вълчи
дол, Провадия,
по Мярка 7.5
„Инвестиции за
публично
ползване в
инфраструктура за
отдих,
туристическа
инфраструктура“
„Изграждане на рекреационна ПРСП 2014-2020г.
зона в УПИ I - парк, кв.46, по
BG06RDNP001плана на с. Щипско, общ.
19.290

96 465,00 лв.
-

-

-

Изпълняват се
дейности по
програмата
Изпълняват се
дейности по
програмата
Изпълняват се
дейности
по
проекта
Проектното
предложение е
подадено
на
21.04.2020 г.
Към
настоящият
момент е в
процес
на
оценка

Проектното
предложение е
подадено
на

Вълчи дол, обл. Варна”

МИГ Възход Ветрино, Вълчи
дол, Провадия,
по Мярка 7.5
„Инвестиции за
публично
ползване в
инфраструктура за
отдих,
туристическа
инфраструктура“

21.04.2020 г.
Към
настоящият
момент е в
процес
на
оценка

