Изпълнени и текущи проекти на община Стамболово – към март 2011 година
№

Проект/ година

Планирани дейности по проекта

Постигнати (очаквани) резултати

Стойност на
проекта (хил.
лв., без ДДС)

Финансови
източници

Статус на
проекта

Изпълнител на
проекта

1

2

3

4

5

6

7

8

1

„Рехабилитация на
улици в с. Рабово”
2007 - 2008 г.

2

“ Развитие на публичночастни партьорства за
изграждане на
инвестиционни зони”
2006 - 2007 г.

3

BG2004/016-715.02.01 "Традиционна културна
мозайка”
2007 г.

1. Подобряване на инфраструктурата
на населеното място (рехабилитиране
на 4 улици)

1. Подобрена инфраструктурата на
населеното място (рехабилитирани 4
улици);
2. Осигурени по-добра среда и условия
за живот на жителите на населеното
място;
3. Намалени процеси на емиграция;
4. Създадени възможности за развитие
на селския и екотуризъм, обуславено
от граничните р. Арда и яз. “Студен
кладенец.

100

САПАРД

Изпълнен!

„Детелина” ООД,
гр. Хасково

1. Предпроектно проучване за
готовността за развитие на публичночастните партньорства в общината и
потенциалните партньори с тях.
2. Набиране на информация за
водещите стопански сектори в
общината, свободните терени и
съпътстваща инфраструктура.
3. Изготвяне на анализ за възможните
терени за изграждане на
инвестиционни зони, като се
предвижда да бъде обособена
промишлена зона и зона за развитие на
туризма.

1. Извършено предпроектно проучване
за готовността за развитие на публичночастните партньорства в общината и
потенциалните партньори с тях.
2. Набрана информация за водещите
стопански сектори в общината,
свободните терени и съпътстваща
инфраструктура.
3. Изготвен анализ за възможните
терени за изграждане на инвестиционни
зони, като се предвижда да бъде
обособена промишлена зона в с. Силен
и зона за развитие на туризма в с. Бял
кладенец.

35

Програма
ФАР, МИЕ

Изпълнен!

Община
Стамболово

1. Създаване на Младежки културен
клуб за българо-турско
сътрудничество.
2. Лятно фолклорно училище.
3. Пленер “Магията на Тракия” и
изложба на картините от пленера.
4. Градина на Европейското бъдеще.
5. Проучване на културните традиции
и обичаи в България и Турция

1. Създаден Младежки културен клуб за
българо-турско сътрудничество.
2. Провидено лятно фолклорно
училище.
3. Проведен пленер “Магията на
Тракия” и изложба на картините от
пленера.
4. Създадена градина на Европейското
бъдеще.
5. Проучени културни традиции и
обичаи в България и Турция

84

ФАР - ТГС
България –
Турция

Изпълнен!

Община
Стамболово и
Община
Ахметбей, регион
Къркларели ,
Република
Турция

1

4

„Информационен
достъп”

2006 - 2007 г.

5

Проект “ Създаване на
Хоспис “Медикал
Асистанс”Стамболово”
2007-2008 г.

1. Подобряване на достъпа на
местните жители до услуги, базирани
на информационните технологии;
2. Осигуряване на телекомуникционна
инфраструктура в центъра;
3. Осигуряване на възможности за
предлагане на услуги:
високоскоростен интернет; ip
телефония; копиране; принтиране;
оформяне на документи; откриване на
е-mail адрес, консултации в областта
на разработването на проекти,
обучение в областта на
информационните технологии,
предприемачеството, гражданското
общество, културното наследство и
екологията.

1. Подобрен достъп на местните жители
до услуги, базирани на
информационните технологии;
2. Осигурена телекомуникционна
инфраструктура в центъра;
3. Осигурени възможности за
предлагане на услуги: високоскоростен
интернет; ip телефония; копиране;
принтиране; оформяне на документи;
откриване на е-mail адрес, консултации
в областта на разработването на
проекти, обучение в областта на
информационните технологии,
предприемачеството, гражданското
общество, културното наследство и
екологията.

208

ИНТЕРРЕГ III
Б

Изпълнен!

Община
Стамболово и
Съюз за
възстановяване и
развитие (СВР) Хасково

1. Институционализиране на
функциониращ Хоспис
2. Сформиране на екип от 14
професионалисти и доброволци с
подходяща квалификация
3. Провеждане на обучение за
повишаване на професионалния
капацитет на екипа.

1. Институционализиран Хоспис
2. Сформирна екип от 14
професионалисти и доброволци с
подходяща квалификация
3. Провеждено обучение за повишаване
на професионалния капацитет на
екипа.

352

ФАР

Изпълнен!

„ФАРКОЛ” АД,
Бургас;
„Порше БГ”
ЕООД, София;
„Престиж бизнес”
ЕАД, София;
„Елпак Лизинг”
ЕООД, Варна

2

6

BG – 2004/016782.01.03.03.03.07;
“Магнетизмът на
скалните паметници в
Източните Родопи”

1. Провеждане на 3 обучителни курса:
за археологически разкопки, за охрана
и за гидове; 2. Осигуряване на трудова
заетост на безработни (30 човека по
време на проекта) и след неговото
приключване (4-ма от обучените ще
останат на работа); 3. Провеждане на
археологически разкопки около
скалните ниши в с.долно черковище и
тракийската гробница в с.пчелари;4.
Извършване на консервационни
дейности; 5. Разработване на план за
бъдещето им управление и
провеждане на широка рекламна
кампания за тяхното популяризиране
включваща: набор от рекламни
материали, журналистически тур,
художествена изложба в двете
гранични общини; 6. Провеждане на
ден на община Стамболово в
Комотини;7. Изграждане на
интегрирани туристически
маршрути;8. Провеждане на
маркетингово проучване;9.
Провеждане на 3 партньорски и 3
работни срещи;10. Провеждане на 1
пресконференция;11. Провеждане на
едно обучително пътуване

1. Проведени 3 обучителни курса: за
археологически разкопки, за охрана и за
гидове; 2. Осигурена трудова заетост на
безработни (30 човека по време на
проекта) и след неговото приключване
(4-ма от обучените ще останат на
работа); 3. Проведени археологически
разкопки около скалните ниши в
с.долно черковище и тракийската
гробница в с.пчелари;4. Извършени
консервационни дейности;5. Разработен
план за бъдещето им управление и
провеждане на широка рекламна
кампания за тяхното популяризиране
включваща: набор от рекламни
материали, журналистически тур,
художествена изложба в двете гранични
общини; 6. Проведена ден на община
Стамболово в Комотини;7. Изградени
интегрирани туристически маршрути;8.
Проведено маркетингово проучване;9.
Проведени 3 партньорски и 3 работни
срещи;10. Проведена 1
пресконференция;11. Проведено едно
обучително пътуване

361

ФАР - ТГС
България –
Гърция

Изпълнен!

Община
Стамболово и
Съюз за
възстановяване и
развитие (СВР) Хасково

7

“Не сте сами“

1. Подбор на ползвателите на услугите
“Социален асистент” и “Домашен
помощник.
2. Подбор на изпълнителите на
длъжностите “социален асистент и
“домашен помощник”.
3. Провеждане обучение на
социалните асистенти и домашните
помощници.
4. Предоставянето на услугите
„Социален аситент” и „Домашен
помощник”.

1. Подбрани ползватели на услугите
“Социален асистент” и “Домашен
помощник.
2. Подбрани изпълнители на
длъжностите “социален асистент и
“домашен помощник”.
3. Проведено обучение на социалните
асистенти и домашните помощници.
4. Предоставяне на услугите „Социален
аситент” и „Домашен помощник”.

83

ОПРЧР

Изпълнен!

Община
Стамболово

3

8

Трансграничен център
за еко-туризъм в
община Стамболово”.

1. Реиновиране и разкриване на
Трансграничен център за екотуризъм в
Община Стамболово
2. Подобряване на достъпа до центъра
– отремонтиране на пътна отсечка
3. Формиране на Трансгранична
екомрежа “Долината на Арда”предвижда
4. Подновяване, очистване, маркиране
и промоциране на екомаршрути от и
водещи до Трансграничния център

1. Реиновиране Трансграничен център
за екотуризъм в Община Стамболово
2. Подобрен достъп до центъра –
отремонтиране на пътна отсечка
3. Формирана Трансгранична екомрежа
“Долината на Арда”- предвижда
4. Подновени и промоцирани
екомаршрути.

475

ФАР - ТГС
България –
Гърция

Изпълнен!

ЕТ „Марчела-90 Златко Марчев”,
Хасково

9

“Инвестираме в нашето
бъдеще чрез СМР и
обновяване на МТБ на
ЦДГ” Звездичка” с.
Стамболово”

1. Саниране и ремонт на сградата на
ЦДГ “Звездичка” с. Стамболово
2. Обновяване и модернизация на
материално – техническата база
3. Увеличаване броя на обхванатите
деца в детското заведение с 25% до
една година след приключване на
проекта.

1. Възстановен сграден фонд и
подобрени качество и условия на
живот, жизнена и работна среда.
2. Създадени възможности за
провеждане на учебно – възпитателния
процес на по-високо качествено ниво.
3. Увеличен брой обхванати деца в
детското заведение с 25% до една
година след приключване на проекта.

400

ОПРР

Изпълнен!

„Бургос пласт”
АД, Бургас

2008 - 2009 г.

10

"Реконструкция на
общински пътища"

1. Реконструкция на общинска пътна
мрежа на община Стамболово, област
Хасково (път НКV2174 /НКV2177/,
Воденци–Пътниково, с дължина 4937
м. и път НКV2175, със стар № 50534,
/ІІІ-593, Голобрадово–Маджари/ Пчелари-Светослав-Бял кладенец,
обща дължина 5449,72 м.).

1. Реконструирана общинска пътна
мрежа на община Стамболово, област
Хасково (път НКV2174 /НКV2177/,
Воденци–Пътниково, с дължина 4937 м.
и път НКV2175, със стар № 50534, /ІІІ593, Голобрадово–Маджари/ - ПчелариСветослав-Бял кладенец, обща
дължина 5449,72 м.).

5 860

ПРСР, мярка
321

Текущ!

В процедура на
избор!

11

"Реконструкция на
улици в с. Малък извор"

1. Реконструкция на вътрешна улична
мрежа на село Малък извор – с обща
дължина 4.003 км

1. Реконструирана вътрешна улична
мрежа на село Малък извор – с обща
дължина 4.003 км

1 910

ПРСР, мярка
322

Текущ!

В процедура на
избор!

12

Реконструкция на улици
в с. Маджари"

1. Реконструкция на улици в село
Маджари, община Стамболово”,
включваща:Строително-монтажни
работи (СМР) по реконструкция на
уличната мрежа на село Маджари,
община Стамболово (16 броя) с обща
дължина 4195 л.м.

1. Реконструирани улици в село
Маджари, община Стамболово”, 16
броя с обща дължина 4195 л.м.

1 940

ПРСР, мярка
322

Текущ!

В процедура на
избор!

4

13

Реконструкция на улици
в с. Кралево"

1. Реконструкция на улици в село
Кралево, община Стамболово”,
включваща:
Строително-монтажни работи (СМР)
по реконструкция на уличната мрежа
на село Кралево, община Стамболово
(11 броя) с обща дължина 3655 л.м.

1. Реконструирани улици в село
Кралево, община Стамболово”, 11 броя
с обща дължина 3655 л.м.

1 940

ПРСР, мярка
322

Текущ!

В процедура на
избор!

14

"Изграждане на
канализационна мрежа с
МПСОВ в селата
Поповец и Зимовина"

1. Управление и публичност
2. Строителен надзор
3. Изграждане на канлизационна
система в селата поповец и Зимовина
4. Изграждане на обща модулна ПСОВ

1. Осъществен стрителен надзор на
СМР на обекта
2. Изградена канализационна мрежа 8727 л.м.
3. Брой жители с възможност за
свързване - 1293
4. Изградена Модулна ПСОВ

2 000

С финансов.
подкрепа на
Исландия,
Лихтенщайн
и Норвегия
чрез ФМ на
ЕИП

Изпълнен!

„ДАР-55”, Нова
Загора;

1. Анализ на административното
обслужване и изготвяне на вътрешни
правила
2. Разработване на софтуерен продукт
за подаване на заявления за
извършване на административни
услуги посредством сайта на общината
3. Разработване на софтуерно
приложение за плащане на поне 3
услуги предлагани от общината по
електронен път чрез интернет сайта
4. Разработване на интерактивен
регистър на общинската собственост
5. Обновяване на интернет страницата
на общината

1. Изготвени анализ и вътрешни
правила за административното
обслужване
2. Разработен софтуерен продукт за
подаване на заявления за извършване на
административни услуги посредством
сайта на общината
3. Разработено софтуерно приложение
за плащане на поне 3 услуги предлагани
от общината по електронен път чрез
интернет сайта
4. Разработен интерактивен регистър на
общинската собственост
5. Обновена интернет страница на
общината

365

ОПАК Приоритетна
ос ІІІ

Текущ!

"Айсиджен
корпорейшън”,
София

149

Целеви
капиталови
(ПУДООС)

Изпълнен!

"ВРЗ Вола Еко"
ЕАД, Враца;

Със собствени
средства

Текущ!

2009 - 2010 г.

15

"Община Стамболово администрация с лице
към гражданите и
бизнеса"
2009 - 2010 г.

16

Доставка на контейнери
и специализиран
автомобил за
дейностите по
сметосъбиране и
сметоизвозване

"Пътно
строителна
компания ЕС БИ
ЕС "АД, Стара
Загора

"Деек ауто"
ЕООД, Хасково

2008 - 2009 г.
17

Изграждане на
рехабилитационен
център (басейн) в с.
Стамболово

390

5

ЕТ „Марчела-90
- Златко Марчев”,
Хасково

18

Строително-монтажни
работи на Църква „Св.
Илия” в с. Царева
поляна и Джамия в село
Балкан”

Извършен основен ремонт на Църква
„Св. Илия” в с. Царева поляна и
Джамия в село Балкан”.

292

Проект
"Красива
България"

Изпълнен!

ЕТ „Марчела-90
- Златко Марчев”,
Хасково

2009 г.
19

Изграждане на
канализационна система
с ПСОВ в с. Кралево,
община Стамболово
2008 - 2009 г.

Изграждане на канализационна
система с модулна ПСОВ в с. Кралево

Изградена инфраструктура –
канализационна мрежа с ПСОВ –
модулен тип;
Създадени съвременни условия за
живот;
Подобрена околна среда

886

Целеви
капиталови
(ПУДООС)

Изпълнен!

„Атастрой”
ЕООД, Хасково

20

Изграждане на
канализационна система
с ПСОВ в с. Кладенец,
община
Стамболово2008 - 2009
г.

Изграждане на канализационна
система с модулна ПСОВ в с.
Кладенец

Изградена инфраструктура –
канализационна мрежа с ПСОВ –
модулен тип;Създадени съвременни
условия за живот; Подобрена околна
среда

880

Целеви
капиталови
(ПУДООС)

Изпълнен!

„ВиК Бунар”
ООД, Хасково

21

Изграждане на
канализационна система
с ПСОВ в с. Лясковец,
община Стамболово
2009 - 2010 г.

Изграждане на канализационна
система с модулна ПСОВ в с.
Лясковец

Изградена инфраструктура –
канализационна мрежа с ПСОВ –
модулен тип;
Създадени съвременни условия за
живот;
Подобрена околна среда

2 650

Целеви
капиталови
(ПУДООС)

Изпълнен!

„ВиК Бунар”
ООД, Хасково

22

Изграждане на
канализационна система
с ПСОВ в с. Маджари,
община Стамболово

Изграждане на канализационна
система с модулна ПСОВ в с.
Маджари

Изградена инфраструктура –
канализационна мрежа с ПСОВ –
модулен тип;
Създадени съвременни условия за
живот;
Подобрена околна среда

2 545

Целеви
капиталови
(ПУДООС)

Изпълнен!

„ВиК Бунар”
ООД, Хасково

2009 - 2010 г.
23

Рехабилитация на
сградата на ЦДГ, с.
Долно черковище
2009 г.

Рехабилитиране на сградата на ЦДГ, с.
Долно черковище

Рехабилитирана сграда на ЦДГ, с.
Долно черковище

120

По ПМС №
720/30.03.2009
г.

Изпълнен!

„Атастрой”
ЕООД, Хасково

24

Ремонт на ЦДГ, с.
Балкан
2009 г.

Основен ремонт на ЦДГ, с. Балкан

Извършен основен ремонт на ЦДГ, с.
Балкан

122

По ПМС №
720/30.03.2009
г.

Изпълнен!

„Еврика 92”
ЕООД, Хасково

25

Ремонт на ЦДГ, с.
Долно Ботево
2009 г.

Основен ремонт на ЦДГ, с. Долно
Ботево

Извършен основен ремонт на ЦДГ, с.
Долно Ботево

118

По ПМС №
720/30.03.2009
г.

Изпълнен!

„Стройтим
„ЕООД, с. Гледка

6

26

Ремонт на читалището,
с. Пчелари
2009 г.

27

"Доставка на
съоръжение, машини и
извършване на
необходимите
монтажни дейности в
зоната за ски писта към
хижа Тънково, община
Стамболово"
2008 г.
"Асфалтиране на
общински път HKV
1170/ ІІІ-505, Корен Малък извор/ Кралево Кладенец – Зимовина,
от км. 09.000 до км.
12.000/, община
Стамболово"
2008 г.
Проект №00071115
„Програма
„Българските
библиотеки – място за
достъп до информация и
комуникация за всеки”
2009 – 2011 г.

28

29

Основен ремонт на читалището, с.
Пчелари

Реконструкция на съществуващ
общински път HKV 1170/ ІІІ-505,
Корен - Малък извор/ Кралево Кладенец – Зимовина, от км. 09,000 до
км. 12,000/

Извършен основен ремонт на ЦДГ, с.
Пчелари

122

По ПМС №
720/30.03.2009
г.

Изпълнен!

Атастрой”
ЕООД, Хасково

Доставено съоръжение, машини и
извършвени монтажни дейности в
зоната за ски писта към хижа Тънково,
община Стамболово"

172

Собствени
средства

Изпълнен!

"Лимакс - ЛГ"
ООД, Пловдив,

Реконструиран съществуващ общински
път HKV 1170/ ІІІ-505, Корен - Малък
извор/ Кралево - Кладенец – Зимовина,
от км. 09,000 до км. 12,000/

150

Собствени
средства

Изпълнен!

"ПСК
ДЕТЕЛИНА"
ООД, Хасково

Министерство
на културата и
Програма на
ООН за
развитие

Изпълнен!

Доставени за три библиотеки –
Стамболово, Жълти бряг и Силен, по 2
работни компютърни станции за
потребители и 1 работна станция за
библиотекар, както и периферни
устройства.

7

