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Регистър на проектите – Община Кула
Разработвани Подавани

Събиране и съхраняване на негодни за употреба пестициди в контейнери „Б-Б куб“
на площадка в с.Цар Петрово
Реконструкция на външен водопровод с.Старопатица

Спечелени

Изпълнявани



Външен ремонт на сграда РПУ гр.Кула



Външен ремонт на Община



Външен ремонт на сграда ДДМУИ“Св.Димитър“гр.Кула



Вътрешен ремонт на сграда ДДМУИ“Св.Димитър“гр.Кула



Външен ремонт на сграда СОУ“Васил Левски“гр.Кула



Възстановяване на улици, водопровод и канализация в населени места в Община
Кула-с.Старопатица, с.Тополовец
„Защитено жилище с капацитет 8 потребители на възраст над 18 години”



Изграждане на къща музей“Проф.Александър Поплилов“гр.Кула




„Насърчаване на занаятчийството в община Кула“



„Реконструкция на външен водопровод с.Полетковци“



Създаване на БИЗ с логистичен център в гр.Кула



Главен канал и водопровод ,ул.Кирил и Методии“и ул.“Възраждане“ в гр.Кула



„Ремонт на общински път Кула-Големаново“



„Ремонт на общински път Кула-Връшка Чука-Извор махала“



„Ремон общински път Чичил“



„Ремонт общински път Цар-Петрово –Тополовец“



„Основен ремонт улична мрежа гр.Кула“



„Архитектурно-художествено осветление на късноантична римска крепост „Кастра
Мартис“ гр.Кула“
Саниране сграда Читалище Просвета гр.Кула



„Благоустрояване Централна градска часта“



„Цялостно асфалтиране улици – „Тоши Тодоров“, „Иван Вазов“ „Янко Сакъзов“



„Ремонт ул.“Г.С.Раковски“ и ул.“Хан Крум“ в гр.Кула



„Почистване, възстановяване и облагородяване на замърсени с отпадъци площи и
изграждане на място за отдих ЦГЧ, УПИ II „ за озеленяване, кв 81
„Изграждане на система за организирано събиране и транспортиране на отпадъците
в населените места в община Кула“
„Ремонт на административна сграда с център за временно изложение с туристическа
цел и места за отдих и развлечение”
„Доизграждане канализацията на град Кула – главни колектори и улични клонове,
реконструкция и актуализация на водопроводната мрежа и изграждане на
пречиствателна станция за отпадъчни води”
„Етническо наследство в наше време – градска етнографска къща”
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„Да живеем заедно в историята – съвместен подход за опазване на историческото
наследство”
„Спортно развлекателен център в гр.Кула”
„Подобряване на уличната инфрастрруктура в селата на Община Кула”
Грижи за по-добро бъдеще
Площадка за игра тип “Мултиспорт“
Основер ремонт и модернизация на панаир, находящ се в УПИ III – „за
панаир“пл.№20
„Легенди за туризъм” - Легендите като инструмент за засилване на туризма в
региона Кула – Зайчар – Видин
Старт в Кариерата
Изграждане на нов гробищен парк в град Кула
Изработване на Общ устройствен плн на град Кула
Е-Подем – европейски проекти, общински дейности и електронен мениджмънт
Изграждане на главен канализационен колектор - І
Подобряване на процеса на прилагане на политики и подготовка за разработване на
стратегически документи на Община Кула
Изграждане на място за отдих в централна градска част на гр.Кула
Крайпътен кът за отдих
Обществен ремонт на обществена сграда „Музейна сбирка“ гр.Кула
„Изграждане на дневен център за възрастни хора в гр.Кула“
„Живеем в един свят“
„Подкрепа за достоен живот“
„Спортен терен, детска площадка и озеленяване“
„Туризъм ускорител на туризъм“






















