ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ В ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
№

1.

1.

2.

име на проект
„Канализация и водопровод на кв.
„Запад” в гр. Перущица

източник на
финансиране
Програма ФАР

стойност
Период
на проекта
на изпълнение
Програма ФАР
380 224,06 евро 29.02.200803.02.2010

Програма за развитие на селските райони 2007-2013
Придобиване на умения и
Програма за развитие на
199 168 лв. 04.09.2009постигане на обществена активност селските райони 2007-2013
29.08.2011
на територията на общини
Перущица и Родопи за
Приоритетна ос 4: Лидер
потенциална МИГ в селските
райони
Мярка 431-2 ”Придобиване
на умения и постигане на
общинска активност за
територията на
потенциални местни
инициативни групи”

„Изграждане на улично осветление
в гр. Перущица”

Програма за развитие на
селските райони 2007-2013

1 782 211,16 лв. 04.01.2011 –
20.09.2013

Приоритетна ос 3:
„Качество на живот и
разнообразяване на
възможностите за заетост”;
Мярка 322 „Обновяване и
развитие на населените
места”

3.

„Община Перущица - неделима
част от историята, културата и
бъдещето на Европа“

Програма за развитие на
селските райони 2007-2013

355 960,83 лв. 24.06.2011 –
17.09.2013

Постигнати резултати
Изградена
e
канализация
и
водопровод в кв. „Запад” в гр.
Перущица.
Създаването на МИГ е в резултат
на
целенасочен
процес
на
информиране,
консултиране
и
планиране
сред
всички
заинтересовани
страни
на
територията на двете общини
Перущица и Родопи. Създадена е
на базата на принципите на
подхода "ЛИДЕР", съгласно ПРСР
2007 - 2013, Наребди № 14 и
Наредба № 23 на Министерство на
Земеделието и храните и Закона за
юридическите лица за нестопанска
цел.
С изпълнението на проекта се
намали
консумацията
на
електрическа енергия, която от
своя
страна
намали
преките
разходи на общината за улично
осветление и се осигури високо
качество на осветление. Осигури се
безопасно движение на моторните
превозни средства, и се повиши
сигурността
на
движение
на
пешеходците нощно време, като се
създаде
комфортна
нощна
атмосфера. Създаде се добра
жизнена
среда
за
ромското
население.
Изгради се двуетажна сграда със
статут
на
Туристически
информационен
център,
с

Приоритетна ос 3:
„Качество на живот и
разнообразяване на
възможностите за заетост”;

помещения
за
туристи,
конферентна и изложбена зала.
Сградата е разположена в центъра
на града в близост до всички обекти
представляващи
интерес
за
туристите и е достъпна за хората с
увреждания.
Изградиха
се
съоръжения по оформените три
броя еко-пътеки.

Мярка 313 „Насърчаване
на туристическите
дейности”

1.

2.

3.

1.

Оперативна Програма ” Развитие на човешките ресурси 2007-2013”
„Професионални социални
ОП” Развитие на
150 812,95 лв. 01.11.2010
- Разработи
се
социално
асистенти за качествен живот и
човешките ресурси
31.12.2011
психологична
и
терапевтична
услуги в общността”
2007-2013”
програма за хора с увреждания потребители на социални услуги и
техните семейства. Сертифицираха
се социалните асистенти.
„Нов избор - развитие и
ОП „Развитие на
81 492,45 лв. 01.03.2012–
Целта на проекта е да се намали
реализация“.
човешките ресурси
31.08.2013
безработицата чрез осигуряване на
2007-2013”;
обучение и заетост на безработни
Проект BG051PО001-1.1.03
лица от Агенцията по заетостта
чрез ДБТ "Родопи"- гр. Пловдив.
Към настоящия момент 20 лица са
обучени
и
са
получили
удостоверения за професионална
квалификация - 10 техник-еколога и
10 градинари.
„Ново начало - от образование към
заетост“.

ОП „Развитие на
човешките ресурси
2007-2013”;

4 052,70 лв. 01.01.2013
30.06.2013

- Целта на проекта е да се осигури
заетост на младежи до 29-годишна
възраст на пълно работно време за
срок от шест месеца. Сключен е 1
трудов
договор,
две
лица
отпаднали от програмата, поради
прекъсване на регистрация за
безработица.

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околна среда
„Реконструкция на водопровод и
Предприятие за
1 915 314,14 лв. 17.12.2008Изграден
нов
канализация по ул.” П.Каравелов”,
управление на дейностите
19.01.2010
реконструкция на
ул.”Атанас Малинчев”,
по опазване на околна
канализация.
ул.”Московска”, ул.”Поручик П.
среда
Милушев”, ул.”ГиА Злачев”,

водопровод,
водопровод и

2.

бул.”Иван Вазов”, ул.”Рила” на гр.
Перущица.
„Изграждане на канализация на гр.
Перущица,
Подобект 1
Канализация на ул.”Драговец”,
ул.”Искър”, ул.”Климент Охридски”,
ул.”Кубрат”, ул.”Тутракан”,
ул.”Преслав” и ул.”Марица”;

Предприятие за
управление на дейностите
по опазване на околна
среда

2 434 897,68 лв. 08.10.200811.02.2009

Сключен договор на стойност
1 154 226 лв. Изпълнено частично в
част от Подобект 1 и изцяло в
Подобект 3.

Подобект 2
Гл. събирателен канал от края на
регулацията до ПСОВ.
Подобект 3
Канализация на кв. „Запад”,
вътрешна квартална мрежа и
връзка с главе колектор на
кв.”Запад”.
1.

Внедряване на мерки за енергийна
ефективност в ОДЗ ”Радост” и ОДЗ
” Тракийче” гр. Перущица.

1.

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

2.

Национална програма
„От социални помощи към
осигуряване на заетост” 2012

Оперативна Програма „Регионално развитие 2007-2013”
ОП „Регионално развитие
766 838,80 лв. 13.12.20102007-2013”
13.12.2012

Министерство на труда и социалната политика
Регионална служба по
4 532,57 лв. 11.12.2011заетостта - Пловдив
01.12.2012

Районна служба по заетост
- Пловдив

9 196,33 лв. 01.10.201231.12.2013

Осигуряване на модернизирана и
рентабилна
общинска
образователна инфраструктура в
ОДЗ ”Радист” и ОДЗ ”Тракийче”
чрез внедряване на мерки за
енергийна ефективност.
Осигуряване на заетост на едно
лице с увреждане като помощник –
готвач
в
ОДЗ
”Радост”
гр.
Перущица.
Целта на проекта е да се осигури
трудова заетост на 12 безработни
лица на 4 часов работен ден. С
основна дейност снегопочистване и
опесъчаване при зимни условия.
Почистване
и
събиране
на
отпадъци, почистване на канавки,
събиране на клони.

3.

Национална програма
„От социални помощи съм
осигуряване на заетост” 2013

4.

Мярка 41 от Закон за насърчаване
на заетостта

Районна служба по заетост
– Пловдив

37 624 лв. 01.04.2013
30.11.2013

Районна служба по
заетостта - Пловдив

26.08.2013 –
1 758,16 лв. 25.02.2014

- Целта на проекта е да се осигури
трудова заетост на 7 безработни
лица
обект
на
социално
подпомагане, на непълно работно
време – 6 часа, за почистване на
отводнителен канал в кв.”Пастуша”.
Основната цел на мярката е да се
осигури заетост на младежи до 29
год. възраст на пълно работно
време за срок от шест месеца.
Сключен е един трудов договор за
длъжност експерт.

Оперативна програма „Административен капацитет”
1.

„Съвременна и ефективна
администрация на Община
Перущица“.

ОП „Административен
Капацитет 2007-2013”;

71 661,19 лв. 12.10.201212.10.2013

Приоритетна ос І – Добро
управление, подприоритет
1.1 Ефективна структура
на държавната
администрация,
Бюджетна линия
BG051PО002/12/1.1-04

С реализацията на проекта се
подобри
ефикасността
и
ефективността на администрацията
на
община
Перущица
чрез
подобряване на организационните
процеси
и
стимулиране
на
организационното
развитие
на
административната
структура.
Извърши се функционален анализ,
с
който
се
получи
реална
представа, за състоянието на
работните
процеси.
С
изпълнението
на
проекта
общинската
администрация
се
адаптира към потребностите на
гражданите и се усъвършенства
организационната структура за
постигане
на
ефикасност
и
ефективност при работа.

Министерски съвет
1.

Подпорна стена № 2
в участъка на улична мрежа ос.
т.382-383 кв. „Запад”

Междуведомствена
комисия за възстановяване
и подпомагане към
Министерски съвет

157 216,83 лв. 29.10.201323.01.2014

Изградена Подпорна стена № 2
в участъка на улична мрежа ос.
т.382-383 кв. „Запад”

