изхздра

О Б Щ И Н А

Б О Р И Н О

* 4824 с.Борино,обл.Смолян,ул.”Христо Ботев”№1; ИН BG 000614856
' 03042/20 40; 7 03042/21 40; www.borino.bg; e_mail:borino@borino.eu

РЕГИСТЪР
ОБЩИНА БОРИНО - ПРОЕКТИ
Име на проекта

Територи
ален
обхват

№

Проект „Разделно
сметосъбиране и
сметоизвозване”

Село
Борино

„Техническа помощ,
Проектиране на интегрирана
ВиК система и ПСОВ в село
Борино, област Смолян”

Село
Борино

Период
на
кандида
тстване,
одобрен
ие и
изпълне
ние
(година)
2008г.

Обща
стойност

12.01.200
9–
12.11.201
1 г.

591 961.40
лева
100%
финансира
не

Източник
на средствапрогрома,
фонд,
бюджет,
(собствен
финансов
принос в %)

Количествено измерими
резултати от проектаброй обучени лица, км.
м., ремонтирани сгради,
Kw/h икономия на
енергия и др.

ЕКО - ПАК

Основната цел на проекта
да привикне местното
население да изхвърля
отпадъка си разделно. От
там да се намали
отпадъка за смето
извозване и
сметосъбиране.

1

2

МОСВ по
ОП „Околна
среда”

Статус на
проектаприключен, в
процес на
изпълнение.

Изпълнение

Изпълнение

3

4

„Повишаване качеството на
предлаганите услуги от
общинските администрации
Борино и Доспат чрез
прилагане на модела „едно
гише” и въвеждане на
електронни услуги”.

БориноДоспат

12.06.200
912.06.201
1 г.

666 069,35
лева

Оперативна
програма
„Администра
тивен
капацитет”,

Придобиване на умения и
постигане на общественна
активност на територията на
потенциалните местни
инициативни групи в селските
райони” - ЛИДЕР
Приемна Грижа

БориноДоспат

20072013 г.

185 531,25
лева

Програма за
развитие на
селските
райони.

БориноБуйново

2010г.

„Модернизиране на
общинската образователна
инфраструктура чрез
прилагане на мерки за
енергийна ефективност в
Община Борино – СОУ
„Никола Вапцаров село
Борино”

Борино

Подписа
н
договор
на
14.12.201
0 г.

Проект:"Реконструкция на
общински път SML1031/път
ІІІ - 197 - Борино - Тешел/Буйново-Кожари- км. 7+770
км. 16+195 на територията на
Община Борино.

Община
Борино

21/321/00
603/23.12 5 694 518.0
.2010г.
0 лева

5

6

7

Обща
стойност:
727 287,12
85% от
ЕФРР,
15%
съфинанси
ра

Повишаване на
обслужването на
гражданите и бизнеса,
качеството на
предлаганите услуги от
двете общински
администрации и
заработване на системата
„едно гише”
Сформиране на местни
инициативни групи на
територията на двете
Общини.

Националния Приемно семейство за
бюджет
отглеждане на деца
лишени от родителска
грижа
„Подкрепа за Постигане на енергийна
прилагане на ефективност.
мерки за
енергийна
ефективност
в
общинската
образователн
а
инфраструкт
ура на 178
малки
общини”
Програма за
развитие на
селските
райони.

Изпълнение

Изпълнение

Изпълнение

Изпълнение

Изпълнение

Реконструкция на
водопроводна мрежа
с.Ягодина и изграждане на
ПСОВ - с.Буйново"

8

Проект: „Реконструкция на
общински път SML1031/път
ІІІ - 197 - Борино - Тешел/ Буйново-Кожари - км. 17+495
км. 20+167 на територията на
Община Борино.
Реконструкция на
водопроводна мрежа с.
Буйново и с. Ягодина и
възстановяване и подобряване
на улична настилка в с.
Буйново и с. Ягодина"

Община
Борино

21/321/00
610/23.12 1 374
606.00
.2010г
лева

Програма за
развитие на
селските
райони.

Проект: „Рехабилитация на
Дом на културата с. Борино"

Община
Борино

2009г. –
2012г.

Програма за
развитие на
селските
райони.

Проект „ Глобални
Библиотеки”

Община
Борино,
МК

2009г. 2010г.

Проект „Развитие”, чрез БТДевин

Община
Борино

2010г.2011г.

9

1 760
040.00 лева

10

11

ОП РЧР

Изпълнение

Основен ремонт на
сградата на читалище
„Обнова” с.Борино

Одобрен, избор
на изпълнител

Изпълнение
Оборудване на
библиотеката в читалище
„Обнова” с. Борино с
техника-компютри, мулти
медия и др за ползване от
населението безплатно.
Оказване на помощ при
работа с интернет от
специалист. Получаване
на разнообразна
информация.
Изпълнение
В проекта е заложено
обучението на над 100
лица от община Борино и
наемането им на работа

Проект „ Старт в кариерата”

Община
Борино

Проект: „Средно планински
атракционен туристически
маршрут - Дяволска пътека"

Община
Борино

„Подкрепа за достоен живот”
чрез АСП

Община
Борино

ОП РЧР

2008 2011

12

13

14

01.10.201
030.04.201
2

51 941,20
лева

ОП РЧР

за 12 месеца в следните
специалности: спасители
бедствия и аварии,
озеленителни, работници
на покриви, работници за
облицовка и настилка,
огняри, работници по
пътища.
Чрез този проект втора
година община Борино
дава шанс на млади
висшисти да натрупат
опит и знания, работейки
9 месеца в общинска
администрация Борино в
различни отдели на
различни позиции.

Изпълнение

Постигане и намаляне на Изпълнение
риска от зависимост от
институционален тип
грижи на хора, нуждаещи
се от помощ за
обслужване. Създаване на
възможности лицата с
трайни увреждания да
участват активно в
планирането на услугата
личен асистент. Подкрепа
на семействата в които
има лица с трайни
увреждания и
предоставяне на
възвможност за
професионално развитие

15

16

17

„За независим и достоен
живот в семейна среда на
общините Доспат и Борино”

БориноДоспат

Регионална програма „Заетост
на продължително безработни
лица и безработни лица над 55
години”
„Съвместни усилия за
управление на риска от
наводнения”

Община
Борино
Община
Борино и
Община
Перигеа

01.11.201
030.12.201
1 г.
2011г.

184 900,29
лева

2009 г.

1 890 171.
00 евро

ОП РЧР

на ангажираните със
грижи за лицето членове
на семейството.
Назначаване на Домашни
помощници и Социални
асистенти на територията
на Община Борино.

Национален
бюджет
ЕСФ

Изпълнение

Предстои
изпълнение
Възсановяване на
подпорни степи и
водостоци по течението
на река Боринска-село
Борино.

Предстои
изпълнение

