Регистър на проектните предложения и проектите в Община Провадия за периода 2000-2018г.
актуален към месец ноември 2018г.

Год. на
№ кандидатс
тване

Наименование на проекта

Финансираща
програма

Обща стойност
на проекта
(лева)

1

юли 2018

януари 2018

2

3

август 2017

(лева)

(%)

Общинско съфинансиране

(лева)

(%)

ПРСР, Мярка 7.2
"Инвестиции в
създаването,
подобряването или
разширяването на
всички видове малки
по мащаби
инфраструктура"

390 950,56

390 950,56

100

0,00

0

Предоставяне на услуги "Личен асистент" и
"Социален асистент"

ПМС 332 / 22 декември
2017 - Споразумение
между АСП и Община
Провадия

364 981,00

364 981,00

100

0,00

0

80 748,75

80 748,75

100

0,00

0

383 049,32

383 049,32

100

0,00

1 582 258,27

1 582 258,27

100

0,00

Предоставяне на услуги "Личен асистент" и
"Социален асистент"

ПМС 137 / 5 юли 2017
за одобряване на
вътрешнокомпленсира
ни разходи по области
на политики по
бюджета на МТСП за
2017 за спредоставяне
на социалните услуги
ЛА и СА и ДП

в процес на оценяване

неприложимо

изпълнява се до
31.12.2018г.

Предоставяне на социална услуга "Личен
асистент" и "Социален асистент" в
семейна среда за възрастни и хора с
увреждания

Община Провадия

одобрен, изпълнен

0

Създаване на Център за интегрирани
социално-здравни услуги за реализация
на комплексни действия в посока
улесняване достъпа до заетост на
социално уязвими групи

консултанти

0

Рехабилитация на улична мрежа в гр.
Провадия - ул.“Трети февруари“ от ОТ 310
до ОТ 325, ул. “Скобелев“ от ОТ 325 до ОТ
336, ул.“Овеч“ от ОТ 336 до ОТ 509, ул.
„Светослав Обретенов“ от ОТ 509 до ОТ
518 и ул.“Добрина от ОТ 518 до ОТ 631”

консултанти

консултанти

септември 2016

Рехабилитация на общинска пътна мрежа на
община Провадия

5 867 143,40

5 867 143,40

100

0,00

0

септември 2016

Топъл обяд за нуждаещи се хора в гр.
Провадия

ОП "Храни и/или
основно материално
подпомагане"

129 690,00

129 690,00

100

0,00

0

Осигуряване на топъл обяд за 60
потребители на обществена трапезариялица, живеещи във висока степен на
бедност и социална изолация

Община Провадия

одобрен, изпълнява се
до 30.04.2020г.

идеен проект Внедряване на мерки за
енергийна ефективност в МБАЛ „Царица
Йоанна“ – гр. Провадия

Национален
доверителен екофонд,
Инвестиционна
програма за климата

853 935,00

725 844,75

85

128 090,00

15

Подобряване на енергийните
характеристики и повишаване комфорта в
сградата на МБАЛ „Царица Йоанна“ - гр.
Провадия чрез въвеждане на мерки за
енергийна ефективност и алтернативни
източници на енергия

Община Провадия

неодобрен, поради
промени в приоритетите
на финансиране на
фонда

Община Провадия

одобрен, изпълнен

август 2016

май 2016

март 2016

март 2016

март 2016

"Подобряване на административния
капацитет на Община Провадия за
изпълнение на проекти по Приоритетна ос 2
"Подкрепа за енергийна ефективност в
опорни центрове в периферните райони"
Повишаване на енергийната ефективност на
жилищния сектор в гр. Провадия
Подобряване на енергийната ефективност на
сградата на Районна служба Пожарна
безопасност и защита на населението Провадия
Подобряване на енергийната ефективност на
сградата на Районно полицейско управление Провадия
Подобряване на енергийната ефективност на
културната инфраструктура в гр.Провадия

март 2016

март 2016
13
януари 2016

януари 2016

Повишаване на енергийната ефективност на
административната сграда на община
Провадия
Подобряване на енергийната ефективност в
общинска образователна инфраструктура ОДК -Провадия

15

17

юни 2015

Партньор в проект "Създаване на нова
методология на обучение по
предприемачество чрез Европейско
регионално стратегическо партньорство"
Бенефициент Община Рокошкис, Литва
Партньори: Гимназия Рокишкио,
Образователен център на Община Рокишкис,
Община Провадия, Второ основно училище
"Ив. Вазов" Провадия, НЧ "Алеко
Константинов - 1884" -Провадия

юни 2015

Партньор в прооект по подмярка 19.1
"Помощ за подготвителни дейности"

неодобрен

42 773,45

42 773,45

100

0,00

0

Организиране и провеждане на
специализирани обучения за служители
на Община Провадия, работещи по
изпълнение на проекти по ОПРР,
приоритетна ос 2 - участие в програми за
обмен на опит и добри практики в
областта на енергийната ефективност.

ОП "Региони в растеж"
2014-2020г.

1 163 583,95

1 163 583,95

100

0,00

0

Въвеждане на мерки за енергийна
ефективност в 3 многофамилни сгради в
гр. Провадия

Община Провадия

одобрен, изпълнява се

ОП "Региони в растеж"
2014-2020г.

148 393,86

138 393,86

93,26

10 000,00

6,74

Въвеждане на мерки за енергийна
ефективност в сградата на РСПБЗН

Община Провадия

одобрен, изпълнява се

ОП "Региони в растеж"
2014-2020г.

441 594,15

441 594,15

100

0,00

0

ОП "Региони в растеж"
2014-2020г.

1 043 290,76

1 031 176,76

98,84

12 114,00

1,16

ОП "Региони в растеж"
2014-2020г.

1 447 812,60

1 447 812,60

100

0,00

0

171 531,69

100

0,00

0

ОП "Региони в растеж"
2014-2020г.

ОП "Развитие на
Предоставяне на интегрирани услуги за ранно човешките ресурси"
детско развитие в община Провадия
2014-2020г.

Партньор по проект "Приеми ме - 2015"

одобрен, в процес на
изпълнение

ОП "Региони в растеж"
2014-2020г.

11

16

неодобрен

1.СМР за изпълнение на обект:
Рехабилитация на път VAR 1211 - / ІІІ-208,
Ветрино - Провадия/ – Петров дол граница общ. (Провадия-Ветрино) –
Габърница - Неофит Рилски - в участъци:
от км 0+000 до км 2+560 и от от км 4+010
до км 6+000
2.СМР за изплънение на обект:
Рехабилитация на път VAR 2216 - /ІІІ-208,
Провадия – п.к. Храброво/ - ТутраканциБозвелийско/ ІІІ-904/ в участък от км
3+790 до км 6+117

9

14

Предоставяне на социална услуга "Личен
асистент" - 70 лица и "Социален
асистент" - 10 лица в семейна среда за
възрастни и хора с увреждания и 96
обгрижвани потребители

ПРСР, Мярка 7.2
"Инвестиции в
създаването,
подобряването или
разширяването на
всички видове малки
по мащаби
инфраструктура"

7

12

Проектът включва строително - монтажни
работи според изготвения
инвестиоционен проект за част от
Централен градски площад ( 5 230 кв.м);
доставка и монтаж на обзавеждане на
парково пространство в обхвата на
проекта; дейности за строителен и
авторски надзор и др.

Рехабилитация на улична мрежа в гр.
Провадия

юли 2016

10

Резултат

консултанти

5

8

Проектът е
разработен от

ПРСР, Мярка 7.2
"Инвестиции в
създаването,
подобряването или
разширяването на
всички видове малки
по мащаби
инфраструктура"

3

6

Основни дейности

Община Провадия /
консултанти

„Ремонт и обновяване на Централна градска
част на гр. Провадия в кв.59/V по плана на гр.
Провадия, обл. Варна”

ОП "Развитие на
Център за интегрирани социално-здравни
човешките ресурси"
октомври 2016 услуги и заетост за социално уязвимите групи
2014-2020 , схема
в община Провадия
"Активно включаване"

септември 2016

4

Безвъзмездна финансова
помощ

ОП "Развитие на
човешките ресурси"
2014-2020г. , процедура
с конкретен
бенефициент АСП
общ размер на
финансиране по
схемата на национално
ниво 51 600 000 лв.

Програма "Еразъм+",
ключова дейност 2
"Сътрудничество за
иновации и обмен на
добри практики"

Програма за развитие
на селските райони 2014-2020; Мярка 19
Водено от общностите
местно развитие"

171 531,69

301 232,00

100

48 381,00

Въвеждане на мерки за енергийна
ефективност в сградата на РПУ-Провадия
Проектът включва две сгради от
културната инфраструктура на
гр.Провадия - Читалище "Алеко
Константинов", Сапарева къща
Въвеждане на мерки за енергийна
ефективност в сградата на Общинска
администрация - Провадия

Община Провадия

Въвеждане на мерки за енергийна
ефективност в сградата на ОДК-Провадия
Предоставяне на комплексни социални,
здравни, образователни услуги за деца и
семейства в неравностойно положение

неодобрен

Община Провадия

одобрен, изпълнява се

Община Провадия

одобрен, изпълнява се

Община Провадия

одобрен, изпълнява се

Община Провадия

одобрен, изпълнява се
до декември 2018г.

0,00

0

48 381,00

100

0,00

0

Продължаване, разширяване и
надграждане на устойчивия модел за
деинституционализация на деца от
специализирани институции и деца в
риск, чрез развитие на качествена
социална услуга в семейна среда "приемна грижа"

неприложимо

изпълнява се в периода
01.01.2016г. до
31.12.2020г.

178 348,23

178 348,23

100

0,00

0

Тестване на различни идеи за развитие на
предприемачеството в двете училища - в
Провадия и в Рокишкис, Литва,
изработване на дидактически и
методически материали и ръководство

неприложимо

одобрен, изпълнен

48 305,75

48 305,75

100

0,00

0

Разработване на стратегия за местно
развитие от "Местна инициативна група
Възход" между общините Провадия,
Ветрино, Вълчи дол

неприложимо

одобрен, изпълнен

301 232,00

18

юни 2015

ОП "Развитие на
Подобряване качеството на живот и достъпа
човешките ресурси"
до услуги за социално включване на жителите
2014-2020 , схема
на община Провадия
"Независим живот"

499 120

100

0,00

0

Партньор "Нови възможности за грижа"

50 855,00

50 855,00

100

0,00

0

Обществена трапезария

Фонд "Социална
закрила", МТСП

16 376,00

16 376

100

0,00

0

юли 2014

Първоначално залесяване на неземеделски
земи на територията на община Провадия

Програма за развитие
на селските райони 2007-2013; Мярка 223

143 194,71

143 194,71

100

0,00

0

май 2014

За една по-добра, компетентна и ефективна
общинска администрация

ОП "Административен
капацитет" 2007-2013

79 987,96

79 987,96

100

0,00

0

май 2014

Културното наследство на Провадия документирано и атрактивно представено

Финансов механизъм
на европейското
икономическо
пространство

1 280 536,45

1 280 536,45

100

0,00

0

Дигитализиране, документиране и
представяне на културното наследство на
Провадия чрез използване на
Община Провадия
съвременни технологии и традиционни
подходи в музейната дейност

одобрен, но в резерва за
финансиране, поради
недостиг на финансови
средства по програмата

Изработване на техническо задание и опорен Министерство на
февруари 2014 план за изработване на Общ устройствен план инвестиционното
на Община Провадия
проектиране

23 760,00

23 760,00

100

0,00

0

Изготвяне техническо задание и опорен
план за изработване на Общ устройствен Община Провадия
план на Община Провадия

одобрено финансиране
в размер на 16 632лв,
изпълнен

февруари 2014 С лице и сърце към природата

12 717,20

9 927,20

78

2 790,00

22

Почистване, облагородяване на зелените
площи и създаване на привлекателни
зони за отдих в два общински терена – в
парцел I, кв. 129, на ул. „Васил Априлов“ и Община Провадия
в парцел III, кв. 168, на ул. „Бойчо Желев“
по регулационния план, разположени в
южната част на гр. Провадия;

неодобрен

120 000,00

60 000,00

50

60 000,00

50

Реконструкция на спортна площадка от
2400м2 , чрез подмяна на настилката,
осветлението и местата за зрителите,
Община Провадия
находяща се в гр.Провадия УПИ VII-1350,
кв.180

неодобрен

870 000,00

870 000,00

100

0

0

Ремонт на уличната пътна мрежа в
Община Провадия

Община Провадия

одобрено финансиране
в размер на 800 000 лв,
изпълнен

180 246,00

180 246,00

100

0

0

Създаване на многофункционален
културен център в ромската махала на
гр.Провадия.

Община Провадия

одобрен, прекратен

182 244,21

182 244,21

100

0

0

Реконструкция на спортна площадка от
2400м2 , чрез подмяна на настилката,
осветлението и местата за зрителите,
Община Провадия
находяща се в гр.Провадия УПИ VII-1350,
кв.180

неодобрен

96 000,00

96 000,00

100

0

0

Подмяна на част от плочките по
пешеходната алея, отремонтиране на
дървените мостчета и пейки и подмяна
на осветителните тела.

Община Провадия

одобрено финансиране
в размер на 96 000 лв.,
изпълнен

7 872,00

7 872,00

100

0

0

Осигуряване на топъл обяд за социално
слаби хора, скитащи и бездомни деца и
лица - 40 човека

Община Провадия

одобрен, изпълнен

неодобрен

19
януари 2015

21

22

23
24

Обгрижване на хора с увреждания с
ограничения или невъзможност за
самообслужване; хора над 65 г. с
ограничения или в невъзможност за
самообслужване; семейства на деца, с
увреждания; самотно живеещи тежко
болни лица
Осигуряване на топъл обяд за социално
слаби хора, скитащи и бездомни деца и
лица - 60 човека
Създаване на горски култури върху
терени в селата Комарево, Кривня и
Неново; поддръжка на създадените
горски култуир и отглеждането им до 5
години след залесяването
Повишавне на квалификацията на
служители, осигуряване на модерно,
професионално и компетентно
обслужване и ефективно функциониране
на администрацията

одобрен, изпълнява се
от м ноември 2015г.;
продължителност 23
месеца; приключен

ОП "Развитие на
човешките ресурси"
2014-2020 , схема
"Нови алтернативи"
обща стойност за целия
проект 69 966 534 лв. ;

март 2015

20

499 120,00

Обгрижване на хора със заболявания,
освидетелствани от ТЕЛК и
самотноживеещи възрастни хора на
територията на община Провадия.
Предоставяне на услуги в домашна среда,
Община Провадия
както и социални консултации и
медицинска рехабилитация от 10 лични
асистенти, 10 социални асистенти, двама
социални работници и медицински
рехабилитатор

МОСВ и ПУДООС

неприложимо

изпълнен, до
29.02.2016г.

Община Провадия

изпълнен от януари до
30 април и от 1.10.до
31.12.2015г.

Община Провадия

одобрен, прекратен

Община Провадия

одобрен, изпълнен

25

26

януари 2014

Реконструкция на спортна площадка
гр.Провадия, УПИ VII-1350, кв.180.

януари 2014

Текущ ремонт на уличната мрежа в Община
Провадия

януари 2014

Изграждане на център за ромска култура

януари 2014

Реконструкция на спортна площадка
гр.Провадия, УПИ VII-1350, кв.180.

януари 2014

Възстановяване на еко-пътека "Овеч" - гр.
Провадия

27

28

29

30

2014

Обществена трапезария

31

32

Фонд "Социална
закрила", МТСП

2013

Грижата за деца в риск - грижа за тяхното
бъдеще

Финансов механизъм
на Европейското
икономическо
пространство; "Деца и
младежи в риск"

436 322,20

436 322,20

100

0

0

Подпомагане включването в
образователния процес на деца от 3 до 6
год., попаднали в рискова среда за
развитие или от ромски произход;
развитие на по-добри езикови и
социални умения на деца, чиито майчин Община Провадия
език не е български; подобряване
условията в петте детски градини в
община Провадия за осигуряване на
подходяща среда за пълно обхващане и
обучение на децата от 3 до 6 години.

2013

Обществена трапезария

Фонд "Социална
закрила", МТСП

12 552,50

12 553,00

100

0

0

Осигуряване на топъл обяд за социално
слаби хора, скитащи и бездомни деца и
лица - 55 човека

Община Провадия

одобрен, изпълнен

2013

"Реконструкция и изграждане на
водопроводна мрежа в с. Манастир"

мярка 321 по
Програмата за развитие
на селските райони

5 091 106,20

5 091 106,20

100

0

0

Рехабилитация на водопроводната
мрежа в с. Манастир

Община Провадия

неодобрен, поради
недостатъчен бюджет по
мярката

2013

Подобряване на жизнената среда в кв. Север,
МОСВ и ПУДООС
гр. Провадия

33
34

Проект "Красива
България"
Публична
инвестиционна
програма "Растеж и
устойчиво развитие на
регионите"- 2014г. към
Министерство на
финансите
Публична
инвестиционна
програма "Растеж и
устойчиво развитие на
регионите"- 2014г. към
Министерство на
финансите
Публична
инвестиционна
програма "Растеж и
устойчиво развитие на
регионите"- 2014г. към
Министерство на
финансите
Публична
инвестиционна
програма "Растеж и
устойчиво развитие на
регионите"- 2014г. към
Министерство на
финансите

2013

2013
37

38

9 942,00

86,66

1 530,00

13,34

242 350,00

242 350,00

100

0

0

Поставяне на нов канализационен
колектор

Община Провадия

одобрен, изпълнен

192 869,29

192 869,29

100

0

0

Рзкриване на социалните услуги ЦНСТ и
ЗЖ

Община Провадия

одобрен, изпълнен

199 673,50

189689,83

95

9983,68

5

Разработване на интегриран план за
градско възстаноявяване и развитие
Община Провадия
посредством реализация на проекти и
привличане на инвестиции, подпогнати от
Структурните фондове на ЕС

одобрен, изпълнен

70 485,00

70 485,00

100

0

0

Изготвяне и/или актуализация на проекти
за стратегически документи и механизъм консултанти
за обществен контрол

неодобрен

2013

"Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие Провадия 2020"

2013

"Създаване и въвеждане на механизми за
мониторинг и контрол при формулиране и
ОП "Административен
реализиация на общински политики в Община капацитет"
Провадия"

2012

Първоначално залесяване на неземеделски
земи на територията на Община Провадия

мярка 223 по
Програмата за развитие
на селските райони

459 093,50

459 093,50

100

0

0

Залесяване на неземеделски земи

консултанти

неодобрен

2012

Партньор по "Подобряване ефективността
на общинските администрации Дългопол,
Долни Чифлик и Провадия за постигане на
оптимизация и избягване на доблиращи
функции"

ОП "Административен
капацитет"

171 693,00

171 693,00

100

0

0

Изготвяне на функционални анализи в
трите общини и мерки за подобрение и
мониторинг на изпълнението на анализа

неприложимо

одобрен, изпълнен

39
40

41

Канализационен колектор в Долен
индустриален квартал, кв. 163, 164, 165 и 166, МОСВ и ПУДООС
гр. Провадия
ОП "Развитие на
човешките ресурси",
"Деинституционализация в действие"
"Да не изоставяме нито
едно дете" Компонент
2

ОП "Регионално
развитие"2007-2013г.

одобрен, изпълнен

11 472,00

35
36

Почистване на междублоковите
пространства, създаване на зелен пояс,
затревяване, създаване на кът за отдих и
доизграждане на чешма. Община
Община Провадия
Провадия предоставя материали, гориво,
труд и др. под формата на остойностен
нефинансов принос по проекта.

42

2012

"Общинска администрация Провадия компетентна и ефективна"

ОП "Административен
капацитет"

68 943,00

68 943,00

100

0

0

2012

"Помощ в дома-другото семейство"

ОП "Развитие на
човешките ресурси"

237 979,00

231 659,00

97,34

6 320,00

2,66

43

44

2012

"Светът на предците"

ОП "Регионално
развитие"

409 987,00

389 488,00

95

20 499,00

2012

"Светът на предците"

ОП "Регионално
развитие" 2007-2013г.

405 000,00

384 750,00

95

20 250,00

45

46

2012

Разширение, реконструкция и модернизация
на ПСОВ – гр.Провадия, основен ремонт на
канализационен тласкател от КПС-3 до
съществуваща изливна шахта гр.Провадия,
битова канализация в кв.4, 9 и 10 в Южна
промишлена зона – гр.Провадия,
ОП "Околна среда"
реконструкция на водопровод и битова
канализация по ул. Дунав от км 42+422 до км
42+787 на р.Провадийска - гр.Провадия,
подобект укрепване на реконструкция
водопровод и канализация по ул.Дунав чрез
изграждане на подпорна стена в гр.Провадия

2012

Реконструкция на спортна площадка гр.
Провадия, УПИ VII - 1350, кв. 180

2012

одобрен, изпълнен

Дейности "Личен асистент" и "Домашен
санитар" (общо 50 за 82 потребителя)

Община Провадия

одобрен, изпълнен

Маркетингово проучване за района на
5% общо, от които
общините Провадия, Ветрино и
2,5% от Община
Дългопол; създаване на регионален
Провадия и 2,5% от
туристически продукт и промотирането
партньорите
му сред туроператори

консултанти

одобрен;
договорът за БФП е
прекратен

Създаване на регионален туристически
продукт

консултанти

неодобрен

5

Изграждане на битова канализация в
квартали 4, 9 и 10 в Южна промишлена
зона в гр. Провадия – 840 м. Основен
ремонт на канализационен тласкател от
канална помпена станция №3 до
съществуваща изливна шахта – гр.
Провадия – 655 м. Разширение,
реконструкция и модернизация на
консултанти
съществуваща ПСОВ – гр. Провадия – 1
бр. Реконструкция на битова канализация
по ул. "Дунав" от км. 42+422 до км.42+787
на р. Провадийска – 810 м. Реконструкция
на водопровод по ул. Дунав " от
км.42+422 до км.42+787 на р.
Провадийска – 514 м.

одобрен, изпълнен

17 995 364,72

96,29

693 351,37

3,71

Проект "Красива
България", мярка 01
"Подобряване на
градската среда"

118 980,00

59 490,00

50

59 490,00

50

Модернизация на спортната площадка в
централната част на гр. Провадия,
поставяне на изкуствена трева,
осветление и изграждане на оградни
съоръжения

Община Провадия

неодобрен

Проект за спортен парк и Градски стадион гр. Провадия

По Наредба № Н-1 от
08.02.2007г. За
условията и реда за
финансово
подпомагане от
Министерството на
физическото
възпитание и спорта…

239 850,75

215 850,75

90

24 000,00

10

Ремонт на спортната площадка, подмяна
на настилка, ограда, пейки,
административна сградата на
Община Провадия
площадката. Ремонт на футболното
игрище

неодобрен

2012

Проект за модернизация на уличното
осветление на община Провадия

Международен фонд
"Козлодуй"

500 000,00

500 000,00

100

0

0

Подмяна на остарелите Ag и
амортизираните Nа осветители с нови
енергоефективни Na-осветители;
поставяне на нови стълбове,
окабеляване, монтаж на паркови
осветители

Община Провадия

неодобрен

2011

“Подкрепа за деинституционализация на
социални институции, предлагащи услуги за
деца в риск в община Провадия”

ОП "Регионално
развитие"2007-203г.

984 315,00

984 315,00

100

0

0

Изграждане на Център за настаняване от
семеен тип и Защитено жилище

консултанти

одобрен, изпълнен
краен срок 16.02.2014г.

2011

"Панорама на солта - невидимото злато на
Провадия"

ОП "Регионално
развитие" 2007-2013г.

Община Провадия

одобрен, с решение на
Об. съвет е отказано
общината да сключи
договор за
безвъзмездната
финансова помощ

2011

Проект "Красива
Дом за възрастни с физически увреждания - II България", мярка 02-02
етап, тяло Б / леглова база
"Спешно подпомагане
на социални домове"

Община Провадия

неодобрен

2011

Партньор по проект "Подкрепа за достоен
живот"

2011

Партньор по прект "И аз имам семейство"

2011

"Изграждане на транснационална
партньорска мрежа за сътрудничество и
информационна платформа между
ОП "Развитие на
администрациите на Община Провадия, РБ, и
човешките ресурси",
община Рокишкис, Р Литва, за трансфер на
"Без граници"
иновативни социални модели и политики и
координирано провеждане на съвместни
социални експерименти"

2010

"Обновяване на градската среда и
подобряване условията на живот в гр.
Провадия"

ОП "Регионално
развитие"

2010

“Активно социално включване на уязвими
групи чрез предоставяне на услуги на деца и
семейства”

2010

Открита спортна площадка в Дом за деца - с.
Бързица

49
50

Община Провадия

18 688 716,09

47

48

Обучения на общински служители за
подобряване и повишаване на
ефективността на работата

280 626,00

266 594,70

95

14031,3

5

Иновативно културно събитие, под
формата на фестивал - възстановка и
експозиция на най-ранния солодобивен
център Провадия-Солницата

499 927,00

399 941,60

80

99985,40

20

Доизграждане на ДВФУ - Провадия

ОП "Развитие на
човешките ресурси",
"Алтернативи"

447 048,39

447 048,39

100

0,00

0

ОП РЧР, схема "Приеми
ме"

64 362,00

64 362,00

100

0,00

0

288 224,01

288 224,01

100

0,00

0

Партньорски дейности и обмен на
експерти, провеждане на обучения

консултанти

неодобрен

1 214 547,56

1 153 820,60

95

60 726,96

5

Облагородяване на паркове и зелени
площи.

консултанти

неодобрен

Международната банка
за възстановяване и
развитие,
Министерство на труда
и социалната политика

655 071,00

588 454,00

89,83

66 617,00

10,17

"Нова телевизия"

54 998,00

54 998,00

100

0,00

МОСВ и ПУДООС

101 805,00

101 805,00

100

Проект "Красива
България"

266 156,00

70 413,00

26,46

51

52

53

54

55
56

Предоставяне на социална услуга "Личен
асистент" в семейна среда за възрастни и неприложимо
хора с увреждания
Предоставяне на социална услуга
"Приемна грижа", индивидуална работа с
децата, подготовка за настаняване,
неприложимо
обучение и подкрепа на приемните
семейства.

изпълнен

изпълнен, до декември
2015г.

Подкрепа и консултиране на семейства от
уязвими групи за формиране на
родителски умения; подобряване
Община Провадия
готовността на децата за включване в
образователната система;

одобрен, изпълнен до
декември 2015г.

0

Изграждане на спортна площадка с
изкуствена трева в ДДЛРГ- с. Бързица

Община Провадия

одобрен, изпълнен

0,00

0

Поставяне на канализационен колектор

Община Провадия

одобрен, изпълнен

195 743,00

73,54

Саниране и подмяна на дограма на ОДЗ
"Снежанка", гр. Провадия

Община Провадия

одобрен, изпълнен

57
58

59
60

2010
2009

Канализационен колектор , ул. "Камчия", гр.
Провадия
Саниране фасади и смяна на дограма на ОДЗ
"Снежанка", гр. Провадия

2009

Дом за възрастни с физически увреждания,
Проект "Красива
гр. Провадия - пусков комплекс, хотелска част България"

964 865,00

765 145,00

79,3

199 720,00

20,7

2009

СоциалноДом за възрастни с физически увреждания,
инвестиционен фонд
гр. Провадия - пусков комплекс, хотелска част
към МТСП

330 482,00

330 482,00

100

0,00

0

2009

ЦОИДУЕМ Програма
“Гарантиране на равен
достъп до качествено
“Създаване на детски образователен център
образование на децата
“Слънце” – с. Бозвелийско, община Провадия”
и учениците от
етническите
малцинства”

24 200,00

24 200,00

100

0,00

0

199 582,52

199 082,52

99,75

500,00

2 505 982,00

2 130 084,70

85

375 897,30

61
62

63

64

2009

Проект за Спортна зала в Младежки дом - гр.
Провадия

По Наредба № Н-1 от
08.02.2007г. За
условията и реда за
финансово
подпомагане от
Министерството на
физическото
възпитание и спорта…

2009

"Провадия- активна, предпочитана и
атрактивна туристическа дестинация"

ОП "Регионално
развитие"2007-203г.

65
66

67
68
69
70

2009

2009
2009

"Облагородяване на градската среда и
повишаване на сигурността в гр. Провадия"

ОП "Регионално
развитие" 2007-2013г.

"Корекция на река Провадийска в участък от ОП "Регионално
42+422 до км. 42+858"
развитие"
Канализационен колектор на ул. "Камчия", гр.
МОСВ и ПУДООС
Провадия

9 377 181,18

9 377 181,18

100

0

одобрен, изпълнен

одобрен, изпълнен

Обучение на деца и родители от ромската
общност, с цел повишаване мотивацията
на родителите за включване в
Община Провадия
интегрирана система за образование в
междуетническа среда в условията на
детска градина

одобрен, изпълнен

0,25

Ремонт и модернизация на спортна зала
в бивш Младежки дом - гр. Провадия

Община Провадия

неодобрен

15

Развитие на съществуващи и внедряване
на нови туристически атракции

консултанти

неодобрен

0

Облагородяване на паркове и зелени
площи, изграждане на осветление и
система за видеонаблюдение

консултанти

неодобрен

Довършване на част от корекцията на
река Провадийска

консултанти

неодобрен

Поставяне на канализационен колектор

Община Провадия

одобрен, изпълнен

Община Провадия

одобрен, изпълнен

Община Провадия

одобрен, изпълнен

1 000 000,00

1 000 000,00

100

0

0

260 676,00

249 502,00

95,71

11 174,00

4,29

2009

Водопроводи по ул. "Кр. шосе" , гр. Провадия МОСВ и ПУДООС

119 850,00

116 255,00

97

3 595,00

3

2009

Битова канализация в Долен индустриален
квартал, гр. Провадия

100 001,00

89 001,00

89

11 000,00

11

МОСВ и ПУДООС

Вътрешни довършителни работи (ВиК, ел.
Община Провадия
инсталации, мазилки, настилки,
отоплителна инсталация), топлоизолация
и минерална мазилка, хидроизолация на
покрива и др.
Община Провадия

Изграждане на водопровод по ул.
"Кривненско шосе"
Изграждане на битова канализация в
Долен индустриален квартал, гр.
Провадия

71

72

2008

Разширение, реконструкция и модернизация
ОП "Околна среда"
на ПСОВ – гр.Провадия

13 179 535,00

13 179 535,00

100

0

0

Разширение, реконструкция и
модернизация на ПСОВ - Провадия

консултанти

неодобрен

2008

"Мерки за управление на отпадъците в регион
ОП "Околна среда"
Провадия"

436 800,00

436 800,00

100

0

0

Изготвяне на технически проект за
изграждане на регионално депо за
твърди битови отпадъци - гр. Провадия

Община Провадия

одобрен, но прекратен,
поради отрицателно
становище на РИОСВ за
въздействието в-у
околната среда

2008

"Рехабилитация на път VAR1215 / III - 208/
Провадия-Добрина-Манастир - граница
община (Провадия-Девня) - Девня I- 2, км.
0+000 до км. 6+645"

4 979 251,00

4 979 251,00

100

0

0

Подобряване на транспортната
достъпност и състоянието на общинския
път

Община Провадия

одобрен, не е получил
финансиране поради
изчерпване на
фин.ресурс

Подобряване и обновяване на
материално-техническата база в седем
училища и една детска градина в община
Провадия; подобряване енергийната
ефективност на сградите с поставяне на
Община Провадия
PVC-дограми, изолации, настилки,
осветление и др.; обновяване на
техническата осигуреност в училищните
кабинети;

одобрен, изпълнен

Изпълнение на дейности "Социален
асистент" и "Домашен помощник" - 28
лица

Община Провадия

одобрен, изпълнен

73

74

2008

"Създаване на привлекателна, достъпна и
ефективна образователна инфраструктура в
община Провадия"

2008

5 920 126,37

100

0

0

"Подкрепа за социално включване на уязвими ОП "Развитие на
групи от община Провадия"
човешките ресурси"

118 769,77

115 097,77

96,9

3 672,00

3,1

2008

"Предоставяне на алтернативни социални
услуги в общността чрез изграждане на
център за обществена подкрепа"

98 659,00

98 659,00

100

0

0

Създаване на Център за обществена
подкрепа

Община Провадия

одобрен, изпълнен

2008

“Подкрепа за самостоятелен живот на деца и
ОП "Развитие на
младежи от ДДЛРГ в община Провадия, чрез
човешките ресурси"
комплексни социални услуги”

103 328,45

103 328,45

100

0

0

Създаване на Център за социална
рехабилитация и интеграция

Община Провадия

одобрен, изпълнен

77
78

81
82

Програма ФАР

Изграждане на канализационен колектор
по ул. "Кр. Шосе", "Божур", "Стефан
Община Провадия
Боранов" и част от ул. "Желез Йорданов",
гр. Провадия
Изграждане на битова канализация в
Долен индустриален квартал, гр.
Община Провадия
Провадия

2008

Канализационен колектор по ул. "Кр. Шосе",
"Божур", "Стефан Боранов" и част от ул.
"Желез Йорданов", гр. Провадия

МОСВ и ПУДООС

499 999,00

499 999,00

100

0

0

2008

Битова канализация в Долен индустриален
квартал, гр. Провадия

МОСВ и ПУДООС

399 998,00

399 998,00

100

0

0

2008

Финансов механизъм
"Европейско измерение на здравните грижи в на Европейското
болница "Царица Йоанна -Провадия"
икономическо
пространство

1 714 991,00

1 714 991,00

100

0

0

Обновяване и модернизиране на
материалната база в отделенията

Община Провадия

недобрен

2008

"Подобряване условията на живот в западен
ромски квартал, гр. Провадия"

846 933,06

846 933,06

100

0

0

Изграждане на канализация в част от
улиците в квартала

Община Провадия

недобрен

2008

"Образователна интеграция на деца от
етнически малцинства, чрез подобряване
условията за учебен процес"

Програма ФАР

387 910,87

387 910,87

100

0

0

Реализиране на дейности за обхващане и
задържане на децата от ромската
Община Провадия
общност в образователната система

недобрен

2008

Рехабилитация на ул. "Дунав", гр. Провадия

Програма САПАРД

80 128,00

0,00

0

80 128

100

Рехабилитация на ул. "Дунав"

Община Провадия

одобрен, но изпълнен
със собствени средства,
поради съдебен спор с
договарящия орган

2007

Саниране фасади и смяна на дограма на ЦДГ
"Пролет", гр. Провадия

Проект "Красива
България"

131 930,00

52 772,00

40

79 158

60

Саниране и подмяна на дограма на ЦДГ
"Пролет", гр. Провадия

Община Провадия

одобрен, изпълнен

2005

"Достоен живот за хората с увреждания в
община Провадия"

Програма na Японското
правителство BG04.REDG.JP

0

Завършване и въвеждане в експлоатация
на корпус В (кухненски блок)на ДВФУ-гр. Община Провадия
Провадия

одобрен, изпълнен

2005

Битова канализация на източен скат, гр.
Провадия

Социалноинвестиционен фонд
към МТСП

Изграждане на битова канализация на
източен скат, гр. Провадия

Община Провадия

одобрен, изпълнен

Община Провадия

одобрени и изпълнени

0

Създаване на интегриран туристически
продукт, екопътека по маршрута
Провадия – с.Добрина- с.Староселец с.Манастир, възстановяване на
крепостните кули и дървен мост на
крепост "Овеч", създаване на
туристически информационен център

Община Провадия

одобрен, изпълнен

Ремонт на огради на Градски музей и
Провадия - ленд

79

80

Оперативна програма
"Регионално развитие"
2007-2013г.

5 920 126,37

75
76

Оперативна програма
"Регионално развитие"
2007-2013г.

Програма ФАР

83
84

85
86

2005

89

90

91
92

180 000,00

876 964,00

172 000,00

100

95,56

0

8 000

4,44

Основен ремонт на фасади на Читалня и
Детска библиотека, гр. Провадия

87
88

876 964,00

2004

2004
2003

2003

Програма ФАР

Основен ремонт на огради на Градски музей и Проект "Красива
Провадия-ленд
България"
СоциалноБитова канализация по ул. "Васил Априлов",
инвестиционен фонд
гр. Провадия
към МТСП

"Създаване на масив от трайни насаждения лешници и бадеми"

Програма ПЛЕДЖ

115 900,00

340 533,47

55 900,00

340 533,47

48,23

60 000

100

0

51,79

95

61 000,00

30 500,00

50

30 500,00

50

Община Провадия

одобрен, изпълнен

123 327,00

78,21

34 350,00

21,79

Изграждане на битова канализация по ул.
Община Провадия
"Васил Априлов", гр. Провадия

одобрен, изпълнен

34,84

Активизиране на местната общност за
решаване на местни проблеми и
подобряване на социалноикономическите характеристики на
региона; Създаване на масив от 80 дка с
трайни насаждения от лешници и
бадеми;

одобрен, изпълнен

37 976,00

24 746,00

65,16

13 230

Преработка на част от площадното
пространство с воден ефект, гр. Провадия

Проект "Красива
България"

Изграждане на воден ефект в централен
градски площад, Провадия
190 000,00

110 000,00

57,89

80 000

42,11

"Европа-2001" на
Делегацията на
Евопейската комисия

13 064,00

11 470,00

87,80

1 594

12,20

2001

"Европа-това не е само географско понятие"

2001

Довършване на битова и дъждовна
Фонд "Регионални
канализация по ул "Св. Св. Кирил и Методий",
инициативи" към МТСП
гр. Провадия

226 558,00

226 558,00

100

0

0

2000

Битова и дъждовна канализация по ул "Св. Св. Фонд "Регионални
Кирил и Методий", гр. Провадия
инициативи" към МТСП

248 705,00

248 705,00

100

0

0

2000

Битова канализация и реконструкция
водопроводи по ул. "Лозница", западен скат,
гр. Провадия

141 560,00

141 560,00

100

0

0

97
98

99
100

Фонд "Регионални
инициативи" към МТСП

ОБЩО:

Община Провадия

одобрени, изпълнени

Възстановяване на остаряла и поставяне
на нова тротоарна настилка от р-т "Овеч"
до подножие на скален венец от
западната страна, изграждане на леки
мостови съоръжения, поставяне на пейки
и кошчета за отпадъци

Основен ремонт на Екопътека "Овеч"

96

Община Провадия

Очукване на стара мазилка, оформяне
страници около прозорци, поставяне на
минерална мазилка

Основен ремонт на фасади на СОУ "Д.
Благоев", гр. Провадия

2003

Изграждане на мостово съоръжение на
крепост "Овеч"
Основен ремонт на фасади на МБАЛ
"Царица Йоанна - Провадия"

157 677,00

93
94

одобрен, изпълнен

Извършен ремонт на фасади на Читалня и
Детска библиотека в гр. Провадия

Проект "Красива
Изграждане на мостово съоръжение на
България"
крепост "Овеч"
Основен ремонт на фасади на МБАЛ "Царица
Йоанна- Провадия"

"През очите на времето - природа и култура"

одобрен, изпълнен

97 036 182,95

94 558 143,20

97,45

2 478 040,01

2,55

Популяризиране и информиране за
процеса на присъединяване към ЕС,
структурите и механизмите на действие
на предприсъединителни инструменти,
провеждане на обучителни семинари,
конкурси за есе, изложба и концерт.
Довършване на битова и дъждовна
канализация по ул. "Св. Св. Кирил и
Методий", гр. Провадия
Изграждане на битова и дъждовна
канализация по ул. "Св. Св. Кирил и
Методий", гр. Провадия
Канализация и реконструкция на
водопровод по ул. "Лозница", гр.
Провадия

Община Провадия

одобрен, изпълнен

Община Провадия

одобрен, изпълнен

Община Провадия

одобрен, изпълнен

Община Провадия

одобрен, изпълнен

