
1 
 

ОБЩИНА ПИРДОП - СОФИЙСКА ОБЛАСТ 

2070 град Пирдоп, пл. „Тодор Влайков” №2; тел.: 07 181/52 42, факс: 07 181/57 01 

www.pirdop.bg, е-mail: obshtina.pirdop@gmail.com; obstina@pirdop.bg 
 

СПРАВКА 

на планираните и реализирани проекти в Община Пирдоп за периода  2015-2018г. 
 

№ Наименование на 
ПРОЕКТА   

Източник на 
финансиране 

Общ бюджет 
(в лв.) 

Етап на изпълнение  

1.  Проект за подготвителни 
дейности по подмярка 19.1 
,,Помощ за подготвителни 
дейности” на мярка 19 ,,Водено 
от общностите местно развитие”  

ПРСР  42 579 лв. 
 
 

Частично изпълнен: 
I етап: 
Закупено  офис оборудване, 
обучение на екипа на МИГ, 
разходи, свързани с подготовката 
на стратегията  и др. адм. разходи.  
II ЕТАП: Отказано финансиране:  
Неодобрена стратегия поради 
непокриване на критерии за 
допустимост по  мярката. 

2.  Проект за изготвяне на „ Общ 
устройствен план на Община 
Пирдоп” 

Собствени и  МИП  142 650 лв. Преходен  в процес на изпълнение 

3.   „ Проект „ Подкрепа за 
независим живот  в община 
Пирдоп„  
 
Предоставяне на услугата 
„Личен асистент“ 

ОП Развитие на 
човешките ресурси 
2014-2020. 

497 330 лв. Приключил 

4.  Споразумение между Агенция за 
социално подпомагане и 
Община Пирдоп, във връзка с 
постановление N:332 на МС. 
 
Предоставяне на услугата 
„Личен асистент“ 
Назначени са 80 лични 
асистенти, които обслужват 100 
потребителя на услугата. 

Агенция за социално 
подпомагане 

330 864 лв. В процес на изпълнение 

5.  Проект  „ Промотиране на 
туристически атракции чрез 
интерактивна изложба на 
културно-историческото 
наследство на трансграничния 
регион“ 
 
Основна цел на проекта е  
за опазване на културно-
историческото  наследство на 
двете държави. 
-организираха се два фолклорни 
фестивала  с участието на 
танцови състави от България и 
Сърбия на територията на двете 
държави; 
-изготви се филм за културното 
наследство на Община Пирдоп 
и Община Палилула; 
-монтираха се видеостени в 
Община Пирдоп и Община 
Палилула. 

Програмата Интеррег-
ИПП за 
трансгранично 
сътрудничество 
България-Сърбия 

 600 332 лв. Приключил 
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6.  „Рехабилитация и 
реконструкция на общински 
пътища на територията на 
Община Пирдоп    

ПРСР  1 587 563 лв. Неодобрен поради недостатъчен 
брой точки при рейтинговата 

оценка на подаденото предложение 
./субективни фактори: безработица, 

клас на населеното място и др./ 

7.   „Рехабилитация на улици в гр. 
Пирдоп“  
 

ПРСР  ≈ 1 200 000 
лв. 

По първи прием – Неодобрен 
проект поради недостатъчен брой 
точки при рейтинговата оценка на 

подаденото предложение 
./субективни фактори: безработица, 

клас на населеното място и др./ 
Предстоящо повторно 

кандидатстване по мярката 

8.  „Ремонт на общинска 
образователна инфраструктура - 
ДГ "Пека и Карло Чоконяни“ , 
ведно със   сгради "Невена 
Генчева" и "Снежанка" гр. 
Пирдоп   

ПРСР  1 587 565 лв.  
 
 
В процес на изпълнение  

9.  Дейности в изпълнение на 
Националната програма за 
саниране на многофамилните 
жилища  . 
 

Държавен бюджет, 
европейски средства  

-  Подадени заявки за сключване на 
договори с ББР – програмата е  в 
застой  

10.  Запазване на културната 
идентичност чрез ремонт, 
консервация и реставрация на 
Храм „Успение Богородично“, гр. 
Пирдоп“. 

ПРСР  491137,55 лв. Неодобрен поради  
недостатъчен брой точки при 
рейтинговата оценка на подаденото 
предложение 
./субективни фактори: безработица, 
клас на населеното място и др./ 

11.  „ Реконструкция и подмяна на 
част от довеждащ водопровод 
за ниска зона на гр. Пирдоп „ 

Държавен бюджет и 
общински средства  

192 316 лв. Внесени за одобрение пред 
МКВПМС  

12.  Ремонт и оборудване на спортно 
игрище в гр. Пирдоп“ 

ПРСР  В процес на подготовка на 
проектното предложение  

13.  „Предотвратяване на щети по 
гори на общ. Пирдоп от горски 
пожари, природни бедствия и 
катастрофични събития“ 

ПРСР  В процес на подготовка на 
проектното предложение 

14.  „Съвместни инициативи за 
опазване на природните 
ресурси, чрез подобряване 
качеството на въздуха, почвите 
и водите в трансграничния 
регион“ на Община Пирдоп 
 
Основна цел е закупуването на 
мултифункционална машина за 
почистване, притежаваща 
аксесоари за метене, миене и 
почистване на пътната  и 
уличната мрежа, парковете и 
градинките на територията на 
общината 

Програма Интеррег-
ИПП за 
трансгранично 
сътрудничество 
между България и 
Сърбия 
N:2014TC16I5CB007-
2018-2, Приоритетна 
ос 3 „Околна среда“, 
специфична цел 3.2 
„Опазване на 
околната среда“ 

Максималния 
бюджет за 

едно проектно 
предложение 

е 600 000 евро 

 
 
Подадено за одобрение проектно 
предложение 
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15.  „Здравословният стил, моят 
стил“ на Община Пирдоп 
 
Предвижда се изграждането на 
рампи за скейтборд и 
обновяването на детски 
площадки с  монтирането на 
детски съоръжения за игра. 
 

Програма Интеррег-
ИПП за 
трансгранично 
сътрудничество 
между България и 
Сърбия 
N:2014TC16I5CB007-
2018-2, Приоритетна 
ос 3 „Околна среда“, 
специфична цел 3.2 
„Опазване на 
околната среда 

Максималния 
бюджет за 

едно проектно 
предложение 

е 600 000 евро 

 
 
Подадено за одобрение проектно 
предложение 

16. П
а
т
ж
а  

„Модернизиране на кухненско 
оборудване и обзавеждане на 
Домашен социален патронаж-
Пирдоп“ 

Фонд „Социална 

закрила“ 

МТСП 

22 884,23 лв.  
 
В процес на възлагане и 
изпълнение  

17.  „Улесняване на достъпа до 
заетост на уязвими групи, чрез 
развитие на социалната 
икономика в Община Пирдоп“ 
 
-в рамките на проекта ще се 
създаде социално предприятие 
за паркоустройство, 
озеленяване и поддържане на 
зелените площи; 
-в рамките на проекта ще бъде 
осигурена заетост на 22 
безработни и/или неактивни 
лица; 

ОП Развитие на 
човешките ресурси 
МТСП 

288 655,32 лв. В процес на изпълнение 

18.  Проект за озеленяване и 
възстановяване на зона за 
отдих в УПИ /парцел/ XII- „За 
озеленяване“ „кв.92, гр. Пирдоп 
 
Извърши се ремонт и 
облагородяване на градинка, 
находяща се на ул. Димитър 
Савов и ул. Александър Груев 

Предприятие за 
управление на 
дейностите по 
опазване на околната 
среда 

9939,60 лв. Приключил 

19.  „Текущ ремонт и подобряване на 
футболното игрище и 
прилежащата лекоатлетическа 
писта на Градски стадион на гр. 
Пирдоп“ 
 
Цялостно реновиране и 
благоустрояване на футболния 
терен и лекоатлетическата 
писта. 

Министерство на 
младежта и спорта 

1 039 734 лв. Входирано проектно предложение 

20.  Европа и столицата на 
Средногорието – град Пирдоп“ 
Организира се конференция, 
чиято основна цел бе да се 
повиши информираността на 
гражданите за българското 
председателство на ЕС. 

НСОРБ 3 000 лв. Приключил 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ПИРДОП:       /п/ 

                                                       / АНГЕЛ ГЕРОВ/ 


