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ПРОГРАМА ФАР
ГОДИНА НА
ФИНАНСИРАНЕ

ПРОЕКТ
„Изграждане и функциониране на
Център за обществена подкрепа”

2008 г.

СТОЙНОСТ
24 754 евро

ИНФОРМАЦИЯ ЗА
ПРОЕКТА
Ремонт на помещения за
изграждане на Център за
обществена
подкрепа
в
сградата на НЧ „Пробуда” и
предоставяне на социални
услуги
на
лица
в
неравностойно положение

СТАТУС НА
ПРОЕКТА
Реализиран

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
Дневен център за стари хора в град
Кричим

2008 г.

Национална програма “От социални
помощи към осигуряване на заетост”

Ежегодно

30 364 лв.

Предоставяне на комплекс
от
социални
услуги
изразяващи се в създаване на
условия за обслужване на
потребителите през деня
свързани със задоволяване
на ежедневните, здравните,
образователните потребнос
ти, както и на потребностите
от
организация
на
свободното време и личните
контакти
Осигуряване на заетост на
около 90 лица годишно за
реализиране на: дейности с
комуналнобитов характер;
дейности с траен характер,

Реализиран –
ДЦСХ е
финансирана
държавна
дейност към
бюджета на
община Кричим

Реализира се
ежегодно
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Национална програма
услуги в семейна среда”

„Социални

2009 г.

Национална програма „Обучение и
заетост на хора с трайни увреждания”

20072010 г.

Национална програма „Обучение и
заетост на хора с трайни увреждания”

20112013 г.

Национална програма „Обучение и
заетост на хора с трайни увреждания”

20132015 г.

Национална
програма
„Нова
възможност за заетост”
Национална
програма
„Нова
възможност за заетост”
Регионална програма за заетост

2012 г.

Регионална програма за заетост

2011 г.

Регионална програма за заетост

2012 г.

Регионална програма за заетост

2013 г.

Регионална програма за заетост

2014 г.

2013 г.
2010 г.

социални
дейности,
аварийни
дейности
при
зимни условия
Осигурена заетост на 4
човека, които обгрижваха 11
самотни възрастни хора и
хора с увреждания
Програмата е за тригодишен
срок на изпълнение от август
2007 г. до август 2010 г.,
като в общината работиха
трима човека
Програмата е за тригодишен
срок на изпълнение от 2011
г. до 2013 г.
Програмата е за тригодишен
срок на изпълнение от 2013
г. до 2015 г.
Осигурена заетост на две
лица за срок от 6 месеца
Осигурена заетост на две
лица за срок от 6 месеца
Осигурена заетост на 5 лица
в дейност по охрана на
обекти
общинска
собственост
Осигурена заетост на 20
лица в дейност по охрана на
обекти
общинска
собственост
Осигурена заетост на 10
лица в комунални дейности
Осигурена заетост на 10
лица в комунални дейности
Осигурена заетост на 10
лица в комунални дейности

Реализиран

Реализиран

Реализиран
В процес на
изпълнение
Реализиран
Реализиран
Реализиран

Реализиран

Реализиран
Реализиран
Реализиран
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Регионална програма за заетост

2015 г.

Програма „Старт на кариерата”

Ежегодно

Разкриване на обществена трапезария
по реда на чл. 27, ал. 3 от Закона за
социално подпомагане

Договор № 26 от
03.01.2012 г., във
връзка със спечелен
проект от 2009 г.

Договор № РД04166
от 25.09.2012 г., във
връзка със спечелен
проект от 2009 г. и
Анекс № 1 от
18.10.2012 г. към
договора

16 632 лв.

12 474 лв., от
които 11 340,00
лева
са
предназначени
за хранене на 90
бенефициенти и
1 134,00 лв. са
за
други
разходи
(транспортни и
режийни).

Осигурена заетост на 10
лица в комунални дейности
Подадена
заявка
за
разкриване на 2 работни
места. Заявката е одобрена.
Проведено бе интервю с
кандидати.
Предстои
сключване на договори.
Разкриване на обществена
трапезария за 90 лица от
следните целеви групи:
 лица и семейства на
месечно социално подпома
гане по реда и условията на
чл. 9 от ППЗМСП;
 лица с доказана липса на
доходи и близки, които да се
грижат за тях;
 самотно живеещи лица и
семейства,
получаващи
минимални пенсии;
 скитащи и бездомни деца и
лица в трудните за издръжка
зимни месеци – м. Януари
2012 г. – м. април 2012 г.
Разкриване на обществена
трапезария за 90 лица от
следните целеви групи:
 лица и семейства на
месечно социално подпома
гане по реда и условията на
чл. 9 от ППЗМСП;
 лица с доказана липса на
доходи и близки, които да се
грижат за тях;
 самотно живеещи лица и

Реализиран
В процес на
изпълнение

Реализиран

Реализиран
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Договор № РД04345
от 14.12.2012 г., във
връзка със спечелен
проект от 2009 г.

16 830 лв., от
които 15 300,00
лева
са
предназначени
за хранене на 90
бенефициенти и
1 530,00 лв. са
за
други
разходи
(транспортни и
режийни).

Договор № РД04121
от 19.04.2013 г., във
връзка със спечелен
проект от 2009 г.

33 066,00 лв., от
които 30 060,00
лева
са
предназначени
за хранене на 90
бенефициенти и
3 006 лв. са за
други разходи
(транспортни и
режийни).

семейства,
получаващи
минимални пенсии;
 скитащи и бездомни деца и
лица в трудните за издръжка
зимни месеци – м. Октомври
2012 г. – м. Декември 2012 г.
Разкриване на обществена
трапезария за 90 лица от
следните целеви групи:
 лица и семейства на
месечно социално подпома
гане по реда и условията на
чл. 9 от ППЗМСП;
 лица с доказана липса на
доходи и близки, които да се
грижат за тях;
 самотно живеещи лица и
семейства,
получаващи
минимални пенсии;
 скитащи и бездомни деца и
лица в трудните за издръжка
зимни месеци
Период на реализация от
02.01 2013 г. до 30.04.2013 г.
Разкриване на обществена
трапезария за 90 лица от
следните целеви групи:
 лица и семейства на
месечно социално подпома
гане по реда и условията на
чл. 9 от ППЗМСП;
 лица с доказана липса на
доходи и близки, които да се
грижат за тях;
 самотно живеещи лица и
семейства,
получаващи
минимални пенсии;

Реализиран

Реализиран
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Разкриване на обществена трапезария Договор № РД04261
по реда на чл. 27, ал. 3 от Закона за от 26.04.2013 г., във
връзка със спечелен
социално подпомагане
проект от 2009 г.

1 188,00 лв., са
предназначени
за хранене на 90
бенефициенти,
по 13,20 лв. за
един човек и до
10% за други
разходи
(транспортни и
режийни).

Договор № РД04560
от 21.12.2013 г., във
връзка със спечелен
проект от 2009 г.

17712,00 лв., от
които 14 760,00
лева
са
предназначени
за хранене на 90
бенефициенти и
2 952,00 лв. са
за
други
разходи
(транспортни и
режийни).

 скитащи и бездомни деца и
лица
Период на реализация от
07.05 2013 г. до 31.12.2013 г.
Разкриване на обществена
трапезария за 90 лица от
следните целеви групи:
 лица и семейства на
месечно социално подпома
гане по реда и условията на
чл. 9 от ППЗМСП;
 лица с доказана липса на
доходи и близки, които да се
грижат за тях;
 самотно живеещи лица и
семейства,
получаващи
минимални пенсии;
 скитащи и бездомни деца и
лица
Период на реализация от
01.05 2013 г. до 06.05.2013 г.
Разкриване на обществена
трапезария за 90 лица от
следните целеви групи:
 лица и семейства на
месечно социално подпома
гане по реда и условията на
чл. 9 от ППЗМСП;
 лица с доказана липса на
доходи и близки, които да се
грижат за тях;
 самотно живеещи лица и
семейства,
получаващи
минимални пенсии;
 скитащи и бездомни деца и
лица в трудните за издръжка
зимни месеци – м. 01.01 2014

Реализиран

Реализиран
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Договор № РД04237
от 23.09.2014 г., във
връзка със спечелен
проект от 2009 г.

13 041,00 лв., от
които 11 340,00
лева
са
предназначени
за хранене на 90
бенефициенти
за 63 дни по
2,00 лв. за един
ден и 1 701,00
лв. са за други
разходи
(транспортни и
режийни).

Договор № РД04502
от 29.12.2014 г., във
връзка със спечелен
проект от 2009 г.

16 974,00 лв., от
които 14 760,00
лева
са
предназначени
за хранене на 90
бенефициенти
за 82 дни по
2,00 лв. за един
ден и 2 214,00
лв. са за други
разходи
(ел.
енергия, вода,
канцеларски
материали,
хигиенни
консумативи и
гориво).

г. – м. 30.04.2014 г.
Разкриване на обществена
трапезария за 90 лица от
следните целеви групи:
 лица и семейства на
месечно социално подпома
гане по реда и условията на
чл. 9 от ППЗМСП;
 лица с доказана липса на
доходи и близки, които да се
грижат за тях;
 самотно живеещи лица и
семейства,
получаващи
минимални пенсии;
 скитащи и бездомни деца и
лица в трудните за издръжка
зимни месеци – м. 01.10 2014
г. – м. 31.12.2014 г.
Разкриване на обществена
трапезария за 90 лица от
следните целеви групи:
 лица и семейства на
месечно социално подпома
гане по реда и условията на
чл. 9 от ППЗМСП;
 лица с доказана липса на
доходи и близки, които да се
грижат за тях;
 самотно живеещи лица и
семейства,
получаващи
минимални пенсии;
 скитащи и бездомни деца и
лица в трудните за издръжка
зимни месеци – м. 01.01 2015
г. – м. 30.04.2015 г.

Реализиран

6

Социална услуга „Личен асистент”

Договор № РД04236
от 14.09.2015 г., във
връзка със спечелен
проект от 2009 г.

13 248,00 лв., от
които 11 520,00
лева
са
предназначени
за хранене на 90
бенефициенти
за 64 дни по
2,00 лв. за един
ден и 1 728,00
лв. са за други
разходи
(ел.
енергия, вода,
канцеларски
материали,
хигиенни
консумативи и
гориво).

Разкриване на обществена
трапезария за 90 лица от
следните целеви групи:
 лица и семейства на
месечно социално подпома
гане по реда и условията на
чл. 9 от ППЗМСП;
 лица с доказана липса на
доходи и близки, които да се
грижат за тях;
 самотно живеещи лица и
семейства,
получаващи
минимални пенсии;
 скитащи и бездомни деца и
лица в трудните за издръжка
зимни месеци – м. 01.10 2015
г. – м. 31.12.2015 г.

Реализиран

Договор № РД04438
от 16.12.2015 г., във
връзка със спечелен
проект от 2009 г.

17 181,00 лв., от
които 14 940,00
лева
са
предназначени
за хранене на 90
бенефициенти
за 83 дни по
2,00 лв. за един
ден и 2 241,00
лв. са за други
разходи
(ел.
енергия, вода,
канцеларски
материали,
хигиенни
консумативи и
гориво).

Разкриване на обществена
трапезария за 90 лица от
следните целеви групи:
 лица и семейства на
месечно социално подпома
гане по реда и условията на
чл. 9 от ППЗМСП;
 лица с доказана липса на
доходи и близки, които да се
грижат за тях;
 самотно живеещи лица и
семейства,
получаващи
минимални пенсии;
 скитащи и бездомни деца и
лица в трудните за издръжка
зимни месеци – м. 04.01.2016
г. – м. 30.04.2016 г.

В процес на
изпълнение

Предоставяне на социалната

Реализиран

Споразумение № ФС
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01146/23.01.2015 г.
между Агенция за
социално
подпомагане и
община Кричим на
основание ПМС
№ 4/15.01.2015 г.
на МС

услуга „Личен асистент” на
потребителите, на които
договорите
по
проект
„Подкрепа
за
достоен
живот”
по
Оперативна
програма
„Развитие
на
човешките ресурси” 2007
2013 г. са прекратени,
считано от 01.01.2015 г.,
съгласно
утвърдената
Методика за предоставяне на
социалната
услуга
в
общността „Личен асистент”
за срок до 31.03.2015 година.
С анекс към споразумението
срока за предоставяне на
услугата беше удължен до
24.04.2015 г.

ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”, ос 4 ”Подобряване на достъпа до образованието и обучението”
схема BG 051 РО 001 – 4.1.03 „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система”
Проект
BG051РО001–4.1.034.1.03–
0127 „Децата на Кричим – различни
по етнос, еднакви в мечтите, учението
и игрите”

Договор №
BG051PO0014.103
0127/17.06.2011 г.

223 987.43 лв.

Целите на проекта са:
 подобряване на училищ
ната среда в общинските
образователни структури;
 прилагане на методи за
интегрирано интерактивно
обучение в организираните
клубове и групи по интереси
по Проекта;
 допълнителна квалифика
ция
за
педагогическия
персонал от общинските
образователни структури за

Реализиран
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работа в мултикултурна
среда;
 промяна в родителското
отношение към образовател
ния процес (и тяхната
подкрепа за включването на
децата им в училищния
живот); подобряване
на
етническата толерантност и
търпимост в община Кричим
схема BG 051 РО 001 – 4.1.04 „Подобряване на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”
Проект
„Специални
в
образователните
потребности,
еднакви в обществото”

С Решение № 80
233/12.07.2011 г. на
Министерство на
образованието,
младежта и науката е
одобрено проектно
предложение с Вх.
№ ИСУН: BG 051
РО 001 – 4.1.04/0021/
19.12.2009 г.
Допълнително
споразумение № 3 от
20.08.2012 г. към
Договор №
BG051PO0014.1.04
0021/16.01.2012 г.

91 580,67 лв.

Целта на проекта е
създаване на условия за
включване в образователния
процес
на
деца
със
специални
образователни
потребности в масовото
училище и детските градини,
достигане
на
повисоко
качество на образованието,
възможно
найдобрата
социална
интеграция
и
приобщаване към средата в
масовото
училище
и
детските
градини,
и
осигуряване на възможност
за найдоброто обучение в
тях.
Проектът
ще
се
реализира в периода от
16.01.2012 г. до 16.01.2013 г.
С
Допълнително
споразумение № 3 от
20.08.2012 г. към Договор №
BG051PO0014.1.040021/

Реализиран
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16.01.2012 г. срокът
договора е удължен
16.10.2013 г.

на
до

ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 г.
Схема BG 051PO0015.2.09 „Алтернативи”
Проект „Подкрепа за достоен живот”
/община Кричим е партньор на
Агенция за социално подпомагане/

Междуинституциона
лно рамково
споразумение №
BG0916051 от
03.11.2010 г.,
сключено в
изпълнение на
Заповед № РД08
52/08.10.2010 г. за
безвъзмездна
финансова помощ,
изменена
със
Заповед № РД 082/
от 26.01.2011 г;
изменена
със
Заповед № РД 083/
18.01.2012
г.,
изменена
със
Заповед № РД 0836
от 20.07.2012 г.,
изменена
със
Заповед №РД 0861/
04.12.2012
г.,
изменена
със
Заповед №РД 087/
23.01.2013
г.,
изменена
със
Заповед №РД 0822/

46 441,55 лв.
Актуализирана
стойност
46 880,81 лв.
Актуализирана
стойност
67 940,40 лв.
Актуализирана
стойност
82 004,40 лв.
Актуализирана
стойност
105 877,30 лв.
Актуализирана
стойност
113 027,88 лв.
Актуализирана
стойност

Периодът на реализация
на проекта е от 08.11.2010 г.
до 31.08.2014 г.
Приоритетно в Проекта,
при
условията
на
недопускане на дискрими
нация, основана на пол,
увреждане, възраст, етничес
ка принадлежност и други,
са включени:
Десет лица с трайни
увреждания, с невъзмож
ност за самообслужване,
нуждаещи се от постоянна
грижа/ обслужване, в т.ч.
деца с трайни увреждания,
които да отговарят на едно
от следните изисквания
 лица с 90 на сто и над
90 на сто трайно намалена
работоспособност или вид и
степен на увреждане, с
определена чужда помощ – 1
бр.;
 деца на възраст до 16
години с 50 на сто и над 50
на сто вид и степен на
увреждане или деца на

Реализиран
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19.04.2013
г.,
изменена
със
Заповед № РД0835/
24.06.2013
г.,
изменена със
Заповед № РД0825/
10.03.2014 г.

158 340,65 лв.

Заповед № РД 0844
от 23.07.2014 г

196 822,18 лв.
Актуализирана
стойност
227 652,74 лв.

Актуализирана
стойност

189 152,44 лв.
Актуализирана
стойност

възраст от 16 до 18 години с
50 на сто и над 50 на сто
степен на трайно намалена
работоспособност, които се
нуждаят от обслужване – 1
бр.
Десет лични асистенти  за
лични асистенти са наети
 безработни лица в тру
доспособна възраст – 9 бр.
 трудово заети лица,
самонаети лица, неактивни
лица
(студенти
или
придобили
право
на
професионална пенсия за
ранно пенсиониране  в
трудоспособна
възраст),
които могат да извършват
допълнителен почасов труд –
1 бр.
Проектът се реализира на
територията
на
285
общини/райони, в т. ч. и на
територията
на
община
Кричим – гр. Кричим.
Дейностите за реализиране
на Проекта са съобразени с
особеностите на социалната
обстановка в страната и с
идентифицираните нужди на
хората от целевите групи на
територията
на
цялата
страна.
За периода 10.01.2011 г. 
31.05.2014 г. потребителите,
включени
в
Проект
„Подкрепа
за
достоен
11

живот” в община Кричим са
15 /петнадесет/, от които 1
дете на възраст от 47
години; 2 лица на възраст от
1924 години, 1 лице на
възраст от 2534 години, 2
лица на възраст от 3544
години, 1 лице на възраст от
4554 години, 1 лице на
възраст от 5564 години и 7
лица на възраст над 64
години.
Шестима
от
потребителите
са
без
образование, шестима са с
основно образование, двама
със средно образование и
един с висше образование.
През отчетния период има
петима отпаднали потреби
тели  двама поради отказ да
ползва социалната услуга, на
възраст над 64 години, с
основни образования. Трима
поради смърт, на възраст над
64 години.
Личните асистенти за
същия
период
са
19
/деветнадесет/, от които 8
лица извън семейството и
11ма
от
семейството.
Деветнадесетте
лични
асистенти са безработни
лица, като шест от тях са
продължително безработни
лица, с регистрация в ДБТ
над 12 месеца, дванадесет са
с регистрация в ДБТ до 12
12

месеца, а единият е студент.
Десет от личните асистенти
са със средно образование,
седем – с основно, а единият
е без образование.
През отчетния период
има общо осем прекратени
договора с лични асистенти,
като двама от личните
асистенти са с прекратени
договори на основание чл.
325, т. 3 от КТ „с изтичане на
уговорения срок”, двама са с
прекратени договори на
основание чл. 325 т. 4 от КТ
„завръщане на титуляра”,
три от прекратените трудови
договори с лични асистенти
са на основание чл. 325 т. 4
от КТ, във връзка с т. 10,2 от
трудов договор „смърт на
лицето ползващо грижите на
работника” и един личен
асистент
е с прекратен
трудов договор на основание
чл. 325, ал. 1, т. 9 – „поради
пенсиониране по болест.
От 01.06.2014 г., по
указания
на
екипа
за
управление
на
проект
„Подкрепа
за
достоен
живот” на национално ниво
и след направено проучване
за
броя
на
кандидат
потребителите за социалната
услуга „личен асистент” с
подходящи лични асистенти
13

включени в банка „Лични
асистенти”,
за
община
Кричим
беше
отпуснат
допълнителен бюджет от 600
часа /до 5 потребители/ за
срок до 31.08.2014 година.
В
проекта
бяха
включени още 4 /четири/
броя потребители, от които 1
лице на възраст от 2534
години, 1 лице на възраст от
3544 години и 2 лица на
възраст от 5564 години.
Трима от потребителите са с
основно образование и един
без образование.
Личните асистенти са 4
/четири/, като същите са от
семейството. И четиримата
лични
асистенти
са
безработни лица, като две от
тях
са
продължително
безработни
лица,
с
регистрация в ДБТ над 12
месеца, а другите две лица са
с регистрация в ДБТ до 12
месеца. Един от личните
асистенти е със средно
образование, двама
с
основно
и
един
без
образование.
Със Заповед № РД 08
44 от 23.07.2014 г.
на
Управляващия орган срока
по
предоставянето
на
социалната услуга личен
асистент беше удължен до
14

31.12.2014 г.
С потребителите на
социалната услуга и с
личните
асистенти бяха
подписани
допълнителни
споразумения
за
предоставяне на социалната
услуга «Личен асистент» за
периода от 01.09.2014 г. до
31.12.2014 г.
Във
връзка
с
приключване на дейността
по
предоставяне
на
социалната
услуга
от
01.01.2015 г. договорите с
личните
асистенти бяха
прекратени на основание чл.
325, т. 3 от КТ „с изтичане на
уговорения срок”.
На 04.03.2015 г. пред
Управляващия орган на
Оперативна
програма
„Развитие на човешките
ресурси” беше представен
окончателен доклад. На
14.05.2015 г., на
база
признатите
разходи
по
бюджета, извършени след
01.12.2014 г. и не покъсно
от 28.02.2015 г. ни бяха
преведени
останалите
средства,
съобразно
получените
до
момента
трансфери по проекта.
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014 – 2020 г.
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Бюджетна линия 2014BG05M9OP0012.2015.001 „Нови алтернативи”
Проект „Нови възможности за грижа”
/община Кричим е партньор на
Агенция за социално подпомагане”,
финансиран съгласно договор
за
предоставяне
на
безвъзмездна
финансова помощ с регистрационен
номер
2014BG05M9OP0012.2015.001С0001

Партньорско
споразумение №
BG0516051/
24.03.2015 г.

На 24.03.2015 г. беше
подписано
Партньорско
споразумение № BG051605
1 от 24.03.2015 г. между
Агенция
социално
подпомагане чрез Главна
дирекция
„Социално
подпомагане” и община
Кричим, за изпълнение на
проект „Нови възможности
за грижа” по оперативна
програма
„Развитие
на
човешките ресурси” 2014
2020 г. бюджетна линия
2014BG05М9ОP001
2.2015.001
„Нови
алтернативи”.
Одобрената квота за
община Кричим е 1 680 часа
месечно за предоставяне на
социалната
услуга”Личен
асистент” на потребителите.
Предоставянето
на
услугата „Личен асистент”
има за основна цел да
подобри
качеството
на
живот на лицето с увреждане
чрез
удовлетворявне
на
индивидуалните
му
потребности от подкрепа и
грижи и предпочитания за
разпределение
на
определените
часове
в
индивидуалния му месечен

В процес на
изпълнение
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бюджет.
За
ползватели
на
социалната услуга могат да
кандидатстват
лица
от
следните целеви групи:
· Хора с увреждания с
ограничения
или
невъзможност
за
самообслужване;
· Хора над 65 години с
ограничения
или
в
невъзможност
за
самообслужване;
· Семейства на деца с
увреждания;
· Самотно
живеещи
тежко болни лица.
За лични асистенти по
проекта
могат
да
кандидатстват
лица
в
трудоспособна
възраст,
отговарящи на едно от
следните изисквания:
Ø безработни лица;
Ø трудово заети лица:
наети или самонаети, които
могат
да
извършват
допълнителен почасов труд;
Ø неактивни
лица
(студенти или придобили
право на професионална
пенсия
за
ранно
пенсиониране

в
трудоспособна
възраст),
които могат да извършват
допълнителен почасов труд.
Включването на лица с
17

трайни увреждания, които не
могат да се самообслужват
сами, в настоящия проект,
както и включването на
лични
асистенти
се
реализира на два етапа:
Іви етап: Документи се
подават от 27 март до 09
април 2015 г.,
ІІри етап: Документи се
подават от 22 юни до 10 юли
2015 г.
В периода 27.03.2015 г. –
09.04.2015 г. бяха подадени
37 заявления от кандидат
потребители, от които 5
деца, както и 34 заявления
от кандидати за лични
асистенти.
Бяха сключени договори
със 17 /седемнадесет/ броя
одобрени потребители, от
които 2/две/ деца и 15
/петнадесет/ броя лични
асистенти.
Периода
на
предоставяне на социалната
услуга
стартира
на
18.05.2015 г. и ще приключи
на 29.02.2016 г.
Съгласно писмо с изх. №
BG05653/17.06.2015 г. на г
жа Румяна Георгиева 
ръководител
на
проект
„Нови
възможности
за
грижа”,
схема
„Нови
алтернативи”
на
ОП
„Развитие на човешките
18

ресурси” 20142020г., бе
отменен втория етап /от
22.06.2015 г. до 10.07.2015
г./ за приемане на заявления
от кандидатпотребители и
кандидати
за
лични
асистенти.
На 31.07.2015 г. един
от
потребителите
на
социалната услуга „личен
асистент” подаде заявление
за отказ от същата. Със
Заповед на Кмета на община
Кричим договорът му беше
прекратен,
считано
от
01.08.2015
г.
Предвид
обстоятелството, че личния
асистент на потребителя
обслужва
още
един
потребител,
екипа
за
управление на проекта реши:
считано от 01.08.2015 г.
втория потребител да ползва
определеният от комисията
за оценка и подбор на
кандидатпотребителите 106
часа
месечен
бюджет,
вместо досегашните 84 часа,
а личният му асистент да
бъде преназначен с работно
време от 8 часа на 5 часа.
Във
връзка
със
започната през месец юли
2015
г.
процедура
за
дисциплинарно уволнение на
личен асистент,
поради
неявяването му на работа,
19

както и отсъствието от дома
на обслужвания от него
потребител, и поради факта,
че същите са заминали за
чужбина, без за това да са
уведомили
екипа
за
управление на проекта, през
месец август 2015 г. бяха
издадени два броя заповеди
на Кмета на община Кричим,
едната за прекратяване на
договора с потребителя на
услугата, а другата за
прекратяване на трудовия
договор на личния асистент.
С цел усвояване на
отпуснатата
на
община
Кричим квота от 1 680 часа
месечен
бюджет
през
месеците
септември
и
октомври бяха сключени
договори с поставените под
№ 20 и № 21 в списъка на
кандидатпотребителите на
социалната услуга и с
избраните от тях лични
асистенти.
Предвид горното в
периода от 08.10.2015 г. до
настоящия
момент
социалната
услуга
е
предоставена
на
17
потребители, от които 3 деца
от 16 лични асистенти.
Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционен приоритет 2
20

„Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност,
образувание или обучение, включително чрез прилагане на гаранция за младежта” (с финансиране от ИМЗ) и
Инвестиционен приоритет 3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са
ангажирани с трудова дейност, образувание или обучение, включително чрез прилагане на гаранция за младежта”,
процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90PO0011.002 „АКТИВНИ”
Проект
„Активиране
и
интеграция
в
заетост
на
младежи от 15 до 29  годишна
възраст, от община Кричим,
които не са нито в образование
или обучение, нито в заетост,
включително
не
са
регистрирани като безработни
лица в Агенция по заетостта”

вх. №
BG05M90P001
1.0020150 от
31.08.2015 г.

252 288,19 лв.

Главна
цел
на
проектното предложение:
Осигуряване на достъп до
заетост и образование на
младежи от 15 до 29 
годишна възраст, от община
Кричим, които не са нито в
образование или обучение,
нито в заетост и не са
регистрирани
в
ДБТ.
Специфични цели:
 Идентифициране на 50
младежи, отпаднали прежде
временно от образователната
система, трайно отсъствали
от пазара на труда и с риск
от социална изолация.
 Методическа подкрепа на
идентифицираните лица при
изграждане на умения за
ориентиране на пазара на
труда и избор на подходяща
заетост.
Мотивация
за
връщане в образователната
система
и
социално
включване.
 Предоставяне на възмож
ност идентифицираните лица
да придобият професионална
квалификация, която ще им
даде повисока самооценка и

В процес на
оценяване
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увереност във възможности
те им за реализация на
пазара на труда.
 Осигуряване на възмож
ност за пряка реализация на
знанията и уменията придо
бити по време на професио
налното обучение, придоби
ване на опит и изграждане на
трудови навици.

Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет № 3:
„Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и
социални услуги от общ интерес”, Специфична цел 1 към ИП3: „Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65
г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване”, процедура на директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90PO0012.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”
Проект № BG05M9OP0012.0020137
“Независим живот за хората с
увреждания в община Кричим”

Договор №
BG05M9OP001
2.0020137C001 от
18.12.2015 г.
подписан между
МТСП, чрез ГД
„ЕФМПП” и
Община Кричим

465 434,85 лв.

Срокът за изпълнение на
договора е до 31.12.2017 г.

В процес на
изпълнение

Проектът ще се реализира
на територията на гр. Кричим,
като целта на същия е
подобряване качеството на
живот и на достъпа до услуги
за социално включване в
отговор
на
комплексните
потребности, включително и на
здравни, на хора с увреждания
и на хора над 65 г. в
невъзможност за самообслуж
ване с цел преодоляване на
последиците от социалното
изключване и бедността.
Чрез създаване на звено за
услуги в домашна среда ще
започне да функционира нова
услуга в общността, която ще
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доразвие дейностите, предоста
вяни от Дневен център за
възрастни хора в гр. Кричим.
По проекта ще бъде осигурена
възможност за предоставяне на
интегрирани услуги в домашна
среда на минимум 30 лица, в
това число лица с увреждания и
хора над 65 г. в невъзможност
за самообслужване.
Интегрираните
услуги
включват дейности за лична
помощ, в това число с медико
социална насоченост,
за
социална подкрепа и социално
включване и комуналнобитови
дейности.
Услугите ще се предоставят
съгласно желанията и личния
избор на потребителите
в
техните
домове, без да се
отделят от обичайната им
среда,
от
близките
и
приятелите.
Потребителите на интегри
раните услуги могат да се
възползват също от рехаби
литатор и от мотивационна и/
или психологическа или друг
тип подкрепа, според тяхната
индивидуална потребност.
Потребителите ще бъдат
обгрижвани от 30 „лични
асистенти”, „социални асистен
ти” или „домашни помощни
ци”, които ще бъдат обучени
(при
необходимост)
и
назначени по проекта. За тях
също ще бъде предоставяна
психологическа подкрепа и
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консултиране.
Продължителността
на
проекта (в това число подготов
ка и изпълнение) е 25 месеца,
като предоставянето на услуги
на потребителите е с максима
лен срок 22 месеца.
Включването на лицата от
целевите групи ще се извършва
на два етапа:
 първи етап: документи
ще се подават през втория
месец от стартирането на
проекта, т.е. през месец януари
2016 г.
Предоставяне на социални
те услуги е 22 месеца и ще
стартират през месец март 2016
г.;
 втори етап: документи
ще се подават през четвъртия
месец от стартирането на
проекта, т.е. през месец март
2016 г.
Предоставянето на социал
ните услуги е 21 месеца и ще
стартират през месец април
2016 г.
В първия етап право за
подаване на документи за
включване в проекта се дава и
на отпадналите от услугата
„личен асистент” по НП
„Асистенти
на
хора
с
увреждания”
и
проект

24

„Подкрепа за достоен живот”
по ОП „Развитие на човешките
ресурси 20072013 г.”
Във втория етап право за
подаване на документи за
включване в проекта се дава на
лица,
ползващи
услугата
„личен асистент” по проект
„Нови възможности за грижа”
по ОП „Развитие на човешките
ресурси 20142020 г.”

Схема BG051PO0011.1.03 „Развитие”
Подадена заявка № ESF11030614
D0011

Договор № ESF
11030614D0011 от
01.02.2011 г.

Подадена заявка № ESF11030614
D0018

Договор № ESF
11030614D0018 от
25.03.2011 г.

Обучени 3 лица, за
професионална
квалифи
кация по професионално
направление с код 62 от
Списъка на професиите за
професионално образование
и
обучение
/СППОО/,
утвърден от Министъра на
образованието, младежта и
науката, съгласно чл. 6 от
Закона за професионалното
образование и обучение
/ЗПОО/. Същите са наети за
срок от 12 месеца на
длъжност градинар.
Обучени 28 лица, за
професионална
квалифи
кация по професионално
направление с код 62 от
Списъка на професиите за
професионално образование

Реализиран

Реализиран
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Подадена заявка № ESF11030614
D0022/18.04.2012 г.

Договор № ESF
11030614D0022 от
14.05.2012 г.

и
обучение
/СППОО/,
утвърден от Министъра на
образованието, младежта и
науката, съгласно чл. 6 от
Закона за професионалното
образование и обучение
/ЗПОО/,
от
които
13
градинари и 15 работници в
строителството. Същите са
наети за срок от 12 месеца.
Заявката е за разкриване
на работни места, както
следва: работник поддръжка
на пътища – 10 работни
места; работник озеленяване
– 10 работни места.
Обучението по подадена
та
заявка
започна
на
19.06.2012 г., като завърши
лите успешно бяха наети на
работа за срок от 12 месеца
от м. август 2012 г. до м.
август 2013 г.

Реализиран

Схема BG051PO0011.1.11 „Подкрепа за заетост”
Подадена
заявка
№
614/3878/15.08.2012 г.

ESF1111

Договор № ESF
1111614/3878 от
26.09.2012 г.

Заявката е за разкриване
на работни места, както
следва: работник поддръжка
на сгради – 7 работни места;
работник копач канали и
изкопи – 7 работни места.
Разкритите работни места са
за срок от 12 месеца от м.
октомври 2012 г. до м.
октомври 2013 г., като през
първите шест месеца наетите

Реализиран
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Подадена заявка № ESF11110614
0003

Договор № ESF
111106140005 от
23.07.2013 г.

Подадена заявка № ESF11110614
0008

Договор № ESF
111106140008 от
07.05.2014 г.

лица преминават обучение
по 40 часа месечно.
Заявката е за разкриване
на работни места, както
следва: работник поддръжка
на сгради – 3 работни места;
работник копач канали и
изкопи – 3 работни места.
Разкритите работни места са
за срок от девет месеца от м.
юли 2013 г. до м. април 2014
г., като през първите два
месеца
наетите
лица
преминават обучение по 40
часа месечно.
Заявката е за разкриване
на работни места, както
следва: работник поддръжка
на пътища – 6 работни места.
Разкритите работни места са
за срок от шест месеца от м.
15.05.2014 г. до 14.11.2014 г.,
като през първите два месеца
наетите лица преминават
обучение по 40 часа месечно.

Реализиран

Реализиран

ПРОГРАМА САПАРД
ПРОЕКТ
Рехабилитация на улиците „Рила” и
“Опълченска” в град Кричим

ГОДИНА НА
ФИНАНСИРАНЕ

СТОЙНОСТ

2008 г.

103 374 лв.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА
ПРОЕКТА
Полагане
на
асфалтово
покритие и бордюри

СТАТУС НА
ПРОЕКТА
Реализиран

МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА КОМИСИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ КЪМ МС
Подпорна стена на р. Въча в град
Кричим от 0+ до 0+101.00 метра

2008 г.

252 416 лв.

Частично
укрепване
на
десния бряг на реката и

Реализиран
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„Авариен ремонт на църква „Св. Св.
Козма и Дамян – гр. Кричим”

2008 г.

90 730 лв.

„Авариен ремонт на Джамия – гр.
Кричим”

2008 г.

86 300 лв.

Вх. № 10207
1284/02.06.2010 г.

420 057,33 лв.

Проект
„Подпорна
стена
на
републикански път ІІІ – 866 Девин 
Кричим – Стамболийски в участък
между
жилищни
сгради
с
административни номера № 62 и №
64,
ул.
„Антонивановци”
в
регулацията на гр. Кричим”
Проект „Почистване коритото на р.
„Въча” в регулацията на гр. Кричим

Вх. № 10207
44/07.01.2011 г.

защита
от
негативното
влияние на речната ерозия
Ремонт
на
покрив
и
помощно
помещение;
изграждане на покривна и
дъждовна
канализация,
отводняване, боядисване на
сгради
Подмяна
на
покривна
конструкция; ремонт на
помещения, хидроизолация,
вътрешно боядисване
Одобрен проект

Реализиран

Реализиран

Реализиран

Реализиран
321 837.54 лв.

ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ЕТНИЧЕСКИ МАЛЦИНСТВА
Проект „Младите хора в Кричим
празнуват заедно Великден, Рамазан
Байрям и Гергьовден”

2008 г.

6 873 лв.

Приобщаване на 170 деца и
младежи от етническите
малцинства чрез провеждане
на инициативи по повод най
тачените
религиозни
празници с цел взаимно
опознаване,
уважение и
взаимна толерантност и
разбирателство.
Участниците научиха повече
за своя бит и култура и

Реализиран
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Проект „Да създадем атрактивна и
привлекателна образователна среда
където всички заедно да пеем,
рецитираме, спортуваме и учим за да
сполучим”

Договор №
БС/РОФ33.7037 от
10.12.2010 г.

17 405 лв.

опознаха традициите на
останалите етноси. Закупи се
научна
и
художествена
литература за живота и
културата на етническите
малцинства.
Целта
на
проекта
е:
Подготовка за училище и
развитие на потенциалните
възможности на онези деца,
чийто майчин език не е
български, съхранение на
ценностите на предучилищ
ното детство и успешен
преход към училищното
обучение. Научаване на
български език още от ранна
възраст в естествена среда
различна от домашната и
интеграция на ромските деца
при провеждане на задължи
телно обучение на петгодиш
ните.

Реализиран

СОЦИАЛНО ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД /СИФ/
ПРОЕКТ
Ремонт на ОДЗ “Незабравка”

ГОДИНА НА
ФИНАНСИРАНЕ

СТОЙНОСТ

2008 г.

390 018, 09 лв.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА
ПРОЕКТА
Външно
саниране
на
сградата, монтаж на скатен
покрив, частичен ремонт на
отоплителната инсталация,
частична
подмяна
на
радиатори,
ремонт
на
санитарни възли

СТАТУС НА
ПРОЕКТА
Реализиран

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ПУДООС
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Проект „Населението на гр. Кричим
обединено от идеята за красива
паркова площ и чиста околна среда”
Проект „Закриване и рекултивация
на общинско сметище за битови
отпадъци, на община Кричим”

2009 г.

9 979,16 лв.

Заявление с Вх. №
ОТП
121481/28.06.2012 г.

2 543 247,22 лв.
с ДДС

Заявление с Вх. №
ОТП04.10.2013 г. е
входиран работен
проект със сметна
документация

Създаване на парк за отдих 
поставяне на пейки, кошчета
и фонтан
Целта на проекта е закриване
на настоящото сметище за
битови отпадъци на община
Кричим и извършване на
техническа и биологична
рекултивация на терена.
Закриването на нерегламен
тираното сметище ще доведе
до подобряване на екологич
ните
характеристики
на
района и предотвратяване на
отрицателните въздействия
върху
компонентите
на
околната среда. Ще се
изпълнят едни от основните
приоритети, заложени в
Националната програма за
управление на дейностите по
отпадъците, ще се стимулира
регионалния принцип на
сметосъбиране за ефективна
и рационална система за
управление на отпадъците.

Реализиран
Включен
в
Приложение №
3 – Резервен
списък
на
подадени
Заявления
за
рекултивация на
депа/сметища,
по Решение на
УС на ПУДООС
от
26.02.2015
год.
Във връзка с
депозирана
в
Предприятие за
управление
на
дейностите
по
опазване
на
околната среда
документация
вх. № ОТП
121481/
03.08.2015 г., за
провеждане на
предстояща
процедура
по
ЗОП за избор на
изпълнител
с
предмет
„Закриване
и
рекултивация на
общинско
сметище
за
30

битови отпадъци
на
община
Кричим”
с
писмо изх. №
ОТП121481/
28.09.2015 г. на
изпълнителния
директор
на
ПУДООС бяхме
уведомени,
че
нямат забележки
по
документацията,
но
първия
програмен
период на ОП
„Околна среда –
20072013
г.”
приключва
и
към настоящия
момент
няма
осигурено
финансиране за
изпълнение на
горецитирания
проект.
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  Държавен
фонд Земеделие – Разплащателна Агенция
Мярка 322 „Развитие и обновяване на селата”
ПРОЕКТ: „Рехабилитация на пл.
„Обединение” част от ул. „Никола
Петков” и прилежащите площи към
сградата на Община Кричим и
читалище
„Пробуда”,

Вх.№ 16/322/00371/
13.05.2009 г.

1 758 025.30 лв.

На 30.04.2014 г. обектът
е въведен в експлоатация

Реализиран

На 23.10.2009 г., е
подписан договор
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паркоустрояване на УПИ ІV –
зеленина, кв. 57; УПИ ІІІ –
зеленина, кв. 57 и УПИ ІІ –
зеленина, кв. 57 по плана на
Кричим

за
за
за
гр.

между Община
Кричим и Държавен
фонд “Земеделие” за
отпускане на
одобрената
безвъзмездна
финансова помощ в
размер на
1 087 910.00 лв.
С анекс от 15.09.2011
г. стойността на
одобрената
безвъзмездна
финансова помощ е
актуализирана на
948 510 лв.
Актуализацията е
резултат от
получените пониски
стойности на
офертите при
провеждане на
процедурите по
възлагате на
обществени поръчки.
В резултат от
последните
проведени
процедури е
извършена
актуализация на
бюджета и подписан
нов Анекс от
27.08.2013 г., като
стойността на
одобрената

Одобрена
стойност на
проекта
1 087 910.00 лв.

Актуализирана
стойност
948 510 лв.

Актуализирана
стойност
896 928 лв.
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ПРОЕКТ:
„Рехабилитация,
паркоустрояване и благоустрояване
на зелени площи в УПИ XІІІ – за
зеленина и трафопост кв. 80; УПИ
XІІІ за зеленина кв. 129; имот на ул.
„Венера” за зеленина кв. 135; площад
„Родопи” /”Демокрация”/ – пред
църквата за зеленина; имот за
зеленина в района на гара Въча”

безвъзмездна
финансова помощ е
актуализирана на
896 928 лв.
Вх. № 16/322/00373/
13.05.2009 г.
На 23.10.2009 г., се
подписа договор
между Община
Кричим и Държавен
фонд “Земеделие” за
отпускане на
одобрената
безвъзмездна
финансова помощ в
размер на
715 792.00 лв.
С анекс от 17.02.2012
г. стойността на
одобрената
безвъзмездна
финансова помощ е
актуализирана на
677 800 лв.
Актуализацията е
резултат от
получените пониски
стойности на
офертите при
провеждане на
процедурите по
възлагате на
обществени поръчки.
В резултат от
последните

889 262. 94 лв.

Подобект І и ІІ са
въведени в експлоатация на
13.12.2013 г., а останалите на
30.04.2014 г.

Реализиран

Одобрена
стойност на
проекта
715 792 лв.

Актуализирана
стойност
677 800 лв.
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ПРОЕКТ: „Рехабилитация на пътна
част на пешеходен мост над р. Въча” –
гр. Кричим

проведени
процедури е
извършена
актуализация на
бюджета и подписан
нов Анекс от
27.08.2013 г., като
стойността на
одобрената
безвъзмездна
финансова помощ е
актуализирана на
644 734 лв.
Вх. № 16/322/00381/
13.05.2009 г.
На 23.10.2009 г., се
подписа договор
между Община
Кричим и Държавен
фонд “Земеделие” за
отпускане на
одобрената
безвъзмездна
финансова помощ в
размер на
146 318.00лв.
С анекс от
22.08.2011г.
стойността на
одобрената
безвъзмездна
финансова помощ е
актуализирана на
145 726 лв.
Актуализацията е
резултат от

Актуализирана
стойност
644 734 лв.

179 788.63 лв.

Обектът
е
въведен
в
експлоатация на 13.12.2013
година

Реализиран

Одобрена
стойност на
проекта
146 318 лв.

Актуализирана
стойност
145 726 лв.
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получените пониски
стойности на
офертите при
провеждане на
процедурите по
възлагате на
обществени поръчки.
В резултат от
последните
проведени
процедури е
извършена
актуализация на
бюджета и подписан
нов Анекс от
20.08.2013г.
стойността на
одобрената
безвъзмездна
финансова помощ е
актуализирана на
143 104 лв.
Вх. № 16/322/181
ПРОЕКТ: „Изграждане на площадка
09.03.2009 г.
за безопасност на движението”

Актуализирана
стойност
143 104 лв.

185 587.75 лв.

С промените в Наредба №
24/29.06.2008 г. за условията
и реда за предоставяне на
безвъзмездна
финансова
помощ
по
мярка
„Обновяване и развитие на
населените места” от ПРСР
за периода 20072013 г.,
съгласно чл. 6, ал. 3 от
същата,
след
подадени
заявки
за
окончателно
плащане по финансираните
проекти по мярка 322,
община
Кричим
може
отново да кандидатства с

В готовност за
ново
кандидатстване
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ПРОЕКТ: „Рехабилитация на улици с
изградена
канализация
и
водопроводната мрежа  Етап І”

Вх. № 16/322/00239/
08.04.2009 г.

ПРОЕКТ: „Рехабилитация на улици с
изградена
канализация
и
водопроводната мрежа  Етап ІІ”

Вх. № 16/322/00237
от
08.04.2009 г.

898 105.94 лв.

1 627 792.16 лв.

последните три проекта.
С промените в Наредба №
24/29.06.2008 г. за условията
и реда за предоставяне на
безвъзмездна
финансова
помощ
по
мярка
„Обновяване и развитие на
населените места” от ПРСР
за периода 20072013 г.,
съгласно чл. 6, ал. 3 от
същата,
след
подадени
заявки
за
окончателно
плащане по финансираните
проекти по мярка 322,
община
Кричим
може
отново да кандидатства с
последните три проекта.
С промените в Наредба №
24/29.06.2008 г. за условията
и реда за предоставяне на
безвъзмездна
финансова
помощ
по
мярка
„Обновяване и развитие на
населените места” от ПРСР
за периода 20072013 г.,
съгласно чл. 6, ал. 3 от
същата,
след
подадени
заявки
за
окончателно
плащане по финансираните
проекти по мярка 322,
община
Кричим
може
отново да кандидатства с
последните три проекта.

През 2014 г. с
проекта е
кандидатствано
за финансиране
по
Публична
инвестиционна
програма
„Растеж и
устойчиво
развитие на
регионите”

В готовност за
ново
кандидатстване
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Мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението на селските райони”
ПРОЕКТ: „Ремонт и саниране на
обслужваща сграда на градски
стадион”

Вх. № 16/321/00289/
09.03.2009 г.

147 524.40 лв.

ПРОЕКТ:
„Подобряване
на
енергоефективността
на
административната
сграда
на
Община Кричим”
ПРОЕКТ: „Ремонт общински път –
Кричим – жп гара Кричим”

Вх. № 16/321/00286/
09.03.2009 г.

228 198.40 лв.

ПРОЕКТ:
„Реконструкция
и
рехабилитация на общински пътища
град Кричим – жп гара Кричим”

Вх. № 16/321/01014/
22.10.2010 г.

ПРОЕКТ: „Подобряване мобилността
в Община Кричим чрез ремонт на
общински път Кричим – жп гара
Кричим”

Вх. № 16/321/01525
от 13.09.2013 г.

Вх. № 16/321/00450/
17.04.2009 г.

На 10.12.2013 г., се
подписа договор
между Община
Кричим и Държавен
фонд “Земеделие” за
отпускане на
одобрената
безвъзмездна
финансова помощ в
размер на
1 024 656,41 лв.

3 049 658.78 лв.

3 175 089,79 лв.

2 662 395,15 лв.

Одобрена
стойност на
проекта
1 024 656,41 лв.

Финансирането по проекта
е отложено поради липса на
достатъчно средства по
мярката
Финансирането по проекта
е отложено поради липса на
достатъчно средства по
мярката
Финансирането по проекта
е отложено поради липса на
достатъчно средства по
мярката
Финансирането по проекта
е отложено поради липса на
достатъчно средства по
мярката

През 2014 г. бяха
проведени процедури по
реда
на
Закона
за
обществените поръчки за
избор на изпълнители за
възлагане на дейностите по
проекта и със спечелилите
ги
участници
бяха
сключени договори.
В
съответствие
с
изискванията
на
Програмата за развитие на
селските райони 20072013
г. и съгласно „Процедурата
за
осъществяване
на
предварителна проверка и

В готовност за
ново
кандитатстване
В готовност за
ново
кандидатстване
Проекта е
актуализиран и
внесен за
разглеждане през
2010 година
Проекта е
актуализиран и
внесен за
разглеждане през
2013 година
В процес на
изпълнение
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последващ контрол върху
процедури за обществени
поръчки
за
одобрени
инвестиционни
разходи,
финансирани изцяло или
частично със средства от
Европейския
земеделски
фонд за развитие на
селските райони”, копие на
документацията
от
проведените процедури е
предоставена
на
ДФ
„Земеделие” за последващ
контрол. Към настоящия
момент в община Кричим е
постъпил
отговор
за
съгласуване
на всички
проведени процедури, с
изключение на процедурата
за възлагане на СМР, която
все още е в процес на
изпълнение.
След
приключване на съгласува
телната
процедура
и
последващо
писмено
уведомление от Фонда, ще
стартират предвидените в
проекта дейности.

МЯРКА 4.3.1, Под Мярка 2
ПРОЕКТ: „Придобиване на умения и
постигане на обществена активност за
потенциална местна инициативна
група на територията на общините
Брацигово и Кричим”

Вх. № 4312037 от
16.09.2008 г.

143 455 лв.

Учредяване на МИГ с
община Брацигово

Реализиран
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Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”
ПРОЕКТ: „По стъпките на Иван Асен
ІІ Завоевателя”

Вх. № 16/313/00309
от 18.09.2013 г.

390 750,59 лв.

Внесен за разглеждане

Със Заповед №
03РД/4121 от
30.12.2013 г. на
изпълнителния
директор на ДФ
„Земеделие” е
отказано
финансиране на
основание чл.
26, ал. 1, т. 4 от
Наредба № 32 от
12.09.2008 г, а
именно
„недостатъчен
бюджет по
мярката”

Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”
ПРОЕКТ: „Изграждане на кула и
технически съоръжения за детекция и
превенция на горски пожари в
поземлен имот № 39921.4.109 в
землището на гр. Кричим”

Вх. № 16/226/00383
от 17.07.2014 г.

474 806,66 лв.
без ДДС

Инвестиционното
предложение
предвижда
изграждане на автоматична
наблюдателна
станция
(АНС) включваща кула и
технически съоръжения за
детекция и превенция на
горски пожари, разположени
в
поземлен
имот
№
39921.4.109 и контролен
център
(КЦ), който
е
предвиден да се обособи в
сградата на община Кричим

Със
Заповед № 03
РД/4748
от
19.12.2014 г. на
изпълнителния
директор на ДФ
„Земеделие”
е
отказано
финансиране на
основание чл. 26,
ал. 1, чл. 24, ал. 1,
т. 2 и чл. 22, ал. 3
т. и 2, във връзка
с чл. 2, т. 2, чл. 3,
ал. 1, т. 2 и чл. 15,
ал. 2 от Наредба
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№
20
от
07.07.2008
г.
(посл. изм. и доп.
ДВ, бр. 72 от
29.08.2014 г.), а
именно
„не
отговаря
на
целите
и
критериите
и
изискванията на
мярката”,
тъй
като:
Съгласно
разпоредбите на
чл. 15, ал. 2 от
Наредба № 20 от
07.07.2008
г.,
кандидатите
общини, посочени
като
допустими
кандидати в чл.
13, ал. 1, т. 2 от
Наредба № 20 от
07.07.2008 г., са
задължени
да
изпълняват
проектите върху
гори и земи от
горски
фонд,
които са тяхна
собственост, т.е.
инвестицията по
дейността,
за
която
се
кандидатства,
следва да обхваща
изцяло
горски
територии
–
имоти,
собственост
на
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кандидата.
С изменение
на Наредба № 20
от 07.07.2008 г. за
условията и реда
за
предоставяне
предоставяне на
безвъзмездна
финансова помощ
по
мярка
„Възстановяване
на
горския
потенциал
и
въвеждане
на
превантивни
дейности”
от
Програма
за
развитие
на
селските райони
за периода 2007
2013
г.,
публикувано в ДВ
бр.
72
от
29.08.2014 г., в
сила от 29.08.2014
г., са въведени
критерии
за
оценка
на
проектите,
посочени
в
Приложение
№
4а.
Един
от
критериите
е
„Площта
на
горската
територия, която
ще бъде защитена,
е поголяма от 500
ха”,
съгласно
който се дава
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приоритет
на
проекти
с
инвестиции,
включващи
превантивни
дейности, които
обхващат повече
от 500 ха горски
територии,
собственост
на
кандидата.
Тъй като
община Кричим
притежава
едва
758,671
дка
(75,867 ха) горски
територии,
то
одобряването на
заявените
за
финансиране
разходи в размер
на 474 806,66 лв.
по
настоящия
проект се явяват
нецелесъобразни.

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ОП „Околна среда 20072013 г.”
Приоритетна ОС 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадни води в населени места с над 2000
е.ж. и в населени места с под 2000 е.ж. попадащи в градски алгомерационни ареали”
Техническа помощ за подготовка на
инвестиционен
проект
„Доизграждане, реконструкция и
рехабилитация на водоснабдителна и
канализационна мрежа и изграждане
на
пречиствателна
станция
за
отпадни води”

Договор № 58131
СО83/12.01.2009 г.

931 200 лв.

Разработване на подробно,
пълно пред проектно проуч
ване, включително изготвяне
на анализ „ползиразходи”;
разработване на прединвести
ционно проучване; разработ
ване на идеен проект и
работен проект по отношение

Реализиран
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Проект
„Доизграждане,
реконструкция и рехабилитация на
водоснабдителна и канализационна
мрежа
и
изграждане
на
пречиствателна станция за отпадни
води – гр. Кричим”

Вх. № DIR –
51011116943
28.02.2011 г.
Договор №
DIR5101116СО10
03.04.2012 г.

33 123 540,62
лв.

на доизграждане, реконструк
ция и рехабилитация на ВиК
мрежа и изграждане на ПСОВ
За изпълнение на дейностите
по инвестиционния проект са
проведени всички предвидени
процедури по реда на Закона
за обществените поръчки за
избор на изпълнители на
заложените
в
графика
дейности,
сключени
са
договорите с определените
изпълнители.
На 14.06.2013 г. в изпълнение
на изискванията на ОП
„Околна среда 2007 – 2013”
беше
организирана
и
проведена
официална
церемония и направена Първа
копка за изпълнение на
строителните дейности по
проекта.
След
проведените
съгласувателни
процедури,
съпътстващи началото
на
строителния процес, реалното
изпълнение на строителните
дейности по ремонта и
реконструцията
на
ВиК
мрежата на гр. Кричим
започна на 10.07.2013 г. Към
момента
предвидените
в
обхвата
на
договора
строително – монтажни работи
по
доизграждане,
реконструкция
и
рехабилитация
на
ВиК

В процес на
изпълнение.
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мрежата на гр. Кричим са
изпълнени на 100 %. Предстои
въвеждането й в експлоатация.
В изпълнение на договор №
РД 160824/10.06.2013 г. от
страна на ОБЕДИНЕНИЕ
„ЕКО
АКВА
ГРУП“
е
изготвен работен проект за
изграждане на ПСОВ гр.
Кричим, който е съгласуван с
експлоатационните дружества
и за обекта е издадено
разрешение за строеж № 23 от
03.12.2013 г., влязло в сила на
27.12.2013 г. На 07.01.2014 г. е
открита
строителната
площадка за обекта. Срокът за
изграждане на ПСОВ и
въвеждането й в експлоатация
е 7 (седем) месеца. За обекта
има издадено Разрешение за
ползване № СТ05937 от
26.06.2015 г. от Дирекция за
национален
строителен
контрол гр. София.
На 19.07.2015 година се
проведе
Официална
Церемония за откриване на
обекта.
Министър
Председателят на РБ гн Бойко
Борисов уважи отправената му
покана от кметът на община
Кричим – гн Атанас Калчев и
заедно с Министъра на
околната среда и водите гжа
Ивелина Василева прерязаха
лентата
на
изграденото
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съоръжение за пречистване на
отпадъчните води.
На 07.08.2015 г. между
община Кричим и „В и К”
ЕООД
гр.
Пловдив
бе
подписан
Споразумителен
протокол
№
Ю01
76/07.08.2015 г., съгласно
който В и К оператора на
територията
на
област
Пловдив
поема
стопанисването, поддържането
и
експлоатацията
на
гореописания обект.
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО –
ОП „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”
Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”, Операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции”
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.103/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за
енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини”
Проект „Внедряване на мерки за
подобряване
енергийната
ефективност на Начално Училище
„Св. Св. Кирил и Методий”, Начално
Училище
„Васил
Левски”
и
Обединено
детско
заведение
„Ралица”, гр. Кричим”

Договор №
BG161PO001/4.1
03/2010/030 от
13.12.2010 г.

893 776,06 лв.

Избора на изпълнител за
строителство се осъществи по
реда на чл. 3, ал. 2 от
Наредбата за възлагане на
малки обществени поръчки.
Бяха сключени три договора за
възлагане на малка обществена
поръчка за строителство с
предмет:
„Изпълнение
на
строителномонтажни работи,
включващи: подготовка на
строителната площадка, СМР
в съответствие с одобрения

Реализиран
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инвестиционен
проект
за
обект „Внедряване на мерки за
подобряване на енергийната
ефективност
на
Начално
училище „Св. Св. Кирил и
Методий”, Начално училище
„Васил Левски” и Обединено
детско заведение „Ралица”, гр.
Кричим”, с три самостоятелно
обособени позиции” на обща
стойност 796 570,48 лева без
ДДС.
За да се приключи изпъл
нението на строителството по
проекта бяха сключени още
три договора финансирани от
бюджета на община Кричим за
„Изпълнение на допълнителни
СМР за обект: „Внедряване на
мерки за подобряване на
енергийната ефективност на
Начално училище „Св. Св.
Кирил и Методий”, Начално
училище „Васил Левски” и
Обединено детско заведение
„Ралица”, гр. Кричим, в три
самостоятелно
обособени
позиции” на обща стойност
79 578,09 лева без ДДС.
На 10.05.2012 г. е сключен
Анекс към Договора за
безвъзмездна
финансова
помощ, за удължаване срока
на договора до 24 месеца, с
цел осигуряване на финансов
ресурс за изпълнение на
проекта. На 06.08.2012 г. е
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подписан втори Анекс към
договора за безвъзмездна
финансова
помощ
с
Министерство на регионално
то развитие и благоустройст
вото, като Управляващ орган
по
Оперативна
програма
„Регионално развитие”, за
промяна на бюджета на
договора за БФП, Общата
стойност
на
проекта,
финансиран по настоящия
договор, възлиза на 893 776,06
лв., а общата стойност на
допустимите
разходи
е
827 028,95 лв., разпределени
както следва: 702 974,61 лв.,
съставляващи
85%
и
съфинансирани по програма
ОПРР и 124 054,34 лв.,
съставляващи 15%, което е
задължителен собствен принос
на общината. Допълнителният
собствен принос е в размер на
66 747,11 лв.
На 13.12.2012 г. изтече срока
на договора за БФП и община
Кричим входира искане за
окончателно плащане в РО
”ЮЦР” – гр. Пловдив.
На 05.06.2013 г. в община
Кричим е входирано писмо от
ГД
„Програмиране
на
регионалното развитие” към
МРРБ за извършване на
окончателното плащане по
проекта.
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МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ – ОП „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”
Проект „Устойчиво управление на
община Кричим чрез създаване и
изпълнение
на
качествени
и
ефективни политики”
Проект „Обмен на опит и добри
практики
в
управлението
на
човешките ресурси между община
Кричим – България и община
Арадипоу, Кипър”

Вх. № А10137
от 11.11.2010 г.

Вх. № 10255 от
31.01.2011 г.
Договор № 10255
от
01.06.2012 г.

265 100 лв.

302 071,73 лв.

Внесен за разглеждане

Не е одобрен

Трансфер и прилагане на
добри
практики
при
управление на човешките
ресурси, чрез изработка на
нормативни и други вътрешни
документи,
обучение
и
създаване
на
постоянно
действащ механизъм за обмен
на опит и идеи.
Проекта ще се реализира в
периода 01.06.2012 г. до
01.10.2013 г.

На
основание
чл. 12, подточ
ка
12.2
от
общите условия
към Договора и
чл.
20А
от
Закона
за
задълженията и
договорите на
20.09.2012
г.
между
Министерство
на финансите,
УО
на
ОП
„Администра
тивен
Капа
цитет”
и
Община
Кри
чим се сключи
споразумение за
прекратяване на
изпълнението на
Договор с рег.
№
10255/
01.06.2012 г. за
предоставяне на
безвъзмездна
финансова
помощ по
Оперативната
Програма.
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Приоритетна ос І „Добро управление”
Подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при провеждане на политики”
„Поефективна
координация
и Вх. № 1313114 от
10.04.2013 г.
партньорство в община Кричим при
разработване
и
провеждане
на Договор 1313114 от
07.11.2013 г.
политики”

43 471,60 лв.

Дейностите заложени в проекта
са:
 Разработване и въвеждане на
правила
и
методика
за
мониторинг,
контрол
и
последваща
оценка
при
осъществяването на общински
политики;
 Извършване на оценка на
Общински план за развитие на
община Кричим 20072013
година. Целта е да се направи
анализ и да се оцени в каква
степен е изпълнен плана,
доколко
заложените
цели,
приоритети и резултати са
постигнати.
 Разработване на общински
план за развитие на община
Кричим за периода 2014 – 2020
година

Реализиран

Подприоритет 1.1 „Ефективна структура на държавната администрация”
„Повишаване
ефективността
на
общинска администрация Кричим”

Вх. № 13114 от
25.03.2013 г.
Договор № 13114
от 11.10.2013 г.

73 529,00
лв.

В
проекта са заложени
следните дейности:

Извършване на функ
ционален анализ, разработване
на препоръки и изготвяне на

Реализиран
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План
за
действие
за
оптимизиране на функциите и
организационно структуриране,
план за подобряване ефектив
ността, План за подобряване
ефикасността и икономич
ността,
провеждане
на
съпътстващо
обучение
и
информационна кампания за
заинтересованите
страни,
свързани
с
извършения
функционален анализ.
 Анализ и изработване на
предложения, актуализиране и
усъвършенстване на норматив
ната
база
в
общинска
администрация Кричим
 Изработване на стратегия за
организационно развитие на
общинска
администрация
Кричим, включваща и модели
за управление на промяната
Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”
Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”
„Компетентна и ефективна общинска Вх. № М1322121 от
31.01.2014 г.
администрация”
С Решение № РМФ
79/ 27.06.2014 г. на
Ръководителя на
Управляващия орган
на ОПАК проектното
предложение е

44 157,00 лв.

Общата цел на проектното
предложение е повишаване
капацитета на служителите на
общинска
администрация
Кричим. Специфичните цели
са
подобряване
на
квалификацията
на
служителите в общинската

Реализиран
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одобрено за
финансиране
Договор № М1322
121 от 04.08.2014 г.

администрация и подобряване
координацията на звената.
Постигането на повисока
квалификация и мотивация на
служителите от общинска
администрация Кричим ще се
осъществи чрез реализиране
на обучения, предлагани от
Института
по
публична
администрация и обучения,
които не са включени в
каталога
на
ИПА,
но
разширяват компетентността
на служителите и повишават
тяхната ефективност. Периода
на изпълнение на проекта е 12
месеца, а в процеса на
изпълнението му ще се
предоставят
равни
възможности за обучение на
всички служители от община
Кричим.

ПОСОЛСТВО НА ЯПОНИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Проект „Нашият
красив”

град – чист и

Вх. № 121041 – G от
28.12.2010 г.

Внесен за разглеждане

Не е одобрен

90 000 евро

Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”
Проект „Ремонт и саниране на
С вх. № РД378/ 143 564,40 лв. с
обслужваща сграда на градски 20.01.2014 г., във
ДДС.
стадион в гр. Кричим – Община връзка с ПМС № 4 от
16.01.2014
г.
за
Кричим”
условията, реда и
Проект
„Детска
площадка
за критериите за избора 178 387,75 лв. с

Не е финансиран

В готовност за
ново
кандидатстван
е

Не е финансиран

В готовност за
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проекти
и
ДДС.
безопасност на движениeто в ПИ, на
програми
и
прозрач
разположен северозападно от градски
ното изразходване на
стадион  гр. Кричим”
средствата по чл. 1,
Проект „Рехабилитация на улици с ал. 5, т. 1 от ЗДБРБ 879 505,94 лв.
2014
година
с ДДС.
изградена
канализационна
и за
/Публична
инвести
водопреносна мрежа – Іви етап – гр.
ционна
програма
Одобрените
Кричим”
„Растеж и устойчиво
средства
развитие на региони съгласно ПМС
те”/ в областна адми № 19/07.02.2014
нистрация гр. Плов
г., за
див са предоставени
одобряване
за разглеждане и
средства от
одобрение
четири резерва по чл.
броя апликационни 2, Раздел ІІ, ал.
форми за проектни
1, т. 4.1.2 от
предложения, съот
Закона за
ветстващи на утвър
държавния
дените с ПМС № 4
бюджет на Р
критерии и основни
България за
те акценти в програ 2014 година, са
мата на правителст
в размер на
вото, както следва:
199 600 лв.
1. Апликационна
форма за проект
„Ремонт и саниране
на
обслужваща
сграда на градски
стадион в гр. Кричим
– Община Кричим”,
ведно с 2 /два/ броя
копия на проекта;
2. Апликационна
форма за проект
Проект „Рехабилитация на улици с „Детска площадка за 1 598 912,16 лв.
на
с ДДС
изградена
канализационна
и безопасност

ново
кандидатстван
е
Проекта включва подмяна на
съществуващи пътни настилки
и изграждане на нови на
местата на местата на които
липсват;
подмяна
на
съществуващи
тротоарни
настилки
с
нови
и
доизграждане на тротоари на
местата на които липсват
такива, както и поставяне на
пътна маркировка и пътни
знаци.
Към
настоящия
момент
проекта
е
финансиран
частично със средства от
публична
инвестиционна
програма „Растеж и устойчиво
развитие
на
регионите”
отпуснати съгласно ПМС №
19/07.02.2014 г. С частичното
финансиране са изпълнени
СМР по ул. „Васил Левски”
(58 м), продължение на ул.
„Ген. Заимов” (36 м) и част от
ул. „Русия” (70 м) на стойност
138 997,93 лв. с включен ДДС.
Общата
дължина
на
рехабилитираните
към
момента улици е 164 м.

В очакване на
дофинансиран
е

Не е финансиран

В готовност за
ново
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водопреносна мрежа – ІІри етап – гр. движениeто в ПИ,
разположен северо
Кричим”
западно от градски
стадион

гр.
Кричим”, ведно с 2
/два/ броя копия на
проекта;
3. Апликационна
форма за проект
„Рехабилитация на
улици с изградена
канализационна
и
водопреносна мрежа
– Іви етап – гр.
Кричим”, ведно с 2
/два/ броя копия на
проекта;
4. Апликационна
форма за проект
„Рехабилитация на
улици с изградена
канализационна
и
водопреносна мрежа
– ІІри етап – гр.
Кричим”, ведно с 2
/два/ броя копия на
проекта.

кандидатстван
е
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