Приложение № 1А

Индикативен списък на важни за общината проекти,
включени в ПИРО на община Черноочене за периода 2021-2027 г.

Приоритет

Приоритет 1: Подобряване
на обществените услуги и
условията за развитие на
местните жители

Мярка

Мярка 1.1.
Модернизиране и
подобряване на
образователните и
социалните услуги

Приоритет 2: Модерна и
Мярка 2.1.
безопасна средата за живот, Благоустрояване на
работа и бизнес
обществената среда

Общ индикативен
бюджет на
проектната идея (в
хил. лв.)

Допълнителна
информация

Проекти

Проектна
готовност

Индикативен срок
на изпълнение
(месеци)

"Реконструкция на СУ „Христо Смирненски“
с. Черноочене, включващо: модернизация
и внедряване на мерки за енергийна
ефективност
на
сградния
фонд
и
благоустрояване на дворни площи

Да

36

866.133

-

Патронажна грижа за възрастни хора и
лица с увреждания – Компонент 4

Н/П

6

45.048

-

"Реконструкция ДГ "Знаме на мира" с.
Черноочене и изграждане на нови
площадки за игри и обучение

Да

18

80.000

-

„Рехабилитация на вътрешна улична мрежа,
тротоари и принадлежностите към тях в
населените места на територията на
община Черноочене”

Да

24

971.100

-

„Изграждане на автогара Черноочене”

Да

15

1.600

-

2,210.000

Проектът за
изграждане на
пешеходна пътека
тип пасарел при
главен път І-5 е
съгласуван с АПИ

"Изграждане на площад със сцена в кв. 7,
паркоустрояване и благоустрояване с места
за спорт и отдих в кв. 4 и кв. 7 по плана на
с. Черноочене – център и пешеходна пътека
тип пасарел при главен път І-5 в
.Черноочене“

Да

24
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Приоритет

Проектна
готовност

Индикативен срок
на изпълнение
(месеци)

Общ индикативен
бюджет на
проектната идея (в
хил. лв.)

Допълнителна
информация

Мярка

Проекти

Мярка
2.3.
„Обновяване
и
разширяване
на
водоснабдителната и
канализационната
инфраструктура
и
защита
от
климатичните
промени“

Дейност 1: "Изграждане на ПСОВ, с.
Черноочене, с. Среднево, с. Пряпорец, с.
Каблешково и с. Нови пазар"

Да

24

2,000.000

Одобрена площадка
за изграждане на
ПСОВ

Дейност 2: "Реконструкция и рехабилитация
на вътрешната водопроводна мрежа и
изграждане
на
допълнително
водоснабдяване в населените места“

Да

24

1,500.000

-

Общ индикативен бюджет на всички проекти

7,673.881
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