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Реализирани проекти от Община Кърджали за периода 2008-2013 г. 
 

 
Наименование на проекта 

Проект  “Устойчиво развитие на трансграничния 
регион чрез опазване на околната среда: 
Изграждане на Пречиствателна станция за отпадни 
води в село Бойно” 
 

 
Номер на договора 

BG 2005/017-454.03.03-02-01/11.2007 г.  
 

 
Кратко описание на 
проекта 

Изграждане на Пречиствателна станция за отпадни 
води в село Бойно 

 
Цел на проекта 

Общата цел на проекта е да се създадат условия за 
опазването и подобряването на състоянието на водите 
на територията на Община Кърджали. Конкретната цел 
е да се подобри качеството на живот на жителите на с. 
Бойно, Община Кърджали чрез развитие на 
екологичната инфраструктура. В резултат от проекта 
ще бъдат:  изградена пречиствателна станция за 
отпадни води в село Бойно. 

 
Период на изпълнение  

14 месеца /01.12.2007 – 31.01.2009 г. 

 
Бенефициент 

Община Кърджали 

 
Партньор (ако е 
приложимо) 

Община Самотраки, Р Гърция 

 
Финансиращ орган 

PHARE – CBC, BG 2005/017-454.03.03/Grants Програма 
«Устойчиво развитие чрез опазване и съхранение на 

водите и биоразнообразието в 
граничната област» България- Гърция 
 

 
Дейности по проекта 

Изграждане на Пречиствателно съоръжение за отпадни 
води в село Бойно; Провеждане на Работна среща на 
тема “Мерки за третиране на отпадни води в община 
Самотраки”; Провеждане на семинар на тема 
“Опазване на околната среда и устойчиво 
икономическо развитие в трансграничния регион” 

 
Обща стойност на проекта 

345 790.34 евро 
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Наименование на проекта 

Проект “Социално и икономическо интегриране на 
малцинствени и непривилигировани групи на 
местно ниво” 

 
Номер на договора 

 
Договор MED/2006/132-459/2006 г 

 
Кратко описание на 
проекта 

Идеята на проекта е на база събраните данни да се 
изготви дългосрочен план за действие, чрез който да се 
намалят съществуващите разлики между двете страни , 
така че службите да бъдат адекватни на изискванията 
на хората с увреждания , а представителите на целевата 
група да бъдат удоветворени от предлаганите услуги. 

 
Цел на проекта 

Основната цел е да се укрепи местното самоуправление 
в партньорските общини, чрез повишаване участието 
на непривилегированите групи от хора в местното 
управление. В частност за община Кърджали, чрез него 
ще се даде възможност на хората с увреждания да 
станат активен субект в местното самоуправление, като 
дават конкретни идеи и предложения при решаване на 
специфичните им проблеми. Проектът ще спомогне за 
изграждане на цялостна стратегия за интегрирането на 
тази група хора в общността. 

 
Период на изпълнение  

 
24 месеца /ноември 2006  - декември 2008/ 

 
Бенефициент 

 
Община Комотини, Р. Гърция 

 
Партньор (ако е 
приложимо) 

Община Кърджали, Р. България, Община Ялова, Р. 
Турция, Община Сурекх, Алжир, Община Усти-над-
Лабем, Р. Чехия 

 
Финансиращ орган 

Програма MED-PACT 
 

 
Дейности по проекта 

Анализ на съществуващата ситуация и подготовка на 
база данни,Техническа помощ  Повишаване на 
капацитета чрез обучения, конференции и обучителни 
визити, Дейности за популяризиране, Разпространение 
на продуктите сред заинтересованите страни. 

 
Обща стойност на проекта 

 
За дейностите в България 950.275 евро. 
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Наименование на 
проекта 

Проект: “Рехабилитация на пътни отсечки: (ІV – 50078 
Кърджали – Опълченско) – Дъждино – Пепелище - /І-5/от км. 
0+000 до км. 2+289,87;(ІV – 50069 Кърджали – Зимзелен ) – Повет 
– Панчево от км. 0+000 до км. 3+791.88;(ІV – 50074 Севдалина ) – 
Костино – Върбенци – Крушка – Голяма бара от км. 4+500 до км. 
13+500 и  ІV – 50718  /ІІІ-507/ Мост – Крин – Звиница- граница с 
община Стамболово”  

Номер на договора BG 161РО001/2.1-02/2007/005 
Кратко описание на 
проекта 

Ремонт и рехабилитация на четири пътни отсечки от общинса пътна 
мрежа 

Цел на проекта Общата цел на проектопредложението е да се подобри 
достъпността, взаимосвързаността и сближаването в населените 
места в община Кърджали чрез рехабилитация и ремонт на местни 
пътища. 

Период на 
изпълнение  

19 месеца от юни 2008 до януари 2010г. 
 

Бенефициент Община Кърджали 
 

Партньор (ако е 
приложимо) 

- 

Финансиращ орган  Оперативна програма “Регионално развитие 2007 -2013” , 
Бюджетна линия: BG 161 PO 001/2.1.-02/2007, Схема за 
безвъзмездна финансова помощ ”Подкрепа за устойчиво и 
интегрирано местно развитие чрез рехабилитация и реконструкция 
на общинска пътна мрежа”   

 
Дейности по проекта 

Рехабилитация на пътните отсечки: 
(ІV – 50078 Кърджали – Опълченско ) – Дъждино – Пепелище - /І-
5/от км. 0+000 до км. 2+289,87; 
(ІV – 50069 Кърджали – Зимзелен ) – Повет – Панчево от км. 0+000 
до км. 3+791.88; 
 (ІV – 50074 Севдалина ) – Костино – Върбенци – Крушка – Голяма 
бара от км. 4+500 до км. 13+500; 
 ІV – 50718  /ІІІ-507/ Мост – Крин – Звиница- граница с община 
Стамболово”. 
 Сформиране на работна група за стартиране на дейностите по 
проекта Организиране и провеждане на пресконференция за 
публичност на проекта Подготовка на тръжна документация от 
избрания консултант за избор на строителна фирма и на фирма за 
строителен надзор за 4те пътни отсечки Провеждане на тръжни 
процедури за избор на изпълнител на строителните дейности и 
сключване на договори. Провеждане на тръжна процедура за избор 
на строителния надзор Изработване на билбордове и постоянни 
пояснителни табели за осигуряване публичност на проекта 
Изпълнение на Строителномонтажни дейности Въвеждане в 
експлоатация на пътните отсечки Организиране и провеждане на 
заключителна прес конференция, публикуване на прессъобщение и 
монтиране на постоянни пояснителни табели Одит на проекта 
Изготвяне на финален технически и финансов отчет по проекта и 
предаване на отчетите 

Обща стойност на 
проекта 

4 693290.40 лв. 
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Наименование на 
проекта 

Проект: “ЗНАМ - Знания, Надежда, Алтернатива,  Мотивация”   

Номер на 
договора 

BG 051PO001/07/4.1-01 – 44 

Кратко описание 
на проекта 

Проектът  е насочен  към 133 педагози, работещи  различни 
образователни степени – предучилищна, начална и прогимназиална в 
учебните заведения и детските градини в селата - Перперек, Чифлик, 
Стремци, Мост, Миладиново и  Широко поле. Основни дейности на 
проекта са свързани с идентифициране на темите за обучение чрез 
анкетиране на учителите от учебните заведения в селата - Перперек, 
Чифлик, Стремци, Мост, Миладиново и  Широко поле, провеждане на 
модулни обучения на тези учители за работа в мултикултурна среда и  
организиране на  информационна кампания “Училището – шанс за по-
добър живот” сред родителите на децата и учениците от учебните 
заведения в посочените села. 

Цел на проекта Повищава на квалификацията на учетелите в  предучилищна, начална и 
прогимназиална в учебните заведения и детските градини в селата - 
Перперек, Чифлик, Стремци, Мост, Миладиново и  Широко поле за 
работа в мултикултурна среда и  организиране на  информационна 
кампания “Училището – шанс за по-добър живот” сред родителите на 
децата и учениците от учебните заведения в посочените села. 

Период на 
изпълнение  

12 месеца от октомври 2008г.  до септември 2010 г 

Бенефициент Община Кърджали 
Партньор (ако е 
приложимо) 

Регионалния център на Националния педагогически център – Кърджали. 
 

Финансиращ 
орган 

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г., 
схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 
051PO001/07/4.1-01 “Създаване на благоприятна мултикултурна среда за 
практическо прилагане на интеркултурното образование и възпитание” 

Дейности по 
проекта 

1.Подготовка на дейност 1 „Технически срещи на партньорите по 
проекта за осъществяване на мониторинг за изпълнението му” 1.* 
Изпълнение на дейност 1 „Технически срещи на партньорите по проекта 
за осъществяване на мониторинг за изпълнението му” 2. Подготовка на 
дейност 2 „Идентифициране на темите за обучение чрез анкетиране на 
учителите от учебните заведения от селата  Перперек, Чифлик, Стремци, 
Мост, Миладиново и Широко поле” 2. Изпълнение на дейност 2 
Идентифициране на темите за обучение чрез анкетиране на учителите от 
учебните заведения от селата  Перперек, Чифлик, Стремци, Мост, 
Миладиново и Широко поле” 3. Изпълнение на дейност 3 „Подготовка и 
организиране на модулни обучения “Работа в мултиетническа среда” за 
учители в различните степени” 4. Изпълнение на дейност 4 „Провеждане 
на модулни обучения на учители от различните степени” 5. Подготовка 
на дейност 5 „Провеждане на информационна кампания “Учението – 
шанс за подобър живот”” 5. Изпълнение на дейност 5 „Провеждане на 
информационна кампания “Учението – шанс за подобър живот” 6.* 
Подготовка на дейност 6 „Медийно отразяване на проекта” 6. 
Изпълнение на дейност 6 „Медийно отразяване на проекта” 

Обща стойност на 
проекта 

72 065 лв. 
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Наименование на проекта Проект: “Основен ремонт и оборудване на помещенията 
на “Домашен социален патронаж” и част от сграда на 
Дневен център “Надежда” в гр. Кърджали” 

Номер на договора BG161РО001/1.1-01/2007/061 
Кратко описание на 
проекта 

В рамките на 24 месеца бе извършен основен ремонт на 
помещенията на “Домашен социален патронаж” и част от 
сградата на Дневен център “Надежда” гр. Кърджали.  
С реализирането на проекта ще се подобри качеството на 
предлаганите социални услуги на хората от уязвимите 
социални групи в община Кърджали и ще се създадат условия 
за преодоляване на социалната изолация на деца и възрастни с 
физически и психически увреждания, живеещи в община 
Кърджали. 

Цел на проекта Общата цел на проекта “Основен ремонт и оборудване на 
помещенията на “Домашен социален патронаж” и част от 
сграда на Дневен център “Надежда” в гр. Кърджали” е чрез 
подобряване на социалната инфраструктура да се създадат 
условия за повишаване качеството на живот на социално 
уязвимите жители на община Кърджали. 

Период на изпълнение  22 месеца от май 2009 г.  до март 2011 г 
Бенефициент Община Кърджали 
Партньор (ако е 
приложимо) 

- 

Финансиращ орган Оперативна програма “Регионално развитие 2007 - 2013” , 
Бюджетна линия: Схема за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ:   BG161РО001/1.1-01/2007 „ Подкрепа за 
осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, 
социална и културна инфраструктура, допринасяща за 
развитието на устойчиви градски ареали” 

Дейности по проекта Основен ремонт и оборудване на помещенията на “Домашен 
социален патронаж” и част от сграда на Дневен център 
“Надежда” в гр. Кърджали. 
 

Обща стойност на проекта 1 125 982,59 лв. 
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Наименование на проекта “Укрепване на свлачище на път KRZ1285 /І-5/ Кърджали 
– Енчец – Бленика – Дъждовница – Пъдарци при км. 2+300 
до 2+600, кв. Боровец, гр. Кърджали 

Номер на договора BG161PO001/1.4-03/2008/012 
Кратко описание на 
проекта 

Укрепването на свлачището ще защити прилежащия път, 
който в момента е частично компрометиран поради поява на 
пукнатини на пътната настилка. Укрепването на мястото ще 
предотврати бъдещи аварии, изискващи отделянето на 
допълнителни средства за ремонтирането му. Той е 
единствената транспортна връзка за 5302 жители на близките 
села с общинския център като по този начин ще бъде 
осигурен техния безпроблемен достъп до икономически, 
социални и образователни услуги. 

Цел на проекта Ограничаване и предотвратяване на рисковете и щетите за 
живота и имуществото на населението на община Кърджали, 
чрез предотвратяване на свлачищни процеси и осигуряване на 
благоприятна среда за развитие на социалната, 
икономическата и културната дейност. 

Период на изпълнение  12 месеца 
Бенефициент Община Кърджали 
Партньор (ако е 
приложимо) 

- 

Финансиращ орган Оперативна програма “Регионално развитие 2007 - 2013” , 
Бюджетна линия: BG161PO001/1.4-03/2008/ Схема за 
безвъзмездна финансова помощ «Подкрепа за изграждане и 
укрепване на дребномащабна инфраструктура за 
предотвратяване на свлачища в градските агломерации пътна 
мрежа» 
 

Дейности по проекта Укрепване на свлачище на път KRZ1285 /І-5/ Кърджали – 
Енчец – Бленика – Дъждовница – Пъдарци при км. 2+300 до 
2+600, кв. Боровец, гр. Кърджали. 

Обща стойност на проекта 999 672,34 лв. 
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Наименование на проекта Проект: “Подкрепа за промяна” 
Номер на договора BG 051PO001 - 5.2.04-0142-С001 
Кратко описание на 
проекта 

По проектът  са  обслужвани 30 потребители от социални 
асистенти и 39 от домашни помощници. За всеки един от тях 
са били изготвяни индивидуални планове за предоставяне на 
социални услуги, а социалните асистенти и домашните 
помощници са преминали специално обучение. 
Изключително важно е и постижението да се разчупи 
мнението на хората и да се допуснат външни лица, които да се 
грижат за болни и възрастни хора от семейството. Сред 
важните аспекти на проекта е и разкриването на 28 работни 
места освен обслужваните потребители. 

Цел на проекта Главна цел на проекта е развитие и усъвършенстване на 
услугата “Социален асистент” и “Домашен помощник” в 
Община Кърджали, което ще допринесе за подобряване 
качеството на живот на възрастни и деца с увреждания и 
самотно живеещи хора и ще създаде условия за ефективно 
упражняване на правото им на независимост, ще насърчи 
желанието им за социално включване и ще намали риска от 
институционален тип грижа. Разширяване на кръга от услуги, 
предоставяни в семейна среда и насочени към възрастни и 
деца с увреждания и самотно живеещите хора. Утвърждаване 
на професиите “социален асистент” и “домашен помощник” в 
Община Кърджали, чрез създаване на условия за поддържащо 
обучение, консултации и обмяна на опит. Преодоляване на 
негативното отношение към ползването на социални услуги в 
домашна среда Създаване на нови работни места в сферата на 
социалните услуги 

Период на изпълнение  12 месеца от октомври 2009г.  до септември 2010 г. 
Бенефициент Община Кърджали 
Партньор (ако е 
приложимо) 

- 

Финансиращ орган Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 
2013 г., Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ: BG051PO001/5.2-01 Грижа в семейна среда за 
независимост и достоен живот на хора с различни видове 
увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален 
асистент” и „Домашен помощник” - фаза 2 

Дейности по проекта Проектът  е насочен  към 30 лица с увреждания, 15 деца с 
увреждания и 10 самотно живеещи  лица от гр.Кърджали и 
селата от община Кърджали. Основни дейности на проекта са 
свързани с подбор на потенциалните бенефициенти и 
организиране и предоставяне на социалните услуги 
“Социален асистент” и “Домашен помощник”. 
 

Обща стойност на проекта 111 578,68 лева 
 

 

 

 

 

 



 8

Наименование на 
проекта 

Проект: “Техническа помощ за проектиране на канализационна 
мрежа, ПСОВ и нова водопроводна мрежа в с. Главатарци” 

Номер на 
договора 

Договор № 58-131-СО37/12.01.2009 г., Рег. № 58-131-37-37 
 

Кратко описание 
на проекта 

С реализацията на проекти се цели да се подготвят качествени 
инвестиционни проекти за осигуряване на отвеждане и пречистване на 
битовите отпадъчни води от населените места и успоредно с това да се 
подобри качеството на водата за питейни нужди в с.Главатарци. 

Цел на проекта Общата цел на проекта е да се създадат условия за опазването и 
подобряването на състоянието на водите в басейна на река Арда. 

Период на 
изпълнение  

12 месеца от януари 2009 до януари 2010 г. 

Бенефициент Община Кърджали 
Партньор (ако е 
приложимо) 

- 

Финансиращ 
орган 

Оперативна програма “Околна среда 2007 -2013г.”, процедура  
BG161PO005/08/1.10/01/02 „Подобряване и изграждане на 
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” 

Дейности по 
проекта 

Дейност 1: „Административно управление на проекта”  
Дейност 2: Изготвяне на Прединвестиционно проучване, ПУП – ПЗ, 
Парцеларен план и Технически проект по Наредба №4:  
Дейност 3: Провеждане на процедури по издаване на разрешения по 
Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното 
разнообразие и Закона за водите.  
Дейност 4: Провеждане на процедури по Закона за устройство на 
територията  
Дейност 5: Провеждане на процедури по Закона за опазването на 
земеделските земи и Закона за горите..  
 

Обща стойност на 
проекта 

69 560 лв. 
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Наименование 
на проекта 

Проект: “Техническа помощ за проектиране на канализационна 
мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуващата водопроводна 
мрежа в с. Миладиново” 

Номер на 
договора 

Договор № 58-131-СО38/12.01.2009 г., Рег. № 58-131-38-38 

Кратко 
описание на 
проекта 

С реализацията на проекти се цели да се подготвят качествени 
инвестиционни проекти за осигуряване на отвеждане и пречистване на 
битовите отпадъчни води от населените места и успоредно с това да се 
подобри качеството на водата за питейни нужди в с. Миладиново. 

Цел на проекта Общата цел на проекта е да се създадат условия за опазването и 
подобряването на състоянието на водите в басейна на река Марица 

Период на 
изпълнение  

12 месеца от януари 2009 до януари 2010 г. 

Бенефициент Община Кърджали 
Партньор (ако е 
приложимо) 

 
- 

Финансиращ 
орган 

Оперативна програма “Околна среда 2007 -2013г.”, процедура  
BG161PO005/08/1.10/01/02 Подобряване и изграждане на 
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” 

Дейности по 
проекта 

- Дейност 1: „Административно управление на проекта”  
Дейност 2: Изготвяне на Прединвестиционно проучване, ПУП – ПЗ, 
Парцеларен план и Технически проект по Наредба №4:  
Дейност 3: Провеждане на процедури по издаване на разрешения по 
Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното 
разнообразие и Закона за водите.  
Дейност 4: Провеждане на процедури по Закона за устройство на 
територията  
Дейност 5: Провеждане на процедури по Закона за опазването на 
земеделските земи и Закона за горите..  
 

Обща стойност 
на проекта 

82 760 лв.  
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Наименование 
на проекта 

Проект: “Техническа помощ за проектиране на канализационна 
мрежа, ПСОВ и нова водопроводна мрежа в с. Брош” 

Номер на 
договора 

Договор № 58-131-СО39/12.01.2009 г., Рег. № 58-131-39-39 

Кратко 
описание на 
проекта 

С реализацията на проекти се цели да се подготвят качествени 
инвестиционни проекти за осигуряване на отвеждане и пречистване на 
битовите отпадъчни води от населените места и успоредно с това да се 
подобри качеството на водата за питейни нужди в с. Брош 

Цел на проекта Основна цел на проекта е да се създадат условия за подобряване качеството 
на живот и околна среда, чрез развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадни води в с. Брош, Община Кърджали. 

Период на 
изпълнение  

12 месеца от януари 2009 до януари 2010 г. 

Бенефициент Община Кърджали 
Партньор (ако 
е приложимо) 

- 

Финансиращ 
орган 

Оперативна програма “Околна среда 2007 -2013г.”, процедура  
BG161PO005/08/1.10/01/02 Подобряване и изграждане на инфраструктурата 
за питейни и отпадъчни води” 

Дейности по 
проекта 

Дейност 1: Административно управление на проекта  
Дейност 2: Изготвяне на Прединвестиционно проучване, ПУП – ПЗ, 
Парцеларен план и Технически проект по Наредба №4:  
Дейност 3: Провеждане на процедури по издаване на разрешения по Закона 
за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и 
Закона за водите.  
Дейност 4: Провеждане на процедури по Закона за устройство на 
територията .  
Дейност 5: Провеждане на процедури по Закона за опазването на 
земеделските земи и Закона за горите.  

Обща стойност 
на проекта 

58 549 лв 
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Наименование на 
проекта 

Проект: “Техническа помощ за проектиране на канализационна 
мрежа, ПСОВ и нова водопроводна мрежа в с. Чифлик” 

Номер на 
договора 

Договор № 58-131-СО36/12.01.2009 г., Рег. № 58-131-36-36 

Кратко описание 
на проекта 

С реализацията на проекти се цели да се подготвят качествени 
инвестиционни проекти за осигуряване на отвеждане и пречистване на 
битовите отпадъчни води от населените места и успоредно с това да се 
подобри качеството на водата за питейни нужди в с. Чифлик 

Цел на проекта Основна цел на проекта е да се създадат условия за подобряване 
качеството на живот и околна среда, чрез развитие на инфраструктурата 
за питейни и отпадни води в с. Чифлик, Община Кърджали. 

Период на 
изпълнение  

12 месеца от януари 2009 до януари 2010 г. 

Бенефициент Община Кърджали 
Партньор (ако е 
приложимо) 

- 

 
Финансиращ 
орган 

Оперативна програма “Околна среда 2007 -2013г.”, процедура  
BG161PO005/08/1.10/01/02 Подобряване и изграждане на 
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води 

Дейности по 
проекта 

Дейност 1: „Административно управление на проекта”  
Дейност 2: Изготвяне на Прединвестиционно проучване, ПУП – ПЗ, 
Парцеларен план и Технически проект по Наредба №4:  
Дейност 3: Провеждане на процедури по издаване на разрешения по 
Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното 
разнообразие и Закона за водите.  
Дейност 4: Провеждане на процедури по Закона за устройство на 
територията  
Дейност 5: Провеждане на процедури по Закона за опазването на 
земеделските земи и Закона за горите..  
 

Обща стойност на 
проекта 

57 560  лв 
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Наименование 
на проекта 

Проект: “Техническа помощ за проектиране на канализационна мрежа 
и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа на група 
крайградски села” 
 

Номер на 
договора 

Договор № 58-131-СО40/12.01.2009 г., Рег. № 58-131-40-40 
 

Кратко 
описание на 
проекта 

С реализацията на проекти се цели да се подготвят качествени 
инвестиционни проекти за осигуряване на отвеждане и пречистване на 
битовите отпадъчни води от населените места и успоредно с това да се 
подобри качеството на водата за питейни нужди на група крайградски села. 

Цел на 
проекта 

Общата цел на проекта е да се създадат условия за подобряване качеството 
на живот и на околната среда, чрез развитие на екологичната 
инфраструктура в крайградските села в Община Кърджали 

Период на 
изпълнение  

15 месеца от януари 2009 до април 2010 г. 

Бенефициент Община Кърджали 
Партньор (ако 
е приложимо) 

- 

Финансиращ 
орган 

 Оперативна програма “Околна среда 2007 -2013г.”, процедура  
BG161PO005/08/1.10/01/02 Подобряване и изграждане на инфраструктурата 
за питейни и отпадъчни води” 

Дейности по 
проекта 

Дейност 1: „Административно управление на проекта”  
Дейност 2: Изготвяне на Прединвестиционно проучване, ПУП – ПЗ, 
Парцеларен план и Технически проект по Наредба №4:  
Дейност 3: Провеждане на процедури по издаване на разрешения по Закона 
за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и 
Закона за водите.  
Дейност 4: Провеждане на процедури по Закона за устройство на 
територията  
Дейност 5: Провеждане на процедури по Закона за опазването на 
земеделските земи и Закона за горите..  
 

Обща 
стойност на 
проекта 

327 900 лв. 
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Наименование на 
проекта 

Проект: „Изграждане на канализационна мрежа, ПСОВ и 
реконструкция на водопроводната мрежа на с. Бойно, община 
Кърджали” 

Номер на договора Договор № BG161PO0051.0.020051C0001 
Кратко описание на 
проекта 

С реализацията на проекти се цели да се подготвят качествени 
инвестиционни проекти за осигуряване на отвеждане и пречистване 
на битовите отпадъчни води от населените места и успоредно с това 
да се подобри качеството на водата за питейни нужди в с. Бойно. 

Цел на проекта Общата цел на проекта е да се създадат условия за опазването и 
подобряването на състоянието на водите на територията на Община 
Кърджали. Конкретната цел е да се подобри качеството на живот на 
жителите на с. Бойно, Община Кърджали чрез развитие на 
екологичната инфраструктура. В резултат от проекта ще бъдат:  
изградена канализационната мрежа на с. Бойно с дължина 2 464 м.  
монтирана една модулна пречиствателна станция с капацитет за 100 
е.ж.  реконструирана водопроводна мрежа на с. Бойно с дължина 2 
675 м.  намалено замърсяването на повърхностните и подпочвените 
води в района с отпадъчни води 

Период на 
изпълнение  

22 месеца от януари 2009 до октомври 2010 г. 

Бенефициент Община Кърджали 
Партньор (ако е 
приложимо) 

- 

Финансиращ орган Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Кохезионния 
фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република 
България чрез  Оперативна програма “Околна среда 2007 -2013г.”,  
процедура  BG161PO005/08/1.10/01/02 “Подобряване и изграждане на 
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” 

Дейности по проекта Дейност 1: Подготовка на проекта  
Дейност 2: Проектиране и проучвания  
Дейност 3:Изготвяне на тръжни документации  
Дейност 4: Строителство  
Дейност 5: Управление на проекта  
Дейност 6:Разходи по администриране на проекта  
Дейност 7: Надзор по време на строителството  
Дейност 8: Публичност  
Дейност 9: Закупуване на машини и съоръжения 
 

Обща стойност на 
проекта 

1 568 459 лв. 
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Наименование на проекта „Изграждане на Парк “Арпезос – Север” и Бизнес парк – І 
и ІІ етап град Кърджали” 

Номер на договора Договор BG161PO001/1.4-02/2008/006, 
Кратко описание на 
проекта 

По поректа бе изграден нов парк в центъра на град Кърджали. 
Финансираната част от площта на парка е 64 дка /от обща 
площ 320 дка/. Той е с енергоспестяващо, светодиодно 
парково осветление с частично захранване от соларни 
батерии;  охранява се със система за видеонаблюдение от 
въртящи се и стационарни видео камери:, проектиран е с 
автоматизирана поливна система. 
Новият централен градски парк  допълни и обогати Зелената 
система на града и  осъществи връзката със съществуващите и 
новопроектирани в близост зелени площи /Градска градина и 
парк “Арпезос - Юг”/. С реализирането на този проект се 
създаде функционална и естетическа паркова среда,чрез която 
се осъществява градоустройствената връзка - Градски център 
– главно обществено ядро на Парк “Арпезос Север”, а оттам и 
връзка с Парк “Арпезос Юг” и река Арда – градообразуващ 
фактор в центъра на града, обединяващ двете му части. 

Цел на проекта Ускоряване развитието на град Кърджали като икономически 
и социален център, предоставящ достъпна и привлекателна 
градска среда за своите жители, посетителите и работещите в 
него 

Период на изпълнение  24 месеца от октомври  2009 до май 2012 
Бенефициент Община Кърджали 

 
Партньор (ако е 
приложимо) 

- 

Финансиращ орган ОП"Регионално развитие" 2007-2013г. 
Дейности по проекта Дейност 1 Сформиране на екип по проекта  

Дейност 2 Информационна кампания, публичност и 
визуализация 
Дейност 3 Избор на консултант и подготовка на тръжна 
документация  
Дейност 4 Провеждане на тръжни процедури за избор на 
изпълнители  
Дейност 5 Строителен надзор над обектите  
Дейност 6 Изпълнение на строителномонтажни дейности 
Дейност 7 Въвеждане на обекта в експлоатация  
Дейност 8 Одит на проекта  
Дейност 9 Администриране и отчетност на проекта  

 
Обща стойност на проекта 

8704368,18 лв. 
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Наименование на проекта „Подготовка на интегриран план за градско 
възстановяване и развитие  град Кърджали” 

Номер на договора Договор: BG161РО001/1.4-07/2010/017 
 

Кратко описание на 
проекта 

По проекта бе подготвен и одобрен Интегриран план за 
градско възстановяване и развитие на  град Кърджали 

Цел на проекта Общата цел на проектното предложение е повишаване 
качеството на живот, подобряване на екологични условия и 
физическата среда, включително предотвратяване на рискове 
на територията на град Кърджали. Изработването на 
интегриран план за градско възстановяване и развитие има за 
цел да насочи развитието на територията на града по устойчив 
начин и трайно да преодолее високата концентрация на 
икономически, природни и социални проблеми.Така 
определената обща цел на проектното предложение изцяло 
съотвества на основната цел на операцията „Подобряване на 
физическата среда и превенция на риска” и на настоящата 
схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

Период на изпълнение  30 месеца от юни 2011 до декември 2013г. 
Бенефициент Община Кърджали 

 
Партньор (ако е 
приложимо) 

- 

Финансиращ орган ОП "Регионално развитие" 2007-2013г. 
Дейности по проекта Дейност 1: ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА  

Дейност 2: ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЪЖНИ 
ПРОЦЕДУРИ  
Дейност 3: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА 3.1. Изготвяне на 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие с 
времеви хоризонт до 2020 г.  
Дейност 4: ОДИТ  
Дейност 5: РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И 
ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ 
  

 
Обща стойност на проекта 

495860 лв 
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Наименование на 
проекта 

„Създаване на областен информационен център в гр. 
Кърджали” 

Номер на договора Договор: BG161PO002-3.3.02-00012-C0001 
 

Кратко описание на 
проекта 

 В град Кърджали бе съдаден Областен информационен център, 
който предоставя на жителите на региона информационни, 
комуникационни, логистични и експертни услуги.  
Служители в центъра дават информация за открити процедури по 
оперативните програми и възможностите за финансиране на 
проекти по Структурните и Кохезионния фондове на ЕС. 

Цел на проекта Общата цел на проекта „Създаване на Областен информационен 
център в град Кърджали” е улесняване на достъпа на жителите на 
Област Кърджали до информация за кохезионната политика на 
Европейския съюз, нейните цели и възможностите, които 
съществуват в България Конкретните цели на проекта са насочени 
към създаване на условия за пълен достъп до информация за 
възможностите за финансиране по структурните фондове на 
Европейския съюз на хора от различни социални и етнически 
групи от Област Кърджали и осигуряване на ефективна работа на 
Областния информационен център в гр. Кърджали. Целите на 
проекта ще бъдат постигнати чрез реализирането на следните 
дейности: • Създаване на Областен информационен център в гр. 
Кърджали, включващо оборудване и обзавеждане на центъра и 
подбор и обучение на служителите в центъра. • Функциониране на 
Областния информационен центърв гр. Кърджали. Основната част 
от работата на центъра ще бъде свързана с предоставянето на 
информационни и логистични услуги на целеви 

Период на изпълнение  36 месеца от юли 2011 г. до юни 2015 г. 
Бенефициент Община Кърджали 

 
Партньор (ако е 
приложимо) 

- 

Финансиращ орган ОП "Техническа помощ" 
Дейности по проекта Дейност 1 „Създаване на Областен информационен център в град 

Кърджали" 
Дейност 2 „Функциониране на Областния информационен център 
в град Кърджали” 
Дейност 3 „Медийно отразяване и осигуряване на публичност на 
проекта” 
Дейност 4 „ Административно управление на проекта” 

 
Обща стойност на 
проекта 

466 055,52лв 
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Наименование на проекта „Мостът – кръстопът на култури”;   
Номер на договора Договор: BG161PO001/1.1-10/2010/033, 
Кратко описание на 
проекта 

По проекта бе проведено  Иновативното културно събитие в 
комплекс от няколко вида дейности, условно разпределени в 
две групи. 
Към първата група спадат: „Дни на изкуствата” – Ден на 
фотографията „Аз и моят град”, Ден на музиката, Ден на 
приказката; Уъркшоп по фотография; Уикенд фестивал /лайв 
концепция/ „Мостът”; Изложба на открито „Старият 
Кърджали”. 
Към втората група спадат: Изследване на мултикултурната 
памет; съставяне и публикуване на рекламно-информационен 
каталог „Ден на музиката” за песенните и инструментални 
традиции в целевия регион. 
По проекта се закупи подходящо оборудване и обзавеждане 
(озвучителна, осветителна и видео техника, мултимедия, 
екрани, витрини и др.), даващо възможност за организиране 
на иновативното културно събитие, както и за бъдещи 
културни прояви. 

Цел на проекта Основната цел на проектното предложение е да насърчи 
новаторството на гражданите чрез участието им в нов тип 
културни събития, изпълнявани в нетрадиционни публични 
пространства, като по този начин обогати и развие градската 
културна инфраструктура. Анимирането на публични 
пространства чрез проектните дейности цели да увеличи 
привлекателността на Кърджали като град на гражданите. 

Период на изпълнение  24 месеца от август 2011 г. до август 2013 г. 
Бенефициент Община Кърджали 

 
Партньор (ако е 
приложимо) 

 Фондация “Младежки център КРЪГ” 

Финансиращ орган ОП "Регионално развитие" 2007-2013г. 
Дейности по проекта 418 152 лв 
 
Обща стойност на проекта 

Дейност 1. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА  
Дейност 2. ПОДГОТОВКА И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА 
ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ  
Дейност 3. ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДХОДЯЩО 
ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ  
Дейност 4. ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА 
ИНОВАТИВНО КУЛТУРНО СЪБИТИЕ  1во издание 
Дейност 5. ИЗСЛЕДВАНЕ НА МУЛТИКУЛТУРНАТА 
ПАМЕТ  1ви етап  
Дейност 6. ДЕЙСТВИЯ ЗА ПУБЛИЧНОСТ И 
ИНФОРМИРАНОСТ  
Дейност 7. ПРОМОТИРАНЕ НА ИНОВАТИВНОТО 
СЪБИТИЕ  
Дейност 8. ОДИТ НА ПРОЕКТА 
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Наименование на проекта „Ефективно взаимодействие между заинтересованите 
страни в Община Кърджали за формиране, 
изпълнение и мониторинг на общински политики” 

Номер на договора Договор: BG051PO0021.3.040022C0001 
Кратко описание на 
проекта 

По проекта бе разработен механизъм за взаимодействие 
на местната власт, НПО и бизнеса. Бяха организирани и 
провеждени изнесено обучение, бяха изготвени 
междинна оценка на Плана за развитие на община 
Кърджали за периода 2006-2010 г., изследване и анализ 
на социално –икономическо развитие на общината за 
периода 2005-2010г и разработване на SWOT анализ. 

Цел на проекта Да се създадат условия за прозрачно формиране, 
ефективно изпълнение и ефикасен мониторинг на 
общински политики 

Период на изпълнение  18 месеца от декември 2011 г. до юли 2013 г. 
Бенефициент Община Кърджали 

 
Партньор (ако е 
приложимо) 

- 

Финансиращ орган ОП "Административен капацитет" 2007-2013г. 
Дейности по проекта Дейност 1 „Управление на проекта”  

Дейност 2. „Провеждане на процедури за избор на 
изпълнители”  
Дейност 3. „ Изготвяне на междинна оценка на 
изпълнението на Плана за развитие на Община 
Кърджали за периода 2007 2010г.”  
Дейност 4. „Организиране и провеждане на изнесено 
модулно обучение „Формиране на общински политики” 
Дейност 5. „Изследване и анализ на социално 
икономическото развитие на общината за периода 2005-
2010г. и разработване на SWOT анализ”.  
Дейност 6. „Разработване на модел за мониторинг на 
изпълнението на общински политики и модел за 
консултиране на изпълнението на общински политики”  
Дейност 7. „Информираност и публичност на проекта” 

 
Обща стойност на проекта 

293 566 лв 
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Наименование на проекта  Проект „ Перперикон –дом на богове и хора”, 
Номер на договора Договор: BG161PO001/3.1-03/2010/033, 
Кратко описание на 
проекта 

Изпълнението на проекта обхваща консервационни и 
реставрационни дейности в архитектурен комплекс 
„Перперикон”. Извършена е рехабилитация и укрепване 
на пешеходната мрежа в посетителския център. 
Монтирани са дървени стълби, парапети и пътеки, 
даващи възможност на посетителите да разглеждат 
комплекса по найудобния начин. 

Цел на проекта Да се подобри състоянието на Археологическия 
комплекс Перперикон, което да спомогне за развитието 
на устойчив туристически продукт и разнообразяване на 
туристическата дестинация. 

Период на изпълнение  24  месеца от февруари 2012 до февруари  2014 
Бенефициент Община Кърджали 

 
Партньор (ако е 
приложимо) 

- 

Финансиращ орган ОП "Регионално развитие" 2007-2013г. 
Дейности по проекта Дейност 1. Сформиране на екипа за управление и 

мониторинг на проекта  
Дейност 2. Осигуряване на публичност по проекта 
Дейност 3. Подготовка на тръжна документация и избор 
на изпълнители  
Дейност 4. Изпълнение на строителен надзор  
Дейност 5. СМР за развитие на културноисторически 
атракции  опазване и експониране на археологичен 
комплекс Перперикон  
Дейност 6. Изпълнение на дейности по дребномащабна 
техническа инфраструктура  
Дейност 7. Въвеждане на обектите в експлоатация 
 Дейност 8. Анимация на атракцията  
Дейност 9. Провеждане на обучения по специалностите 
аниматор и екскурзовод  
Дейност 10. Осигуряване публичност на атракцията  
Дейност 11. Отчитане и одит на проекта 

 
Обща стойност на проекта 

3 794 510,73 лв 
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Наименование на проекта     „Дом за всяко дете” 
Номер на договора Договор:BG161PO001/1.1-12/2011/054 
Кратко описание на 
проекта 

Проект „Дом за всяко дете” включва изграждането в град 
Кърджали на трите центъра и защитеното жилище 
съобразявайки се с функционалните изисквания и 
стандарти за изграждане на материална база за 
настаняване на деца и младежи с увреждания, съчетано с 
доставка и монтаж на оборудване, съобразено с нуждите 
на ползвателите. Целевата група на проекта са 36 деца с 
увреждания на възраст над 3 години, които са настанени 
в специализирани институции и 8 младежи с 
увреждания.  

Цел на проекта Общата цел на проектното предложение «Дом за всяко 
дете» на Община Кърджали е да допринесе за създаване 
на устойчиви и рентабилни резиденти социални услуги в 
общността, подпомагащи процеса на 
деинституционализация и насочени към подобряване 
качеството на живот и жизнената среда на деца над 3 
години и младежи с увреждания. 

Период на изпълнение  24  месеца от март 2012 до март  2014 
Бенефициент Община Кърджали 

 
Партньор (ако е 
приложимо) 

-  

Финансиращ орган ОП "Регионално развитие" 2007-2013г. 
Дейности по проекта дейност 1 Сформиране на екипа по проекта  

дейност 2 Осигуряване на информираност, публичност и 
визуализация  
дейност 3 Подготовка и провеждане на тръжни 
процедури за избор на изпълнители  
дейност 4 Изграждане на три Центъра за настаняване от 
семеен тип и едно Защитено жилище  
дейност 5 Извършване на строителен надзор  
дейност 6 Въвеждане в експлоатация на трите Центъра и 
Защитеното жилище  
дейност 7 Доставка и монтаж на оборудване за трите 
центъра и защитеното жилище  
дейност 8 Одит на проекта  
дейност 9 Администриране и отчетност по проекта 

 
Обща стойност на проекта 

239 4490,2 лв 
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Наименование на проекта  „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в 
учебни заведения и детски градини в община 
Кърджалина ” 

Номер на договора Договор: BG161PO001/1.1-09/2010/046, 
 

Кратко описание на 
проекта 

По проекта бяха въведени мерки за енергийна 
ефективност в 7 сгради на учебни заведения в ощина 
Кърджали 

Цел на проекта Да осигури образователна инфраструктура с високо ниво 
на енергийна ефективност и да подобри качеството на 
жизнената и работната среда в 8 сгради от общинската 
образователна инфраструктура, гарантиращо устойчото 
развитие на Община Кърджали 

Период на изпълнение  24  месеца от юли 2012 до юли  2014 
Бенефициент Община Кърджали 

 
Партньор (ако е 
приложимо) 

-  

Финансиращ орган ОП "Регионално развитие" 2007-2013г. 
Дейности по проекта Дейност 1 Създаване на екип за управление на проекта 

Дейност 2 Разработване на тръжна документация за 
избор на изпълнители и провеждане на тръжни 
процедури   
Дейност 3: Изпълнение на СМР, независим строителен 
надзор и авторски надзор  
Дейност 4 Въвеждане на обектите в експлоатация 
Дейност 5 Осигуряване на информация и публичност на 
проекта  
Дейност 6 Отчетност и мониторинг по проекта  
Дейност 7: Извършване на одит на проекта  

 
Обща стойност на проекта 

2 973 183,73 лв 
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Наименование на проекта  „Подобряване на ефективността и оптимизиране на 
структурата на администрацията на община Кърджали” 
 

Номер на договора Договор  № BG051PO0021.1.040003C0001 
 

Кратко описание на 
проекта 

За постигането на специфичните цели на проекта, свързани с 
подобряване на работните процеси в общинска 
администрация Кърджали и повишаване на ефективността, 
ефикасността и избягване на дублиращи се функции в 
администрацията, бе организирано съпътстващо обучение на 
служителите от общинска администрация. 
Участниците в обучението имаха възможност да придобият 
нови знания и умения по теми, свързани с насоките за работа 
с новите актуализирани вътрешно-административни 
нормативни документи, изготвени по проекта. Беше направен 
преглед на изводите и препоръките от изготвения доклад за 
функционален анализ. Общинските служители от целевата 
група бяха запознати с предимствата на новите методи за 
работни процеси, както и със стандартите, внедрени и 
работещи в други административни единици. 

Цел на проекта Подобряване на ефективността на общинска администрация 
Кърджали чрез стимулиране на организационното развитие на 
административните структури на общината 
 

Период на изпълнение  12  месеца октомври 2012 до октомври 2013г. 
 

Бенефициент Община Кърджали 
 
 

Партньор (ако е 
приложимо) 

-  

Финансиращ орган ОП "Административен капацитет" 2007-2013г. 
 

Дейности по проекта Дейност 1. Дейности за организация и управление на проекта 
Дейност 2. Извършване на функционален анализ в 
администрацията на община Кърджали 
Дейност 3. Изготвяне на мерки за оптимизация на 
администрацията и работните процеси в община Кърджали 
Дейност 4. Актуализиране на нормативни и стратегически 
документи във връзка с оптимизиране на структурата и 
подобряване на работните процеси 
Дейност 5. Провеждане на съпътстващи обучения за 
общинската администрация 
Дейност 6. Дейности за информация и публичност 
 

 
Обща стойност на проекта 

108 676,04 лв 
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Наименование 
на проекта 

 ”Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и 
довеждащ колектор, разширение и реконструкция на 
водоснабдителната и канализационна мрежа”, 

Номер на 
договора 

BG161PO0051.0.060079C0001 

Кратко 
описание на 
проекта 

По проекта бе извършен ремонти  реконструкция на част от водопроводната 
и канализационна мрежа в гр. Кърджали и бе  изградена Пречиствателна 
станция за отпадъчни води на град Кърджали /ПСОВ/.   

Цел на 
проекта 

Проекта цели прекратяване изливането на отпадъчни води в р. Арда; 
постигане на траен положителен ефект от предотвратяване риска за здравето 
на жителите чрез изграждане на ПСОВ с необходимия капацитет и степен на 
пречистване на отпадъчните води; осигуряване максимално възможен 
процент покриване на канализационни услуги за населението; подобряване 
на качеството на повърхностните и подземните води, както и на околната 
среда, чрез изграждане на завършена канализационна мрежа и съвременни 
средства за третиране на отпадъчните води; намаляване разходите на Водния 
Оператор ( ВиК Кърджали) и на населението, засегнато от проекта на 
територията на гр. Кърджали; повишаване качеството на живот на жителите 
и гостите на гр.Кърджали и намаляване на дисбаланса между 
инвеститорския интерес и съществуващата водоснабдителна 
инфраструктура. 

Период на 
изпълнение  

12  месеца октомври 2012 до октомври 2013г. 

Бенефициент Община Кърджали 
Партньор (ако 
е приложимо) 

-  

Финансиращ 
орган 

ОП „Околна среда 2007-2013г." 

Дейности по 
проекта 

Дейност 1: Проучване и проектиране  
Под  дейност 1.1: Проучвания и проекти, изготвени преди кандидатстване 
Под  дейност 1.2: Допълнително изисквани проекти, включени в проекта 
Работен проект за ПСОВ Кърджали следва да се изработи от избрания 
Изпълнител, както е зададено в договорните условия на Жълтия ФИДИК. 
Дейност 2: Закупуване на земи / недвижими имоти  
Дейност 3: Строителномонтажни работи Под  дейност 3.1 – Водоснабдяване 
Под  дейност 3.2 – Канализация Под  дейност 3.3 – Довеждащ Колектор към 
ПСОВ Под  дейност 3.4 – Изграждане на ПСОВ Схемата за пречистване на 
водата в изградената ПСОВ включва механично стъпало, биологично 
стъпало с предварителна денитрификация и биодефосфатизация и UV 
дезинфекция.  
Дейност 4: Доставка на машини и съоръжения Във връзка с предложените 
мерки за водоснабдяване и канализация, не се предвижда закупуване на 
машини и съоръжения. 
Дейност 5: Техническа помощ за организация и управление на проекта 5.1 
Управление на проекта: Дейност 5.2 Публичност:  
Дейност 6: Одит  
Дейност 7: Надзор по време на строителство 7.1 Строителен надзор 7.2 
Авторски Надзор 

Обща 
стойност на 
проекта 

69 970 080,24 лв 
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Наименование 
на проекта 

“Чрез подкрепа към промяна” 

Номер на 
договора 

Договор №BG051PO001-5.1.04-0145-С0001 

Кратко 
описание на 
проекта 

С реализирането на проекта бе постигнато развитието и 
усъвършенстването на социалните услуги, предоставяни в домашна среда 
от Община Кърджали, чрез създаване на устойчив иновативен модел за 
осигуряване на достоен живот за лица, които са в частична или пълна 
невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация е 
основна цел на  проект. 
При изпълнението се създаде Звено за услуги в домашна среда към 
Домашен социален патронаж, за предоставяне на услуги, насочени към 
осигуряване на почасова помощ в ежедневието и подкрепа за социално 
включване на лицата от целевата група. Бяха създадени и нови работни 
места в сектора на социалната икономика и осигуряване на възможност за 
преодоляване на бедността за безработни лица. 
В рамките на проекта бе осигурена подкрепа на семейства, в които има 
лице с трайно увреждане и даване на възможност за професионално 
развитие на неговите членове, както в социалната сфера, така и на 
свободния пазар. Бе намален и риска от зависимост от институционален 
тип грижи на хора, нуждаещи се от подкрепа. 

Цел на проекта Създаване на Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален 
патронаж и предоставяне на почасови иновативни социални услуги на 
лица с увреждания и възрастни хора с ограничения или невъзможност за 
самообслужване. 

Период на 
изпълнение  

16  месеца от  февруари 2013 до март  2014 

Бенефициент Община Кърджали 
Партньор (ако е 
приложимо) 

-  

Финансиращ 
орган 

ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013г. 

Дейности по 
проекта 

Дейност 1: Организация и управление на проекта 
Дейност 2. Определяне, оборудване и обзавеждане на помещение за Звено 
за услуги в домашна среда 
Дейност 3. Кандидатстване, подбор и назначаване на персонал за 
управление на Звено за услуги в домашна среда и персонал за 
предоставяне на услугите. 
Дейност 4. Организиране и провеждане на въвеждащо и надграждащи 
обучения. 
Дейност 5: Кандидатстване, оценка и класиране на кандидатите за 
ползване на социалните услуги 
Дейност 6: Предоставяне на почасови социални услуги от Звено за услуги 
в домашна среда 
Дейност 7: Информиране и публичност. 

Обща стойност 
на проекта 

213 468,95 лв 

Снимков 
материал(2-3 
снимки) 
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Наименование 
на проекта 

„Изграждане на Парк „Арпезос – север” ІІІ етап и рехабилитация и 
реконструкция на тротоари в град Кърджали”; 

Номер на 
договора 

Договор: BG161РО001/1.4-09/2012/020, 
 

Кратко 
описание на 
проекта 

По проекта продължи изграждането на новият парк „Арпезос – север” в 
град Кърджали  Бяха изградени инфраструктурата на ІІІ етап на парк, 
зелените площи, както и спортни  съоръжения -малко футболно игрище, 
комбинирано игрище за хандбал и баскетбол с мобилни баскетболни 
кошове, комбинирано игрище за волейбол и бадмингтон – с трибуни за 
зрители и мрежа на метална конструкция и пет стационарни тенис маси. 
Тук е изградено и единственото в България кегелбан-игрище, разположено 
в парк. За по-възрастните посетители на тази част от парка има фитнес 
уреди, а за най-малките – паркови игрушки от всякакъв тип. 

По проекта бе извършена рехабилитация на тротоарите и бе въведено 
енергоспестяващо улично осветление по бул. „България” в града. 

Цел на проекта Подобряване на качеството на живот в град Кърджали и засилване на 
ролята му на икономически и социален център, предоставящ достъпна и 
привлекателна градска среда за своите жители и посетители.  

Период на 
изпълнение  

24 месеца от май 2013 до май 2015 г. 
 

Бенефициент Община Кърджали 
 

Партньор (ако е 
приложимо) 

-  

Финансиращ 
орган 

ОП "Регионално развитие" 2007-2013г. 
 

Дейности по 
проекта 

дейност 1 за основен обект СФОРМИРАНЕ НА ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
И МОНИТОРИНГ НА ПРОЕКТА  
дейност 2 за основен обект ПОДГОТОВКА НА ТРЪЖНА 
ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ  
дейност 3 за основен обект ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И 
АВТОРСКИ НАДЗОР  
дейност 4 за основен обект ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ 
НА ПАРК „АРПЕЗОС– СЕВЕР” ІІІ етап – ГР. КЪРДЖАЛИ  
дейност 5 за основен обект ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР  Рехабилитация на 
тротоари по бул. „България” и въвеждане на енергоспестяващо улично 
осветление от кръстовището с ул. „Булаир” до кръстовището с улица „Отец 
Паисий”  град Кърджали и Реконструкция на тротоари по бул. „България” и 
ул.”Миньорска” с обхват от кръстовището при магазин „Гейк” до 
ул.”Булаир” и прилежащите им терени по плана на гр.Кърджалидейност 
 дейност 6 за основен обект ВЪВЕЖДАНЕ НА ОБЕКТИТЕ В 
ЕКСПЛОАТАЦИЯ  
дейност 7 за основен обект ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ ПО 
ПРОЕКТА  
дейност 8 за основен обект ОТЧИТАНЕ И ОДИТ НА ПРОЕКТА  
дейност 1 за допълнителен обект СФОРМИРАНЕ НА ЕКИП ЗА 
УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА П 
дейност 3 за допълнителен обект ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЕН 
НАДЗОР И АВТОРСКИ НАДЗОР  
дейност 5 за допълнителен обект ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР дейност 6 за 
допълнителен обект ВЪВЕЖДАНЕ НА ОБЕКТА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
дейност 7 за допълнителен обект ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ ПО 
ПРОЕКТА 
дейност 8 за допълнителен обект ОТЧИТАНЕ И ОДИТ НА ПРОЕКТА  
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Обща стойност 
на проекта 

    5 012 248  лв 
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Наименование на проекта “Компетентна, ефективна и прозрачна общинска 
администрация – Кърджали” 

Номер на договора BG051PO0022.2.080128C0001 
 

Кратко описание на 
проекта 

Основните дейности по проекта са шест, а по част от тях в 
различни обучения бяха обхванати 120 служители от 
общинска администрация Кърджали. Сред темите на 
обученията са мотивация и лидерство, работа в екип, 
предотвратяване и решаване на конфликти и стратегически 
мениджмънт в държавната администрация, управление и 
оценка на изпълнението. По проекта бяха обучени и 
специалистите в кметствата, които ще се запознаят със 
специализиран софтуерен продукт свързан със Закона за 
гражданската регистрация и поднормативните актове. 

Цел на проекта Повишаване на квалификацията, подобряване на 
професионалните компетентности и мотивация на 
служителите в общинска администрация Кърджали. 

Период на изпълнение  12 месеца от май 2013 г. до май 2014 г 
Бенефициент Община Кърджали 

 
Партньор (ако е 
приложимо) 

-  

Финансиращ орган ОП "Административен капацитет" 2007-2013г. 
Дейности по проекта Дейност 1. Управление на проекта 

Дейност 2. „Провеждане на процедури за избор на 
изпълнители” 
Дейност 3. „Участие на служители от общинска 
администрация в обучения, организирани от „Института за 
публична администрация”(ИПА) 
Дейност 4. „Организиране и провеждане на изнесено 
мотивационно модулно обучение на служители от 
общинската администрация” 
Дейност 5. „Организиране и провеждане на изнесено 
специализирано обучение „Прозрачна и ефективна общинска 
администрация в услуга на гражданите 
Дейност 6. Информация и публичност 

Обща стойност на проекта    81 217 лв 
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Наименование на проекта „ Техническа помощ за развитието на град Кърджали” 
 

Номер на договора Договор: BG161РО001/5-02/2012/014, 
 

Кратко описание на проекта По проекта са изготвени технически паспорти на сградите на 
4 учебни заведения и 3 културни инстититуции в гр. 
Кърджали. Разработените са 9 работни проекта, от които 2 
проекта за въвеждане на енергоспестяващо улично осветление 
и ремонт и реконструкция на уличната мрежа в сфера 
"Градска среда", 4 проекта за основен ремонт и въвеждане на 
мерки за енергийна ефективност на сгради на учебни 
заведения в гр. Кърджали и 3 проекта за основен ремонт и 
въвеждане на мерки за енергийна ефективност на културни 
институции в гр. Кърджали. 
 

Цел на проекта Общата цел на проект "Техническа помощ за развитието на 
град Кърджали" е да се създадат условия за устойчивото 
развитие на град Кърджали като социално  икономически, 
административен и културен център на област Кърджали. 
Специфичните цели на проекта са: Да се подготвят два 
инвестиционни проекта за въвеждане на енергоспестяващо 
улично осветление и ремонт и реконструкция на улична 
мрежа на територията на град Кърджали; Да се разработят 
четири инвестиционни проекта за модернизиране на сградния 
фонд на учебни заведения в гр. Кърджали; Да се подготвят 
три инвестиционни проекта за подобряване на състоянието на 
сградите на културни институции в град Кърджали. 

Период на изпълнение  18 месеца от юли 2013 до юли 2015 г. 
 

Бенефициент Община Кърджали 
 

Партньор (ако е приложимо) -  
Финансиращ орган ОП "Регионално развитие" 2007-2013г. 

 
Дейности по проекта дейност 1 „Административно управление на проекта“ дейност 

2 „Подготовка и провеждане на процедури за избор на 
изпълнители“ дейност 2 „Подготовка и провеждане на 
процедури за избор на изпълнители“ дейност 3 „Изготвяне на 
технически паспорти на обектите“ дейност 3 „Изготвяне на 
технически паспорти на обектите“  
дейност 4 „Изготвяне на обследвания за енергийна 
ефективност на обектите“ дейност 4 „Изготвяне на 
обследвания за енергийна ефективност на обектите“ 
дейност 5 „Разработване на работни проекти на обектите“ 
дейност 6 „Медийно отразяване и осигуряване на публичност 
на дейностите по проекта“  
дейност 7 „Извършване на одит на проекта“ 
дейност 8 "Провеждане на обсъждане на идеи за обемно 
пространствени решения" дейност 8 "Провеждане на 
обсъждане на идеи за обемно пространствени решения" 
 

Обща стойност на проекта  535 873,39  лв 
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Наименование на проекта                            Дом за всяко дете - 2 
Номер на договора Договор  BG051PO001-5.2.12-0031-C0001 
Кратко описание на 
проекта 

В резултат на реализирането на проекта, в община Кърджали 
са разкрити три Центъра за настаняване от семеен тип, всеки 
от които е с капацитет 14 деца, и едно Защитено жилище за 
осем младежи и девойки с увреждания. Назначен е и 
предвиденият по проекта персонал за тях. 
В Центровете и Защитеното жилище е създадена среда близка 
до семейната, при която децата и младежите получават 
необходимата им индивидуална грижа и изграждат умения за 
самостоятелен и независим живот. За всички потребители е 
осигурена 24 часова грижа, достъп до външни услуги, в 
зависимост от потребностите им, организирани са и 
заниманията им за свободното време, като те се съобразяват с 
индивидуалните потребности на всеки. 

Цел на проекта Разкриване на нови социални услуги  ЦНСТ и ЗЖ  
Период на изпълнение  18 месеца от декември 2013 г. до април 2015 г. 
Бенефициент Община Кърджали 

 
Партньор (ако е 
приложимо) 

-  

Финансиращ орган ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013г. 
Дейности по проекта Дейност 1. Организация и управление на проекта. 

Дейност 2. Информиране и публичност. За популяризиране на 
проектната инициатива, дейностите, начините за участие в 
проекта и социалния ефект от неговото осъществяване се 
организира и провежда информационна кампания 
Дейност3. Подбор и назначаване на персонал и лица за 
експертни и подкрепящи дейности. 3.1. Подбор и назначаване 
на персонал за предоставяне на услугите. 3.2. Подбор на лица 
за експертни и подкрепящи дейности 
Дейност 4.Подготовка, преместване и настаняване на децата и 
младежите в центровете за настаняване от семеен тип и 
защитеното жилище 
Дейност 5. Предоставяне на социалната услуга Център за 
настаняване от семеен тип 
Дейност 6. Предоставяне на социалната услуга 

Обща стойност на проекта    565 640,96 лв 
 


