
Наименование на 

проекта

/дейността/

Период

 на 

изпълне-

ние 

от…до….

Планирани 

средства в 

лева

В т.ч. 

Европейски 

фондове и 

други донори

В т. ч.

Републиканс

ки бюджет

В т.ч.

Общински бюджет

Усвоени 

средства в 

лева

В т.ч.

Общински 

бюджет
Етап на изпълнение

Реконструкция и 

рехабилитация на участъци 

от общински пътища 

RSE1172 Стамболово - 

Кошарна и RSE1130 

Юделник-Борисово

27.11.2012 - 

05.2015
3056719,81 2445375,85 611343,96 0,00 1413869,50 0,00 Изпълняват се СМР

Закриване и рекултивация 

на депото за битови 

отпадъци в гр. Сливо поле

2013 - 2017 393739,36 387643,36 6096,00 393109,36 5466,00
Приключена и приета 

техническа рекултивация. 

ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ В ПЕРИОДА 2014-2015 г.



Право на детство – 

интегрирани  социални 

услуги за децата от 0 до 7 

години  и техните 

семейства

от 

06.2011

до

10.2014

825908,00 807908,00 0,00 18000,00 29385,15

Предоставят се част от 

услугите и се провеждат  

процедури за избор на 

консултанти за предоставяне 

на останалите услуги

Проектно предложение по 

мярка  2.1. „Повишаване на 

конкурентоспособността на 

рибарската област чрез 

публични инвестиции за 

подобряване средата на 

живот в областта“ – 

Компонент 1, Схема за 

предоставяне на 

безвъзмездна финансова 

помощ: BG2.1.-01-01/2011 

„Публични инвестиции за 

подобряване средата на 

живот в рибарската област” 

от

05.2013

до 

31.08.2015

567179,16 474622,16 92557,00 428207,15 3385,15

Приключили са СМР на 4 

обособени позиции

Изпълняват се СМР по 

обособена позиция 5



Преустройство на 

съществуваща масивна 

двуетажна сграда със 

сутерен в информационен 

център с почивна станция и 

изграждане на павилион за 

образователни занятия в 

село Бръшлен - Проектно 

предложение по Схема 

BG3.1-01- 01/2011 

„Запазване на 

привлекателността на 

територията чрез публични 

инвестиции с фокус 

туризъм“

.

от

05.2013

до 

31.08.2015

564860,00 372823,97 201522,00 212296,44 Изпълняват се СМР

Реконструкция и 

рехабилитация на  път от 

общинската пътна мрежа, 

осъществяващ връзка 

между индустриална зона  

и път  RSE ІІ-21

08.02.2014 

г. - 

31.12.2014 

г.

751321,00 751321,00 751036,90 600,00

Финансиран от ПИП

Изпълнен



Ремонтно – 

възстановителни работи на 

дере и строителство на 

мост в село Юделник, 

Община Сливо поле

08.02.2014 

г. - 

31.12.2014 

г.

310679,00 308774,00 1905,00 308774,00 2705,00

Финансиран от ПИП

Изпълнен

Реновиране на детски 

площадки в детските 

градини в  гр. Сливо поле, 

с. Голямо Враново, с. 

Стамболово и с. Юделник

08.02.2014 

г. - 

31.12.2014 

г.

316382,00 316382,00 0,00 316382,23

Финансиран от ПИП

Изпълнен

Проекти по чиста околна 

среда в с. Борисово, с. 

Малко Враново, с. 

Кошарна

06.2014 г. - 

31.12.2014 

г.

30000,00 30000,00 30000,00

Финансиран от ПУДООС

Изпълнен



Надежда за достоен живот

07.05.2014 

г. - 

31.12.2014 

г.

32108,00 32108,00 27491,00 3070,00

Предоставяне на услугата 

социален асистент и 

рехабилитация в дома на 

потребителя, назначени 6 лица 

за соц. асистент

Подкрепа за достоен живот 2011-2014 85948,82 85948,82 85948,82

Предоставяне на услугата 

социален асистент  в дома на 

потребителя, назначени 18 

лица за соц. асистент

Подкрепа за заетост 2014 31365,65 31183,28 31183,28 182,37

Предоставяне на услугата 

социален асистент  в дома на 

потребителя, назначени 18 

лица за соц. асистент

6848896,33 4520481,34 2017820,96 320080,00 3910551,73


