Реализирани проекти от Община Кърджали за периода 2014-2016 г.
Наименование „Перперикон -Минало за бъдеще”
на проекта
Номер на
договора

Договор 24-10М1-28

Кратко
описание на
проекта

Проекта е насочен към:
Жителите на община Кърджали от различни социални и етнически групи,
вкл. и роми;Специалисти в областта на културното наследство от България и
Норвегия, Исландия и Лихтенщайн – историци, археолози, изследователи,
архитекти с интерес към историята и представители на институции,
отговарящи за опазването на културното наследство;Посетители на
Археологическия комплекс „Перперикон” – български и чуждестранни
туристи, ученици и студенти, пенсионери и граждани от други социални
групи.
Основните дейности по проекта са свързани с консервационнореставрационните работи и експониране на античен и средновековен град
Перперикон съгласно изготвения, съгласуван и одобрен работен проект,
който обхваща югозападната част на Акропола. Ще бъдат консервирани и
реставрирани сгради, съоръжения и урбанистични структури, находящите
се в тази част, а именно – 3 олтара, щерна, 4 жилищни сгради, крепостната
стена на Акропола с 2 бастиона, полигонална кула и уличната мрежа.
По проекта ще се организират и проведат и промоционални събития за
популяризиране на Перперикон.
В резултат от изпълнението на проекта ще бъдат: Реставрирани и
експонирани 11 обекта от античен и средновековен град Перперикон;
Проведени тридневен промоционален семинар „Перперикон – минало за
бъдеще”, 6 презентационни събития и 3 пресконференции; Създаден сайт на
проекта; Поставени билборд и информационна табела; Разпространени
2000 бр. дипляни и 4000 бр. брошури; Отпечатани 10 публикации в местната
и националната преса.
Основната цел на проекта „Перперикон – минало за бъдеще” е да се
възстанови, съхрани и популяризира археологически комплекс
„Перперикон” като уникална част от българското и европейското културно
наследство. Специфичните цели на проекта са: Да се възстанови, съхрани и
експонира античен и средновековен град Перперикон, който е част от
едноименния комплекс; Да се популяризира археологически комплекс
„Перперикон” като част от българското и европейското културно
наследство.
24 месеца от април 2015 до април 2017

Цел на
проекта

Период на
изпълнение
Бенефициент

Община Кърджали

Партньор (ако
е приложимо)

Регионален исторически музей – Кърджали (РИМ)

Финансиращ
орган

Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство”
на Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства” ( ФМ на
ЕИП) 2009-2014

Дейности по

Основните дейности по проекта са: Управление на проекта; Разработване на
1

проекта

Обща
стойност на
проекта

тръжна документация за избор на изпълнители и провеждане на тръжни
процедури; Извършване на КРР на античен и средновековен град
Перперикон; Осъществяване на строителен и авторски надзор на
извършването на КРР; Въвеждане на обекта в експлоатация; Организиране и
провеждане на промоционални събития за популяризиране на Перперикон;
Осъществяване на дейности за информация и публичност на проекта.
1 463 359,05 лв

2

Наименование на
проекта

Общинска администрация
ефективна и ефикасна

Номер на договора

BG051PO0022.2.150014C0001

Кратко описание на
проекта

Организиране и провеждане на мотивационни обучения ключови
компетентности: лична ефективност, делова етика на служители от
община Кърджали и работа със специфични групи граждани,
включително неграмотни и малограмотни за кметовете на кметства и
кметските наместници за повишаване на професионалните им
компетентности.
Повишаване на професионалните компетентности и мотивация на
кметовете на кметства, кметските наместници и служителите в
общинска администрация Кърджали.
От 22.07.2014г. до 22.07.2015 г.

Цел на проекта

Период на
изпълнение

Кърджали

–

професионална,

Бенефициент

Община Кърджали

Партньор (ако е
приложимо)

-

Финансиращ орган

Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013 г.

Дейности по проекта Дейност 1. „Административно управление на проекта”

Обща стойност 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”
Дейност 4. „Организиране и провеждане на изнесено мотивационно
модулно обучение за кметовете на кметства и кметските наместници”
Дейност 5. „Организиране и провеждане на изнесено специализирано
обучение в ключови компетентности: лична ефективност, делова
етика на служители от община Кърджали и работа със специфични
групи граждани, включително неграмотни и малограмотни”
Дейност 6. Информираност и публичност на проекта
109 675 лв.

3

Наименование на проекта

POMIS
„Пилотно
функциониране
на
общинска
интегрирана система за управление на отпадъците”
(ПОМИС) Община Кърджали е партньор

Номер на договора

Договор № B2.11.07/01.10.2013г

Кратко описание на
проекта

Проекта ПОМИС се опитва да намери алтернативни начини за
управление на отпадъците чрез привличане на самите
замърсители, участващи в специфични потоци генерирани
отпадъци.

Цел на проекта

Проектът ПОМИС има за цел изпълнението на две (2)
пилотни програми (Домашно компостиране и рециклиране на
отработени масла) в Източна Македония и Тракия (Гърция) и
Област Кърджали (България). Чрез тези общи дейности ще
бъдат изследвано минимизирането на отпадъците.

Период на изпълнение

24 месеца от октомври 2013 до 30 септември 2015

Бенефициент

Асоциация за управление на отпадъците в района на Източна
Македония и Тракия от Република Гърция
Община Кърджали и Регионално сдружение „За чисти
Родопи”

Партньор (ако е
приложимо)
Финансиращ орган

Програма за европейско териториално
Гърция -България 2007-2013

Дейности по проекта

Основни дейности, които ще се изпълняват от Община
Кърджали са:
Количествено изследване на генерирания отпадък;
Качествен анализ на събраните отпадъци;
Изграждане на външно ел. захранване за Регионалния център за
управление на отпадъци, община Кърджали;
Доставка на оборудване – електронна безшахтова автомобилна
везна за РЦУО;
Техническа помощ за мониторинг, оценка и оптимизиране на
интегрираната система за управление на отпадъците.
Регионално сдружение „За чисти Родопи” ще проведе
информационни кампании в населените места и в градските
центрове, ще поддръжка интернет страницата на проекта, ще
организира семинари за обмяна на опит и ще доставя и монтира
в общините 200 бр. компостери и 800 бр. контейнери за
биологични отпадъци.
440 431,60 лв

Обща стойност на проекта

сътрудничество
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