Наименование
на
бенефициента

Място на
изпълнение
на проекта

Наименование на
проекта

Размер на
Общ бюджет безвъзмездн
на проекта
ата
(лв.)
финансова
100%
помощ (лв.)
100%

Основни дейности

Индикатори

Продължите
лност на
проекта в
месеци

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007-2013
Приоритетна ос 1/ Операция 1.1/ Схема BG161PO001/1.1-03/2008
„Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна социална инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”

Сключен на 31.05.2012 г.
Агенция за
социално
подпомагане

Агенция за
социално
подпомагане

Столична
община

Общини:
Бургас,
Айтос,
Поморие,
Созопол,
Камено

Модернизиране на
ДСП в Столична
община

Модернизиране
ДСП в общини
Бургас, Айтос,
Поморие, Созопол,
Камено

163 981,89

163 981,89

1. Сформиране на екип за
управление на проекта
2. Мерки за информиране и
публичност
3. Организиране и провеждане на
процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет:
„Модернизиране на ДСП Сердика,
ДСП Лозенец, ДСП Възраждане,
ДСП Красно село, ДСП Оборище,
ДСП Слатина в Столична община”
4. Изпълнение на строителномонтажни работи
5. Одит

303 577,00

Сключен на 03.07.2012 г.
303 577,00 1. Сформиране на екип за
управление на проекта
2. Мерки за информиране и
публичност
3. Организиране и провеждане на
процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет:
„Модернизиране на ДСП в общини
Бургас, Айтос, Поморие, Созопол,
Камено”
4. Изпълнение на строителномонтажни работи
5. Одит

 Икономия на енергия от обновяване
на сградите/помещенията, в които са
ситуирани Дирекциите «Социално
подпомагане»

 Брой регистрирани лица,
облагодетелствани от обновяване на
сградите/ помещенията (хора с
увреждания, малцинства)

24

 Реконструирани/ ремонтирани/
обновени сгради на Дирекциите
«Социално подпомагане»

 Икономия на енергия от обновяване
на сградите/помещенията, в които са
ситуирани Дирекциите «Социално
подпомагане»

 Общ брой население,
облагодетелствано от обновяване на
сградите /помещенията

 Брой регистрирани лица,

24

облагодетелствани от обновяване на
сградите/ помещенията (хора с
увреждания, малцинства)

Реконструирани/ ремонтирани/
обновени сгради на Дирекциите
«Социално подпомагане»
1

