
Приключили проекти  на Областна администрация Стара 
Загора 

 

Номер на договора за финансиране  Договор № 4582 /03.12.2004 

Източник на финансиране  
(име, адрес, електронна поща, телефон) 

Предприятие за управление на дейностите по 
опазване на околната среда 
гр. София, ул. „Уилям Гладстон” № 67 
acc_pudos@moew.government.bg  
 

Бюджетна линия  
(където е приложимо) 

 

Наименование на проекта 
“Безопасно съхраняване на залежи и негодни 
за употреба пестициди на територията на 
област Стара Загора” 
 

Основни дейности и резултати по 
проекта 

Основните дейности в проекта са свързани 
със събиране, препакетиране, транспортиране 
и депониране, с оглед безопасното им 
съхранение на негодните за употреба 
пестициди /твърди и течни/, находящи се на 
територията на община Казанлък, община 
Мъглиж и община Николаево. Депонирането 
се извършва в с. Елхово, община Николаево. 

Период на изпълнение  
(от дата/месец/година на стартиране 
на даден проект до дата/месец/година 
на неговото приключване) 

03.12.2004 г.– 30.05.2005 г. 

Обща стойност на проекта  
(в лева) 

203 519 лв. 

Обща стойност на признатите разходи 
по проекта 

203 519 лв. 

Процент на финансово участие  
на кандидата в проекта 

0 % 

Роля на Областна администрация 
Стара Загора при изпълнение  
на проекта 

Участва в отчитането на всеки завършен етап 
и окончателната работа пред РИОСВ – Стара 
Загора. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Номер на договора за финансиране  Подписан меморандум на 16.01.2007 г. 

Източник на финансиране  
(име, адрес, електронна поща, телефон) 

Проект „Красива България” 
Национален офис за оперативно управление 
на проекта  
ул. "Триадица" № 2, ст. 530 
София 1000 
ел. поща: 
beautiful.bulgaria@mlsp.government.bg 
тел. 02/ 8119 674; тел./факс 02/ 981 3942 

Бюджетна линия  
(където е приложимо) 

Не е приложимо 

Наименование на проекта 
“Административна сграда на Областна 
администрация – Стара Загора - I част” 

Основни дейности и резултати по 
проекта 

Основните дейности в проекта са свързани с 
подмяна на остарялата и амортизирана 
алуминиева дограма с PVC. Реализацията на 
проекта доведе до намаляване потреблението 
на количеството топлинна енергия и осигури 
нормативно изискваните параметри за 
подобряване на микроклимата в 
помещенията. Също така се подобри и 
естетическия вид на цялата 
административната сграда. 

Период на изпълнение  
(от дата/месец/година на стартиране 
на даден проект до дата/месец/година 
на неговото приключване) 

16.01.2008 г.– 10.12.2008 г. 

Обща стойност на проекта  
(в лева) 

199 902 лв. 

Обща стойност на признатите разходи 
по проекта 

199 902 лв. 

Процент на финансово участие  
на кандидата в проекта 

50 % 

Роля на Областна администрация 
Стара Загора при изпълнение  
на проекта 

Подготовка на тръжна документация за избор 
на изпълнител; 
Избор на изпълнител; 
Сключване на договор с изпълнителя; 
Процедури по плащания и осчетоводяване на 
паричните потоци. 

 

 

 



Номер на договора за финансиране  Подписан меморандум на 29.01.2008 г. 

Източник на финансиране  
(име, адрес, електронна поща, телефон) 

Проект „Красива България” 
Национален офис за оперативно управление 
на проекта  
ул. "Триадица" № 2, ст. 530 
София 1000 
ел. поща: 
beautiful.bulgaria@mlsp.government.bg 
тел. 02/ 8119 674; тел./факс 02/ 981 3942 

Бюджетна линия  
(където е приложимо) 

Не е приложимо 

Наименование на проекта 
“Административна сграда на Областна 
администрация – Стара Загора - II част” 

Основни дейности и резултати по 
проекта 

Основните дейности в проекта са свързани с 
подмяна на остарялата и амортизирана 
алуминиева дограма с PVC. Реализацията на 
проекта доведе до намаляване потреблението 
на количеството топлинна енергия и осигури 
нормативно изискваните параметри за 
подобряване на микроклимата в 
помещенията. Също така се подобри и 
естетическия вид на цялата 
административната сграда. 

Период на изпълнение  
(от дата/месец/година на стартиране 
на даден проект до дата/месец/година 
на неговото приключване) 

29.01.2008г. – 05.12.2008г. 

Обща стойност на проекта  
(в лева) 

199 992 лв. 

Обща стойност на признатите разходи 
по проекта 

199 992 лв. 

Процент на финансово участие  
на кандидата в проекта 

50 % 

Роля на Областна администрация 
Стара Загора при изпълнение  
на проекта 

Подготовка на тръжна документация за избор 
на изпълнител; 
Избор на изпълнител; 
Сключване на договор с изпълнителя; 
Процедури по плащания и осчетоводяване на 
паричните потоци; 

 

 

 



Номер на договора за финансиране  BG2004/016-711.01.02-2.4.46 

Източник на финансиране  
(име, адрес, електронна поща, телефон) 

Министерство на труда и социалната 
политика  
ул. "Триадица" № 2 
София 1000 
e-mail: mlsp@mlsp.government.bg 
02 / 8119 443 
02 / 988 44 05; 986 13 18 

Бюджетна линия  
(където е приложимо) 

BG2004/016-711.01.02 
Деинституционализация посредством 
предоставяне на услуги в общността за 
рискови групи. 

Наименование на проекта 

Създаване и функциониране на социалната 
услуга “Дневен център за възрастни хора на 
пенсионна възраст “Зорница” в гр. Мъглиж 
 

Основни дейности и резултати по 
проекта 

Създаване на условия за преодоляване на 
социалната изолация и интегриране в 
обществения и културен живот на 50 
възрастни хора на пенсионна възраст в гр. 
Мъглиж, посредством предоставяне на 
социални услуги, в създаден и оборудван 
дневен център. 

Период на изпълнение  
(от дата/месец/година на стартиране 
на даден проект до дата/месец/година 
на неговото приключване) 

01.06.2007 г.– 30.11.2008 г. 

Обща стойност на проекта  
(в лева) 

322 428,35 лева 

Обща стойност на признатите разходи 
по проекта 

322 428,35 лева 

Процент на финансово участие  
на кандидата в проекта 

10 % 

Роля на Областна администрация 
Стара Загора при изпълнение  
на проекта 

Областна администрация Стара Загора е 
асоцииран партньор по проекта. Участва в 
подготовката на проектното предложение, в 
управлението на проекта и популяризиране на 
проекта. 

 

 

 

 

 



 

Номер на договора за финансиране  BG2005/017-353.01.02-1.07 

Източник на финансиране  
(име, адрес, електронна поща, телефон) 

Министерство на труда и социалната 
политика  
ул. "Триадица" № 2 
София 1000 
e-mail: mlsp@mlsp.government.bg 
02 / 8119 443 
02 / 988 44 05; 986 13 18 
 

Бюджетна линия  
(където е приложимо) 

Програма ФАР 
 BG2005/017-353.01.02 
“Деинституционализация посредством 
предоставяне на услуги в общността за 
рискови групи” 

Наименование на проекта 
“Грижа и подкрепа за теб” – изграждане на 
Център за деца в риск – гр. Раднево 

Основни дейности и резултати по 
проекта 

Работата в Центъра е свързана с  
предоставянето на спектър от разнообразни 
интегрирани услуги за деца и техните 
семейства, а по този начин и превенция на 
настаняването на деца в специализирани 
институции. 
  Основната целева група по проекта са деца в 
риск на възраст от 3 до 7 години; семейства с 
деца от 3 до 7 години, които временно нямат 
възможност да полагат грижи за тях. 

Период на изпълнение  
(от дата/месец/година на стартиране 
на даден проект до дата/месец/година 
на неговото приключване) 

01.06.2008 г. – 30.08.2009 г. 

Обща стойност на проекта  
(в лева) 

161 150,61 лева 

Обща стойност на признатите разходи 
по проекта 

161 150,61 лева 

Процент на финансово участие  
на кандидата в проекта 

10 % 

Роля на Областна администрация 
Стара Загора при изпълнение  
на проекта 

Областна администрация Стара Загора е 
асоцииран партньор по проекта. Участва в 
подготовката на проектното предложение на 
община Раднево, в екипа на проекта и 
популяризиране на проекта.. 

 

 



 

Номер на договора за финансиране  Договор Nº: 042999 

Източник на финансиране  
(име, адрес, електронна поща, телефон) 

Шеста рамкова програма на Европейската 
комисия за изследвания и технологично 
развитие  
http://ec.europa.eu/research/fp6/index_en.cfm 

Бюджетна линия  
(където е приложимо) 

Не е приложимо 

Наименование на проекта 

„Координация на политиките за научни 
изследвания, технологично развитие и 
иновации и тяхното съответствие с други 
политики в новоприсъединилите се държави” 

Основни дейности и резултати по 
проекта 

Основните дейности в проекта са свързани с 
последователно развитие, проектиране  
изпълнение на политиките за изследване и 
развитие на иновациите, подсилване на 
ролята на политиките на изследване и 
съчетаването им с други политики на 
регионално, национално и европейско ниво, 
развитие на ефективен процес на изучаване за 
разпространението на “политика на добрите 
практики” и дейности по бенчмаркиране. 
 

Период на изпълнение  
(от дата/месец/година на стартиране 
на даден проект до дата/месец/година 
на неговото приключване) 

23.10.2006 г. –  22.01.2009 . 

Обща стойност на проекта  
(в лева) 

1 564 628,7 лева  
/бюджета на Областна администрация е  
42 107,75 лева/ 

Обща стойност на признатите разходи 
по проекта 

42 107,75 лева признати разходи за Областна 
администрация Стара Загора 

Процент на финансово участие  
на кандидата в проекта 

0 % 

Роля на Областна администрация 
Стара Загора при изпълнение  
на проекта 

Областна администрация Стара Загора бе 
партньор в проекта. Дейностите в които 
участва са: Координация на техническите 
дейности по проекта, финансов и 
административен мениджмънт, координация 
при събиране на информация и проучвания, 
организиране на публични събития. 
 

 

 

 



Номер на договора за финансиране  Подписан меморандум на 03.02.2009 г. 

Източник на финансиране  
(име, адрес, електронна поща, телефон) 

Проект „Красива България” 
Национален офис за оперативно управление 
на проекта  
ул. "Триадица" № 2, ст. 530 
София 1000 
ел. поща: 
beautiful.bulgaria@mlsp.government.bg 
тел. 02/ 8119 674; тел./факс 02/ 981 3942 
 

Бюджетна линия  
(където е приложимо) 

Не е приложимо 

Наименование на проекта 
„Благоустрояване и ремонт на тротоари в 
парк “Дъбова гора” 
 

Основни дейности и резултати по 
проекта 

Основните дейности в проекта са свързани с 
подмяна на настилка и осветление. С 
изпълнението на дейностите по проекта се 
придаде благоприятен облик на един от 
националните балнеоложки курорти и се 
изгради достъпна среда за хора от всякакви 
възрасти. 

Период на изпълнение  
(от дата/месец/година на стартиране 
на даден проект до дата/месец/година 
на неговото приключване) 

март 2009 г. – декември 2009 г. 
 

Обща стойност на проекта  
(в лева) 

199 822,56 лв  

Обща стойност на признатите разходи 
по проекта 

199 822,56 лв 

Процент на финансово участие  
на кандидата в проекта 

50 % 

Роля на Областна администрация 
Стара Загора при изпълнение  
на проекта 

Подготовка на тръжна документация за избор 
на изпълнител; 
Избор на изпълнител; 
Сключване на договор с изпълнителя; 
Процедури по плащания и осчетоводяване на 
паричните потоци. 

 



Номер на договора за финансиране  Подписан меморандум на 03.02.2009 г. 

Източник на финансиране  
(име, адрес, електронна поща, телефон) 

Проект „Красива България” 
Национален офис за оперативно управление 
на проекта  
ул. "Триадица" № 2, ст. 530 
София 1000 
ел. поща: 
beautiful.bulgaria@mlsp.government.bg 
тел. 02/ 8119 674; тел./факс 02/ 981 3942 
 

Бюджетна линия  
(където е приложимо) 

Не е приложимо 

Наименование на проекта 
„Благоустрояване и ремонт на алеи в парк 
“Дъбова гора” 

Основни дейности и резултати по 
проекта 

Основните дейности в проекта са свързани с 
подмяна настилка и осветление. С 
изпълнението на дейностите по проекта се 
придаде благоприятен облик на един от 
националните балнеоложки курорти и се 
изгради достъпна среда за хора от всякакви 
възрасти. 

Период на изпълнение  
(от дата/месец/година на стартиране 
на даден проект до дата/месец/година 
на неговото приключване) 

март 2009 г. – декември 2009 
 

Обща стойност на проекта  
(в лева) 

120 000 лв. 

Обща стойност на признатите разходи 
по проекта 

120 000 лв. 

Процент на финансово участие  
на кандидата в проекта 

50 % 

Роля на Областна администрация 
Стара Загора при изпълнение  
на проекта 

Подготовка на тръжна документация за избор 
на изпълнител; 
Избор на изпълнител; 
Сключване на договор с изпълнителя; 
Процедури по плащания и осчетоводяване на 
паричните потоци. 

 

 
 



Номер на договора за финансиране  BG161PO001/4.2-01/2008/011 

Източник на финансиране  
(име, адрес, електронна поща, телефон) 

Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството  
София 1202  
Ул." Кирил и Методий" № 17 - 19  
Централа - 9405 9 ; Факс - 987 25 17 
e-mail: press@mrrb.government.bg 
уеб адрес: http://www.mrrb.government.bg 

Бюджетна линия  
(където е приложимо) 

BG161PO001/4.2-01/2008 „Подкрепа за 
междурегионално сътрудничество и обмен 
на добри практики”  

Наименование на проекта 
Европейско сътрудничество за европейски 
просперитет 

Основни дейности и резултати по 
проекта 

Основни дейности: разработване на 
методика за анализ и оценка на енергийния 
потенциал от ВЕИ в Област Стара Загора; 
разработване на дългосрочни програми за 
насърчаване използването на ВЕИ за периода 
2010-2015 г. в 11-те общини от Област Стара 
Загора; разработване на пилотен проект – 
прединвестиционно проучване и идеен проект 
за избран вид ВЕИ; популяризиране на 
проекта и резултатите от неговото 
изпълнение.  
Резултати: Осигурена устойчивост и 
развитие на дейностите по проекта. 

Период на изпълнение  
(от дата/месец/година на стартиране 
на даден проект до дата/месец/година 
на неговото приключване) 

от 10.04.2009 г. за срок от 16 месеца 

Обща стойност на проекта  
(в лева) 

250 000 лв. 

Обща стойност на признатите разходи 
по проекта 

250 000 лв. 

Процент на финансово участие  
на кандидата в проекта 

0% 

Роля на Областна администрация 
Стара Загора при изпълнение  
на проекта 

Партньор 

 
 
 
 



Номер на договора за финансиране   

Източник на финансиране  
(име, адрес, електронна поща, телефон) 

Програма ФАР 

Бюджетна линия  
(където е приложимо) BG06/IB-OT-01 

Наименование на проекта 

Туининг проект „Укрепване капацитета на 
структурите на българското правителство за 
мониторинг и анализ на основни политики и 
разработване ан съгласувани стратегически 
решения. 

Основни дейности и резултати по 
проекта 

 І укрепване капацитета на администрацията 
на Министерския съвет по отношение на : 
- предоставяне на подробни стратегически 
съвети и оказване на логистична подкрепа в 
процеса на вземане на решения; 
- мониторинг на изпълнението на 
приоритетите от Програмата на 
ръководството; 
- ръководство и координиране при 
разработването на политики на централно и 
местно ниво; 
ІІ укрепване капацитета на областните 
администрации за наблюдение прилагането на 
национални политики на областно ниво; 
ІІІ усъвършенстване на координацията между 
централната и териториалната 
администрация; 
ІV Обучение на държавни служители по 
въпросите на разработване, изпълнение и 
мониторинг на политики. 

Период на изпълнение  
(от дата/месец/година на стартиране 
на даден проект до дата/месец/година 
на неговото приключване) 

от април 2008 г. за срок от 18 месеца 

Обща стойност на проекта  
(в лева) 

1,65 млн. евро 

Обща стойност на признатите разходи 
по проекта 

1,65 млн. евро 

Процент на финансово участие  
на кандидата в проекта 

0% 

Роля на Областна администрация 
Стара Загора при изпълнение  
на проекта 

Пилотна област 

 


