Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020
П р о е к т : "Инвестиционна програма за изпълнение на Интегриран
план за градско възстановяване и развитие на град Кърджали"“
Номер на договор: BG16RFOP001-1.040
Бенефициент:
Община Кърджали
Финансиращ орган: Оперативна програма " Региони в растеж " 20142020
Обща стойност на програмата: 21 048 163.28 лева
Период на изпълнение: 48 месеца
Кратко описание на програмата : Стратегическата цел на Инвестиционната
програма е чрез реализирането на приоритетни проекти да се постигне изпълнение на
целите на ИПГВР на град Кърджали, свързани с подобряване на качеството на живот на
жителите. Специфични цели на инвестиционната програма са:
• Чрез идентифициране на приоритетни проекти от ИПГВР да се постигне фокусиране
и концентриране на наличния финансовия ресурс.
• Чрез реализацията на проекти за подобряване на техническата инфраструктура да се
създаде достъпна и удобна градска среда в Кърджали;
• Подобряване на образователната инфраструктура за осигуряване на качествено и
достъпно образование;
• Създаване на нова социална инфраструктура като част от превенция на риска от
социално изключване и интеграция на маргинални групи.
Част от програмата е списък с основни проекти, свързани благоустрояване на градската
среда, модернизация на образователната инфраструктура и изграждане на социални
жилища, като нова социална услуга.
В основния списък на проектите на Инвестиционната програма са включени 3
проекта със следните обекти:
І. Проект „Обновяване и реконструкция на образователни обекти в град
Кърджали” по Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура”
Включени обекти:
1. „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за
сграда на СОУ „П.Р.Славейков“
2. „Основен ремонт и мерки за енергийна ефективност за сграда на СОУ
„Отец Паисий“
3. „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в
сградата на ГПЧЕ „Хр.Ботев” и ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”
4. „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в
сградата на ОУ „П.К.Яворов“
5. „Възстановяване на детска градина МИР”
ІІ. Проект „Изграждане на социални жилища в град Кърджали” по
Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура”
Включен обект: „Ремонт, мерки за енергийна ефективност и преустройство на
сграда на бивше общежитие на Строителен техникум”
ІІІ. Проект „Ремонт и рехабилитации на улици и тротоари в град Кърджали” по
Инвестиционен приоритет „Градска среда”
Включени обекти:

1. Рехабилитация на улична мрежа и въвеждане на енергоспестяващо улично
осветление в стара градска част включваща площад „Хаджи Димитър”, ул.”Иван
Вазов”, ул.”Климент Охридски” и ул.”Добруджа”
2. Рехабилитация на тротоари и въвеждане на енергоспестяващо улично
осветление в централна градска част - ул. „Екзарх Йосиф”, ул. "Отец Паисий"
3. Рехабилитация на тротоари и въвеждане на енергоспестяващо улично
осветление в централна градска част ул. „Републиканска“, ул. „Ген.
Чернозубов“, ул. „Самуил”
4. Рехабилитация на инфраструктура и тротоари и въвеждане на
енергоспестяващо улично осветление в централна градска част в
кв."Възрожденци" - ул. „Райко Жинзифов“, „Христо Данов“
5. Изграждане на пешеходен мост в парк Арпезос Север, сързващ I-а и II - ра
част.
В резервния списък на проекти са включени 5 проекта а именно:
І. Проект „Обновяване на обществени и административни сгради /държавни и
общински/:
С включени обекти сградите на Районна служба по Пожаробезопасност и Областна
дирекция на МВР, гр. Кърджали
ІІ. Проект „Изграждане и обновяване на обществени обекти, пространства и
инфраструктура в град Кърджали” включващ следните обекти:
1. Изграждане на части на парк „Арпезос – север“ , етап 3 А, 4 и 5;
2. Изграждане на улица Арпезос
3. Обновяване на парк Горубсо
ІIІ. Проект “Ремонт/Реконструкция, оборудване и обзавеждане на сградата на „Дом на
културата“, гр. Кърджали”
IV. Проект „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в
сградата на Регионална библиотека”Н.Й.Вапцаров” в град Кърджали”
V. Проект „Ремонт/Реконструкция, оборудване и обзавеждане на сградата на
Младежки дом, гр. Кърджали”.
С реализирането на проектите, включени в програмата, град Кърджали ще придобие
привлекателен и европейски облик, което от своя страна допринесе за устойчивото му
развитие като място подходящо за живот и инвестиции.

Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020
П р о е к т : „Техническа помощ за подобряване на административния
капацитет на Община Кърджали“
Номер на договор: BG16RFOP001-8.001-0034-C01
Бенефициент:
Община Кърджали
Финансиращ орган: Оперативна програма " Региони в растеж" 20142020
Обща стойност на проекта: 113 146.00 лева
Период на изпълнение: 42 месеца от 21.09.2016 г. до 21.03.2020 г.
Кратко описание на проекта : Основната цел на проект "Техническа помощ за
подобряване на административния капацитет на Община Кърджали" е повишаване на
административния капацитет на Общинска администрация Кърджали, свързан с

управление и изпълнение на Инвестиционната програма по Приоритетна ос 1
„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП «Региони в растеж» 2014-2020 г.
Специфичните цели на проекта са свързани с подобряване на административния
капацитет на експертите в Община Кърджали с оглед управление и изпълнение на
инвестиционната програма по процедура BG16RFOP001-1.001.039 «Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие» по ОП «Региони в растеж»
2014-2020 г. , както и със създаване на условия за ефективно функциониране на
Междинното звено за оценка на проекти по Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в
растеж” 2014-2020 г.” в Община Кърджали. Основните дейности на проекта са
насочени към осигуряване на възнаграждения за експертите от екипа за управление на
Инвестиционната програма и от Междинното звено, осигуряване на външни оценители
за участие в комисиите по оценка. По проекта са предвидени и участия в създаване на
градски мрежи и в прояви на равнище ЕС, свързани с интегрирано градско устойчиво
развитие. Публичността на изпълнението на дейностите по проекта ще се осигури чрез
предоставяне на редовни прес-съобщения до медиите и поставяне на обяснителна
табела.

Основни дейности:
1. Възнаграждения на екипа за изпълнение на Инвестиционната програма на
Община Кърджали по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на
Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г. "
2. Възнаграждения на екипа на Междинното звено в Община Кърджали с оглед
реализацията на процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на
Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.
3. Наемане на външни за Междинните звена оценители и помощник-оценители за
оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039
„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие
2014-2020 г.
4. Техническа помощ за създаване на градски мрежи и участие в прояви на
равнище ЕС, свързани с интегрирано градско устойчиво развитие
5. Дейности по информация и комуникация на проекта
6. Организация и управление на проекта

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020
П р о е к т : „ Да бъдем активни - нови възможности за младежите от
община Кърджали”
Номер на договор: BG05M9OP001-1.002-0117-С01
Бенефициент:
Община Кърджали
Партньор : Прайм Консултинг ООД
Финансиращ орган: Оперативна програма "Развитие на човешките
ресурси" 2014-2020
Обща стойност на проекта: 382 130 лева
Период на изпълнение:
15 месеца /от 01.05.2016 до 01.07.2017 г. /
Кратко описание на проекта : Проектното предложение е насочено към
активиране на младежи между 15 и 29 г. , които са останали извън образователната,
социална или трудова системи. Процесът относно тяхното активиране се базира на
изследваните причини за изолиране, поради което са избрани подходящите канали за
идентифицирането им – чрез местните кметове, социални и здравни медиатори,
директори на училища и списък с отпаднали деца от училище (предоставен от РИО),
местни НПО, АСП и ДБТ. Процесът на идентифициране ще включва индивидуални
срещи с младежите, по време на които да се установят причините за тяхната
неактивност, като ще се предложи и психологическа подкрепа на нуждаещите се лица.
Младежите ще бъдат насочени към мотивационни обучения, чиято цел ще бъде
промяна в самооценката им за възможностите им за професионална реализация, както и
подготовка за бъдещото търсене на работа. Предвидените професионални обучения по
специалностите «Озеленяване и цветарство» и «Основни и довършителни работи в
строителството» ще предоставят нови перспективи за работа пред младите хора, като те
ще бъдат включени и във временна заетост от Община Кърджали, с продължителност
от 6 месеца. Избраният инструментариум за активиране на лицата чрез подходящ
подход за идентифициране, последващи мотивационни и професионални обучения,
като и включване във временна заетост е насочен към постигане на основната цел на
проекта - създаване на условия за активиране на младежите между 15 и 29 г. от община
Кърджали.
Основна цел на проеката е създаване на условия за активиране на младежи между 15 и
29 г. от община Кърджали, които са изолирани от социалната, образователната и
трудова системи. Специфичните цели на проекта са: Цел 1.Подобряване на личните
качества на младежите чрез тяхното включване в заетост, мотивиране и психологична
подкрепа Цел 2.Повишаване професионалната квалификация на младежите, водеща до
по-добра трудова реализация обучение, започване на работа ( вкл. и като самонаети
лица), регистрация в Бюро по труда.
Предвижда се да бъдат идентифицирани 95 младежи, поне 90 от тях да преминат
мотивационно обучение, 85 да преминат професионално обучение, и 75 от тях да бъдат
наети за временна заетост на позиции, отговарящи на тяхната професионална
подготовка. Младежите, които след идентифицирането им, или преминаване на
мотивационно обучение не са продължили с участие в другите дейности по проекта, ще
бъдат насърчени да се регистрират в ДБТ, или да се ориентират към довършване /
повишаване на своето образование.

Основни дейности:
1. Идентифициране на икономически неактивни младежи
2. Организиране и провеждане на мотивационни обучения

3.
4.
5.
6.

Избор на изпълнител и провеждане на обучения за професионална квалификация
Наемане на лица от целевата група
Информиране и публичност
Управление на проекта

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
Проект:
„ Грижа за независим живот”
Номер на договор:
BG05M9OP001-2.002-0274-С01
Бенефициент:
Община Кърджали
Финансиращ орган: Оперативна програма "Развитие на човешките
ресурси" 2014-2020
Обща стойност на проекта: 499 993.93 лева
Период на изпълнение: 01.07.2016 - 28.02.2018 година
Кратко описание на проекта: В рамките на проекта ще се създаде нов Център
за предоставяне на почасови услуги в общността и в домашна среда. Ще бъдат
подбрани, обучени и назначени: ръководител/социален работник, специалист социални
услуги, психолог, медицински специалист, лични асистенти, социални асистенти и
домашни помощници.
Целта на проекта е да осигури на хора с увреждания и възрастни над 65 години в
невъзможност да се самообслужват и изпаднали в социална изолация, достъп до
социални и здравни грижи, според специфичните потребности на лицата.
Целеви групи: хора с увреждания и техните семейства; лица над 65 г. с ограничения
или в невъзможност за самообслужване.
Очаквани резултати от изпълнението на проекта са:
- създаден Центъра за предоставяне на почасови услуги в общността и в домашна
среда;
- подобряване качеството на живот на хората с увреждания и възрастни над 65г. в
невъзможност за самообслужване чрез подкрепа и насърчаване да отстояват правата си
за независим живот и социално включване;
- осигуряване на заетост на безработни хора в трудоспособна възраст и подобряване
икономическото положение на семействата им;
- утвърждаване на социалните и здравни услуги в домашна среда като необходимост за
по-добро бъдеще и икономически просперитет на подпомаганите хора и техните
семейства.

Основни дейности: Основни дейности на проекта са:
1.Организация и управление на проекта.
2.Създаване на условия за работа на Центъра за предоставяне на почасови услуги в
общността и в домашна среда.
3.Кандидатстване, подбор и назначаване на персонал в Център за предоставяне на
почасови услуги в общността и в домашна среда.
4.Обучение на персонала за предоставяне на услугите. Предоставяне на психологическа
подкрепа и консултиране на персонала на Центъра.
5.Кандидатстване, оценка на потребностите и класиране на кандидатите за ползване на
услугите. Подбор на потребители.

6.Предоставяне на почасови услуги на потребителите. Предоставяне на психологическа
подкрепа и консултиране на потребителите.
7.Информиране и публичност.

Оперативна програма „Добро управление" 2014-2020
П р о е к т : ”Областен информационен център Кърджали - в
подкрепа на гражданите”
Номер на договор: BG05SFOP001-4.001-0027-С01
Бенефициент:
Община Кърджали
Финансиращ орган: Оперативна програма "Добро управление" 20142020
Обща стойност на проекта: 314 929,36 лева
Период на изпълнение: 37 месеца /от 10.03.2016 – 31.12.2018 г./
Кратко описание на проекта : Общата цел на проекта „Областен информационен
център в град Кърджали - в подкрепа на гражданите” е осигуряване на точна и актуална
информация на жителите на Област Кърджали за възможностите за кандидатстване за
финансиране по оперативните програми, които се осъществяват в България и
популяризиране на ролята на Европейския съюз в развитието на страната. Конкретните
цели на проекта са свързани с осигуряване на ефективната дейност на Областния
информационен център в град Кърджали до края на 2018 г. и повишаване на общественото
доверие към процеса на изпълнение и управление на оперативните програми. Дейностите
по проекта са насочени към служителите в Областен информационен център -Кърджали,
потенциалните бенефициенти по Оперативните програми, финансирани от ЕСИФ и
обществеността. В своята дейност служители в ОИЦ - Кърджали ще работят в тясно
сътрудничество с управляващите органи и междинните звена на оперативните програми,
финансиране от ЕСИФ. Служителите в ОИЦ - Кърджали ще продължат да предоставят
безплатно информация на потенциалните бенефициенти за възможностите за
кандидатстване по оперативните програми. Също така ще организират информационни
събития в седемте общини на Област Кърджали и ще предоставят информационни и
рекламни материали относно целите, начините и възможностите за финансиране от ЕСИФ
в България.
Основни дейности:
1. Разпространение и предоставяне на информация за политиките на ЕС,
Споразумението за партньорство и Оперативните програми
2. Организиране и провеждане на информационни събития
3. Организиране и провеждане на общи национални инициативи на мрежата от 28-те
областни информационни центрове
4. Медийно отразяване и осигуряване на публичност на проекта

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж
" 2014-2020
П р о е к т : „ХОРО - Хармония в общуването, равноправие в
образованието“
Номер на договор: BG05M2OP001-3.001-0114-С01
Бенефициент:
Община Кърджали
Партньори :
1.
2.
3.
4.
5.

Детска градина "ЯН БИБИЯН" гр. Кърджали
Детска градина "ЩАСТИЕ", гр. Кърджали
Детска градина "ДЕТЕЛИНА", гр. Кърджали
Детска градина "БАБА ТОНКА" гр. Кърджали
СДРУЖЕНИЕ "СДРУЖЕНИЕ ИНИЦИАТИВА ЗА РАЗВИТИЕ - КЪРДЖАЛИ
РЕШАВА"

Финансиращ орган: Оперативна програма " Наука и образование за
интелигентен растеж " 2014-2020
Обща стойност на проекта: 488 524,58 лева
Период на изпълнение: 24 месеца /от 15.11. 2016 г. до 15.11. 2018 г. /
Кратко описание на проекта : Проектът "ХОРО-Хармония в Общуването,
Равноправие в Образованието" е насочен към работа с 178 деца и техните родители от
етнически малцинствени групи и маргинализирани обществени групи, чиято социална
и личностна реализация е силно ограничена поради социална и психологическа
изолация. Дейностите в проекта са свързани с проучване на проблемите и нагласите на
родителите, към извеждане на децата от затворената общност, в която живеят и
успешната им интеграция в училище. Проектът влага значителен ресурс в работата с
децата и техните семействата изхождайки от факта,че родителите залагат модел на
поведение и са водещите в изграждането на ценностите и светогледа.
Цел на проекта: Целта на проекта се фокусира върху работа със специфична целева
група, включваща деца и родители от етнически малцинствени групи и
маргинализирани обществени групи, чиято социална и личностна реализация е силно
ограничена поради социална и психологическа изолация. Основната цел на проекта е:
Създаване на условия за пълноценно развитие и интеграция в образователна система на
децата от етнически малцинства в град Кърджали . Специфичните цели на проекта са:
Цел 1. Създаване на условия за по-добра социализация на децата, за които българския
език не е майчин чрез подобряване на нивото на владеене на български език. Цел 2.
Създаване на възможностите за опознаването на децата от различни общности и
приемането на различията в духа на толерантност и разбирателство Цел 3. Създаване на
условия за засилване на мотивацията на родителите и тяхното участие във
възпитателния процес в детските градини.
Проектът включва реализирането на редица разнообразни по своя характер,
емоционални и забавни по своята същност дейности, съобразени с нуждите на децата в
детските градини. В част от дейностите ще участват както децата,така и родители им,
като в процеса на общуване участниците ще възприемат многообразието като основна
черта на обществото. В резултат от изпълнението на проекта децата от целевата група
ще подобрят владеенето на български език, ще усвоят и ще могат да прилагат нови
комуникативни и социални умения,които ще им помогнат да се интегрират пълноценно
в следващите образователни степени и да се имат по-добра социална и личностна

реализация.Родителите от своя страна ще се включат по-активно във възпитателния
процес и да оказват подкрепа в развитието на децата им.

Основни дейности:
1. Административно управление на проекта
2. Подготовка и провеждане на анкетно проучване сред родителите на децата от
четирите детски градини, включени в проекта
3. Разказвачница „Приказки край огнището- Целта е създаването на допълнителни
възможности за усвояване на български език в четирите детски градини парньори по проекта, ще бъдат организирани занимания под надслов Разказвачница „Приказки край огнището“.
4. Студио „Танцуващи ноти”5. Мамин салон „Умница- хубавица“
6. Татков клуб „Рицар без броня“
7. Школа за доверие
8. Агенция „Щуроленд“

Оперативна програма „ За храни и/или основно материално
подпомагане " 2014-2020
П р о е к т : „Осигуряване на топъл обяд в Община Кърджали
- 2016“
Номер на договор: BG05FMOP001-3.002
Бенефициент:
Община Кърджали
Финансиращ орган: Оперативна програма " За храни и/или основно
материално подпомагане " 2014-2020
Обща стойност на проекта: 44 325.60 лева
Период на изпълнение: 7 месеца: /от м.10.2016 г. до м.04.2017 г. /
Кратко описание на проекта : Проекта е насочен за подобряване качеството
на живот на лицата от най-уязвимите социални групи, чрез задоволяване на основни
потребности от храна за лица и семейства, които не могат да си я осигурят сами за
преодоляване на основно материално лишение и създаване на условия за ефективно
упражняване на правото им на независимост и социално включване.
Цел на проекта: Специфични цели на проекта са:
- Надграждане дейността и разширяване обхвата на предоставяните социални услуги
на територията на Община Кърджали;
- Задоволяване на потребностите от храна за лица и семейства, които не могат да си я
осигурят сами;
- Осигуряване на здравословна и качествена храна за целевите групи;
- Предоставяне на разнообразно седмично меню и осигуряване на балансирано хранене
на целевата група при спазване на изискванията за безопасност на храните и
националните стандарти и норми за хранене;
- Намаляване на броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни, с
оглед преодоляване на основно материално лишение;

- Осигуряване на подкрепа на хората, живеещи в материално лишение и в риск от
социална изолация;
- Намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи на хора, нуждаещи
се от подкрепа;
- Промяна в обществените нагласи към предоставяните социални услуги в Община
Кърджали.

Основни дейности:
1. Определяне на целевите групи
2. Закупуване на хранителни продукти
3. Осигуряване на топъл обяд
4.Предоставяне на съпътстващи мерки

