ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ
7100 Бяла, обл.Русе, пл.“Екзарх Йосиф І ” № 1, тел. 0817/ 720-20, факс 0817/ 746-34,
е-mail: byala.rs@byala.bg

ПРОЕКТИ
ЗА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛ. РУСЕ ЗА 2014-2020 Г.
№

Наименование на проекта

1.

„Изграждане на църква „Свети Пантелеймон” в
квартал гара Бяла, УПИ ІІІ-общ. нужди, кв. 35
„Оформяне на междублоковото пространство”
в квартал гара Бяла, УПИ І, кв. 27
„Рехабилитация на зелени площи-градски
парк” в град Бяла, част от ПИ 2724
«Ремонт на ритуална зала» в град Бяла, УПИ
VІІІ, кв. 49
„Ремонт на кооперативен пазар” в град Бяла,
пл. „П. Р. Славейков” № 1
„Възстановяване на градски басейн” в град
Бяла, Спортен комплекс – Бяла.
„Go Local” към устойчиво развитие. Община
Бяла се включва към съвместна инициатива на
страните: Португалия-Испания-България, като
водещ партньор е: Португалия.
„Ремонт на Дом за стари хора – с. Бистренци” в
с. Бистренци (АОС №550/28.05.2004 г.), УПИ І,
кв. 30
„Рехабилитация на обществени зелени площипаркове, градини и детски площадки за
населените места в Община Бяла”.
„Подмяна на част от водопроводната мрежа на
с. Босилковци, Община Бяла”.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

Прогнозна
стойност
224 913,81
лв.
398 786,63
лв.
390 370,93
лв.
54 663,17 лв.

Проект «Красива България»

Индикативен
срок за
изпълнение
2014 г. – 2020 г.

Проект «Красива България»

2014 г. – 2020 г.

Проект «Красива България»

2014 г. – 2020 г.

Проект «Красива България»

2014 г. – 2020 г.

179 549,20
лв.
169 196,58
лв.
Няма
фиксиран
бюджет.

Проект «Красива България»

2014 г. – 2020 г.

Проект «Красива България»

2014 г. – 2020 г.

Европейската комисия по
въпросите за устойчиво
развитие. Водещ партньор:
Португалия.
Проект «Красива България»

2013 г. – 2014 г.

2014 г. – 2020 г.

Има изготвен
проект.

ПРСР, мярка 322
„Обновяване и развитие на
населените места”
ПРСР,
мярка 321 „Основни услуги
за населението в селските
райони”

2014 – 2020 г.

Има изготвен
проект.

2014-2020 г.

Има изготвен
проект.

131 599,01
лв.
1 888 518,00
лв.
5 900 000,00
лв.

Очакван източник на
финансиране

Проектна
готовност
Има изготвен
проект.
Има изготвен
проект.
Има изготвен
проект.
Има изготвен
проект.
Има изготвен
проект.
Има изготвен
проект.
Проектът
е
стартирал.
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11.

„Реконструкция на част от водопроводната 4 010 000,00
мрежа на с. Копривец, Община Бяла, Област лв.
Русе”.

ПРСР,
мярка 321 „Основни услуги
за населението в селските
райони”

2014 г. – 2020 г.

Има изготвен
проект.

12.

„Изграждане на общоселски културен дом- с.
Ботров, Община Бяла, Област Русе”

270 000,00
лв.

ПРСР,
мярка 321 „Основни услуги
за населението в селските
райони”

2014-2020 г.

Има изготвен
проект.

13.

„Изграждане на многофункционална спортна
зала в град Бяла”

5 000 000,00
лв.

ПРСР,
мярка 321 „Основни услуги
за населението в селските
райони”

2014-2020 г.

Има изготвен
проект.

14.

„Реставрация, консервация и експониране на
4 000 000,00 Оперативна програма
Моста на Колю Фичето на р. Янтра, изграждане лв.
„Региони в растеж”
на прилежаща инфраструктура около моста и
обновяване на музей „Освободителна война”
„Подобряване на енергийната ефективност на
Оперативна програма
част от общинските учебни заведения”.
„Региони в растеж”

2014-2020 г.

Има изготвен
проект.

2014 г. 2020 г.

16.

„Културни и природни коридори по поречието 400 000, 00
на р. Янтра”.
лв.

Оперативна програма
„Региони в растеж”

2014 г. – 2020 г.

17.

„Нов дом-надежда за нов живот”

Оперативна програма
„Развитие на човешките

2014 г.- 2020 г.

Има изготвени
проекти за НУ
„Св. Св.
Кирил и
методий”
Бяла, ОДЗ
„Стадиона” –
Бяла, ЦДГ „1ви юни” -Бяла.
Има изготвен
проект в
партньорство
с общините
Антоново и
Стражица.
Проектът
е
внесен
за

15.

205 000, 00
лв.
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18.

„Е-ПОДЕМ-Европейски проекти, общински
дейности и електронен мениджмънт”

Няма
фиксиран
бюджет.

19.

„Зелен театър-еко-сцена под звездите”,
намираща се в къщата на културните дейци”.

10 000,00 лв.

20.

„Зелено кътче за нас и нашите деца” –
реконструкция на детска площадка, намираща
се в близост до къщата-музей „Освободителна
война”- Бяла”.

10 000, 00
лв.

21.

„Сила от природата – фитнес на открито” в
Градския парк на Стадиона в град Бяла.

10 000,00 лв.

22.

„Доизграждане на новото крило на СОУ „П.
Волов”- град Бяла
„Рехабилитация на част от уличната мрежа в
град Бяла”.

900 000,00
лв.
3 000 000, 00
лв.

„Укрепване бреговете на Беленска река в град
Бяла”.

2 000 000,00
лв.

23.

24.

ресурси”
Оперативна програма
„Техническа помощ”
Национална кампания „За
чиста околна среда” на
МОСВ И ПУДООС, на тема:
„Обичам природата – и аз
участвам”.
Национална кампания „За
чиста околна среда” на
МОСВ И ПУДООС, на тема:
„Обичам природата – и аз
участвам”.
Национална кампания „За
чиста околна среда” на
МОСВ И ПУДООС, на тема:
„Обичам природата – и аз
участвам”.
Оперативна програма
„Региони в растеж”
ПРСР, мярка 322
„Обновяване и развитие на
населените места”
ПУДООС

2013 г.-2014 г.

2014 г.

оценка.
Стартирал
проект,
Бенефициент е
НСОРБ.
Има изготвено
проектно
предложение.

2014 г.

Има изготвено
проектно
предложение.

2014 г.

Има изготвено
проектно
предложение.

2014 г. – 2020 г.

Има проектна
готовност.
Има проектна
готовност.

2014-2020 г.
2014-2020 г.

Има изготвено
проектно
предложение.

