ПРИКЛЮЧЕНИ ПРОЕКТИ
№ Наименование

1

„Закриване на депо за битови отпадъци гр. Бойчиновци
и почистмване на нерегламентираните сметища в
община Бойчиновци”

„Да превърнем двора в детската градина в един парк за
отдих и развлечение на нашите деца” ЦДГ „Зора” с.
Мърчево
„Естетизиране двора на детската градина и
3 обособяване на двора в зона за отдих и игри” ЦДГ
„Щурче” с, Портитовци
4 „Чиста природа и спорт – ръка за ръка” с. Пали лула
„Почистване озеленяване и създаване на кът за игри и
5 отдих в района на ОДЗ „Вълшебен свят” с.
Владимирово”
„Да съхраним природата и за нашите деца с.
6
Владимирово”
„Почистване и облагородяване на зелените площи с.
7
Кобиляк”
„Почистване и облагородяване на зелените площи с.
8
Лехчево”
„Почистване, възстановяване на място за отдих в
9
централната част на с. Громшин”
„Аварийно-възстановителни работи по покрива на СОУ
10
‘Св. Св. Кирил и Методий” с. Лехчево”
2

11 Преустройство и основен ремонт на дом за стари хора

12 „Изграждане на охранителен канал с. Лехчево”

13

„Възстановяване на проводимостта на отводнителен
канал гр. Бойчиновци”

Териториален
обхват
(землище/а)

Стойност на
Кратко описание на основните дейности
проекта

Закриване на депо за битови отпадъци гр. Бойчиновци и почистмване на
нерегламентираните сметища в община Бойчиновци

гр. Бойчиновци

284 221.00 лв.

с. Мърчево

2233.80 лв.

Почистване и облагородяване на зелените площи в детската градина с.
Мърчево

С. Портитовци

1976.00 лв.

Почистване и облагородяване на зелените площи на детската градина в с.
Портитовци

С. Пали лула

7030.00 лв.

Почистване и облагородяване на зелените площи с. Пали лула

С. Владимирово

2833.80 лв.

Почистване озеленяване и създаване на кът за игри и отдих в района на
ОДЗ „Вълшебен свят” с. Владимирово

С. Владимирово

8973.00 лв.

Да съхраним природата и за нашите деца с. Владимирово

с. Кобиляк

9925.00 лв.

Почистване и облагородяване на зелените площи с. Кобиляк

С. Лехчево

7677.00 лв.

Почистване и облагородяване на зелените площи с. Лехчево

С. Громшин

9975.00 лв.

С. Лехчево

238 000.00 лв.

С. Владимирово

469440 лв.

С. Лехчево

196000 лв.

Бойчиновци

366 074,66 лв.

Почистване, възстановяване на място за отдих в централната част на с.
Громшин
Ремонт на покривната конструкция на сградата на СОУ „Св. Св. Кирил и
Методий” с. Лехчево
Замяна на дограма; Външна топлоизолация; Монтиране на окачени
тавани; Замяна на осветителните тела с енергоспестяващи; Обновяване на
парковото пространство около дома; Ремонт на външната ограда;
Изграждане на рампа за инвалиди;
Изграден канал от бетонни елементи с обща дължина 600 м. и два броя
пасарелки.
Реконструкция на съществуващ отводнителен канал; нов отводнителен
канал с коритообразни бетонови елементи с различно сечение и
реконструкция на отводнителен канал от връзката между двата до р.
Огоста, облицован с бетонови елементи.

Цялостно асфалтиране на ”Уличната мрежа на гр.
14 Бойчиновци- ул. „Димитър Благоев” и ул. „Георги
Милев”

15 „С общи цели към обединена Европа”

16 „Заедно в Европа с европейски стандарти”

”Доизграждане на водоснабдяване в с. Портитовци и
подмяна на тръбопровода в ромската махала в с.
17
Владимирово- ПЪРВИ ЕТАП”,Община Бойчиновци,
област Монтана .
Аварийно-възстановителни работи по сградата на
18
читалище "Нов живот-1900" село Владимирово

гр. Бойчиновци

118 903.00 лв.

Общ. Бойчиновци –
Общ. Каракал /Румъния/

56 097.00 €

Общ. Бойчиновци –
Общ. Бабушница
/Сърбия/

52 055.62 лв.

С. Портитовци С.
Владимирово

490 000.00 лв.

Общ. Бойчиновци С.
Владимирово

192602,00

Асфалтирани улици 480 линейни метра
1. Проведена е среща между вътрешните партньори – Общинска
администрация Бойчиновци и представители на стопанския сектор за
координация и планиране на дейностите по проекта;
2. Проведени са тренировъчни модули за обучение на управители и
собственици на МСП – „Работа в интернет среда” и „Подготовка и
управление на проектен цикъл”;
3. Проведена е работна среща „Местно икономическо развитие –
проблеми и европейски перспективи”.
4. Сред
представителите на стопанския сектор е разпространен въпросник,
получените данни са събрани и обработени.
5. Издаден е електронен бизнес бюлетин на трите езика на проекта
Български, Румънски и Английски;
6.
Проведена е трансгранична търговска мисия в Община Бойчиновци;
7. Закупено е необходимото оборудване и софтуер за създаване на „Гише
на предприемача” в гр. Бойчиновци, с. Лехчево, с. Владимирово, с.
1.Направено е обследване на енергопотреблението и енергийната
ефективност на 11 сгради, общинска собственост от лицензирана фирма,
включени в Общинската програма за Енергийна ефективност.
2. Изградена е„Информационна система за енергопотреблението в
общинските обекти” (ИСЕЕ) в която са въведени данните от одитите,
която в последствие ще се поддържа и актуализира.
3.
Разработени са Технически проекти на обектите, включени в Целева
програма за енергийна ефективност за 2007 година на община
Бойчиновци и в Областната програма за ЕЕ
4. Оборудвано и обзаведено е звеното за разработване на проекти със
съвременно офис-оборудване.
5. Проведeн
е Партньорски форум с участие на експерти от община Бойчиновци и
община Бабушница и е подписан Меморандум за партньорство и
сътрудничество в разработване и осъществяване на проекти обхващащи
различни сфери на обществения живот.
Доизграждане на водоснабдяване в с. Портитовци и подмяна на
тръбопровода в ромската махала в с. Владимирово.
СМР включват демонтиране на покривни ламарини, олуци, водосточни
тръби и хидроизолация, впоследствие полагане на два пласта
хидроизолация, нови олуци и водосточни тръби и изкърпване на външна
мазилка и боядисване на фасадата на сградата

„Изграждане на техническа инфраструктура
необходима за подобряването и обновяването
19
наосновните услуги за населението и икономиката в
община Бойчиновци- Първи етап”
„Обновяване и благоустрояване на площадните
20 пространства в гр. Бойчиновци,с. Лехчево, с.
Владимирово и с. Ерден”

21 Първоначално залесяване на земеделски земи
"Внедряване на мерки за енергийна ефективност в
22 ОУ"Владимир Минчев", с.Владимирово, община
Бойчиновци и извършване на СМР, свързани с тях"

Гр. Бойчиновци

5 836 605.00 лв.

Изграждане на Общински обществен център в гр. Бойчиновци, Подмяна
на водопроводната мрежа в с. Владимирово, с. Мърчево и с. Громшин

гр. Бойчиновци,с.
Лехчево, с. Владимирово
и с. Ерден

1 926 000.00 лв.

Обновяване и благоустрояване на площадните пространства в гр.
Бойчиновци, с. Лехчево, с. Владимирово и с. Ерден

с. Ерден, с. Охрид, гр.
Бойчиновци, с. Мърчево,
с. Владимирово и с.
Мадан в
общ.Бойчиновци
Общ. Бойчиновци село
Владимирово

244 068.29 лв.

Първоначално залесяване на земеделски земи

563 764 лв.

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ"Владимир Минчев",
с.Владимирово, община Бойчиновци и извършване на СМР, свързани с
тях

Реконструкция на част от водопроводните мрежи на
23 населените места в с. Лехчево, с. Громшин, с. Мадан, с.
Владимирово и с. Мърчево в община Бойчиновци

с. Лехчево, с. Громшин,
с. Мадан, с.
Владимирово и с.
Мърчево в община
Бойчиновци

3 923 428.85 лв.

Реконструкция на част от водопроводните мрежи на населените места в с.
Лехчево, с. Громшин, с. Мадан, с. Владимирово и с. Мърчево в община
Бойчиновци

24

Ремонт на физкултурен салон и спортна площадка в
СОУ " Св. Св. Кирил и Методи " с. Лехчево

с. Лехчево

112 293.48 лв.

ремонт на физкултурен салон и спортна площадка в СОУ " Св. Св. Кирил
и Методи " с. Лехчево

25

„Обновяване и благоустрояване на площадните
пространства в с. Громшин, с. Мърчево и с. Мадан”

с. Громшин, с. Мърчево
и с. Мадан
общ.Бойчиновци

786 893.34 лв.

„Обновяване и благоустрояване на площадните пространства в с.
Громшин, с. Мърчево и с. Мадан”

общ.Бойчиновци

70 566.02 лв.

общ.Бойчиновци

84 804.00 лв.

с. Громшин, с. Мадан,
общ.Бойчиновци

552 718.75 лв.

Повишаване квалификацията и мотивацията на
служителите в Община Бойчиновци
Компетентна и ефективна общинска администрация 27
община Бойчиновци
26

Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в
община Бойчиновци” със следните обособени позиции:
“Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с.
28
Громшин, община Бойчиновци”
“Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с.
Мадан, община Бойчиновци”

Повишаване капацитета на общинските служители за ефективно и
качествено изпълнение на служебните задължения
Повишаване капацитета на общинските служители за ефективно и
качествено изпълнение на служебните задължения

Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Громшин и с.
Мадан община Бойчиновци

