
 
СПРАВКА 

за развитието и статуса на проектите към 2010г. 
 
 
 
„Предоставяне на услугата „домашен помощник” за нуждаещите се лица от 
община Елин Пелин” 
 
Стойност на проекта 104 348,50 лв 
Безвъзмездна финансова 97 348,50 лв. 
помощ 
Собствено участие 7 000 лв. /от събраните такси на потребителите/ 
Срок на проекта 12 месеца /м.Х. 2009г- м. Х. 2010г./ 
Получено авансово 19 467,70 лв. 
плащане 
Подадено искане 16 097,33 лв 
за междинно пащане 
 
Текущо състояние: 

1. Провеждане на информационен семинар и изработка на информационни 
материали. 

2. Направа на интернет сайт по проекта. 
3. Подбор на потребители на услугата домашен помощник – 88 лица кандидати, 41 

одобрени останалите са чакащи. 
4. Подбор на домашни помощници – 42 лица кандидати, подбрани 17 лица 
5. Обучение на наетите лица на длъжността „Домашен помощник” 
6. Разработване на индивидуални планове и графици за предоставяне на услугата. 
 

Предстоящи действия: 
1. Срещи с потребителите за получаване на мнението им  относно получаваната 

услуга и работата на домашните помощници. 
2. Провеждане на поддържащо обучение на домашните помощници. 
3. Актуализиране на индивидуалните планове. 
4. Разработване на практически наръчник. . 
5. Провеждане на заключителен семинар по проекта. 

 
 
„Изграждане на пристройка към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” 
 
Стойност на проекта  543 325,20 лв. 
Собствено участие  147 958,80лв. 
Парична част  114 958,80лв. /внесена по сметката на СИФ/ 
Непарична част  33 000,00лв. /вкл. проектиране, авторски и 

стройтелен надзор и инвеститорски контрол/ 
Срок на проекта:  до края на 2010г. 
 
Текущо състояние: 

1. Проведена процедура и избран изпълнител по дейностите на проекта. Предстои 
сключване на договор. 

 
 



 
„Ремонт и реконструкция на читалища в Община  Елин Пелин”     
                         
Стойност на проекта   5 230 600,23лв. 
Срок на договора    18 месеца  /03.08.2010г./ 
 
Текущо състояние: 

1. На 23.04.2009г с писмо изх. № П02-19757-/18/ е подадена за съгласуване тръжна 
документация за възлагане на обществена поръчка с предмет „Ремонт и реконструкция 
на читалища в Община Елин Пелин”. Тръжната документация е одобрена на 
23.11.2009г. 

2. Поради забавянето в съгласуването на тръжната документация /от 23.04.2009г. 
до 23.11.9009г/, на 10.12.2009г. с писмо  изх. № П-02-10757/58 е подадено искане за 
удължаване срока на договора с 6/шест/ месеца. Срокът за получаване на отговор от 
МРРБ е 30/тридесет/ дни.  

3. На  26.05.2009г. с писмо изх. № П02-19757-/34/ е подадено искане за междинно 
плащане за възстановяване на предварително изразходвани средства по проекта. На 
04.01.2010г. с Уведомление за верифицирани суми №141 МРРБ информира общината 
за размера на одобрените за възстановяване разходи – 51 466,99лв. 
 
Предстоящи действия: 

След получаване на становище от страна на МРРБ следва да бъде обявена 
процедура за избор на изпълнител на СРР по проекта. 

 
 

„Изграждане и функциониране на Дневен център за възрастни хора на пенсионна 
възраст в с.Голема Раковица, община Елин Пелин, Софийска област” 

 
Стойност на проекта   194170,00 евро 
Срока на договора    12 месеца /от 28.11.2008г. до 28.11.2009г./ 
 
Текущо състояние: 

Към  настоящия момент всички дейности по разписания план-график на проекта са 
изпълнени в срок. 

Подаден е финалният отчет за изпълнението на проекта в срок до 28.01.2010г. 
 
 
„Ремонт на вътрешна водопроводна мрежа на с. Габра, Община Елин Пелин” по 
Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от 
ПРСР. 
 
Стойност на проекта    4 940 536,00лв 
Срока на договора    30 месеца   
 
Текущо състояние: 

На 22.01.2010г е подадена Заявка за авансово плащане до Държавен фонд 
„Земеделие” – Разплащателна агенция.  

 
Предстоящи действия:  
 Във връзка с управлението на проекта е необходимо да бъде избран външен 
изпълнител на тази дейност. 



 Предстои да бъде изготвен и представен в сектор „Договаряне” на ДФЗ за 
предварително съгласуване проект на тръжна документация за избор на изпълнител на 
стройтелно-ремонтни дейности по проекта. 

 
 
„Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните 
територии за потенциални местни инициативни групи на територията на Община 
Елин Пелин 
 
Стойност на проекта  192 674,00лв 
Срока на договора    12 месеца   
 

Водеща организация и получател на финансовата помощ е Народно читалище 
„Иван Вазов” с. Столник – представлявано от Ирина Данаилова – упълномощен 
представител. Партньори по проекта са Община Елин Пелин-представлявана от Йордан 
Йорданов Заместник Кмет и ЕТ „Боби-66-Богомил Манчев”-представлявано от 
Богомил Манчев – Управител. 

 
Текущо състояние: 
Към настоящия момент от предвидените дейности по проекта са изпълнени: 

1. Ремонт и оборудване на офис на проекта в АКЦ, ет.5 в гр. Елин Пелин; 
2. Сключени граждански договори с координатора и техническия асистент по 

проекта. 
3. Изработване и монтиране на информационна табела на проекта; 
4. На 05.08.2009. в Министерство на земеделието и храните е подадено искане 

за смяна на координатора и единият външен експерт по проекта. Горното се 
налага поради постъпили писмени искания от Г-жа Ирина Данаилова – 
Координатор и  Г-жа   Диана Андреева за освобождаването им от задължения 
по проекта.                

                                            
Предстоящи действия: 
          Подаване на искане за удължаване срока на договора поради невъзможност да се 
изпълняват дейностите по проекта. Същите не се изпълняват, тъй като към момента не 
е получен официален отговор от МЗХ за одобрение на исканите промени. 

 
 

„Междурегионално сътрудничество и обмен на най – добри практики между 
община Крема и община Елин Пелин” 
 
Стойност на проекта 211 266,00лв. 
Начало на проекта    10.04.2009г. 
Краен срок на проекта   10.04.2010г. 
 
Текущо състояние: 
Подадено искане за авансово плащане на 05.08.2009г. С писмо с изх. № 99-00-
665/06.01.2010г. МРРБ ни информира, че искането за плащане е одобрено. Все още 
няма преведени средства по искането за плащане.  
Предстоящи действия: 
 

1. Организиране на втори семинар с представители на община Крема през 
м.Февруари/Март 

2. Изработване на книжки с резултатите от проекта 



3. Одит на проекта 
 
 
Подготовка на инвестиционен проект за „Канализационна и водоснабдителна 
системи, пречиствателна станция за отпадъчни води и довеждащи колектори – с. 
Нови хан” 
 
Стойност на проекта 250 000,00лв. 
Начало на проекта:     12.01.2009г. 
Краен срок на проекта    12.07.2010г.  
 
Приключени дейности по проекта:  
1. Прединвестиционно проучване 
2. Идеен проект 
3. Подготовка на инвестиционен проект 
4. Информираност и публичност 
Получено авансово плащане в размер на 50 000лв. 
Подадено искане за междинно плащане в размер на 150 000 лв. Към момента не са 
преведени средства по искането. 
 
Предстоящи действия: 
1. ОВОС 
Започнала процедура. Съгласно писмо на РИОСВ за инвестиционното предложение не 
е необходимо да се извършва ОВОС, а само преценка необходимостта от ОВОС. 
Процедурата не е приключила. 
2. Одит на разходите. 

 
 
„Ремонт и реконструкция на образователна инфраструктура в Община Елин 
Пелин”  
 
Стойност на проекта   3 525 392,27лв. 
Срока на договора    18 месеца  /03.08.2010г./ 
 
 На 18.01.2010г. с писмо наш изх. № П02-14307(21) сме изпратили запитване до 
Заместник-министъра на МРРБ относно развитието и статуса на проекта. 

 
 

„Рехабиталиция на общински път SF01232 в извън селските участъци гр. Елин 
Пелин – с. Лесново – с. Доганово” 
 
 
 С писмо № 99-00-6-131/05.02.09г МРРБ ни уведомяват, че проектното 
предложение е одобрено, но поради изчерпване на наличния финансов ресурс не може 
да бъде финансиран. 
 На 18.01.2010г. с писмо наш изх. № П02-14307(21) сме изпратили запитване до 
Заместник-министъра на МРРБ относно развитието и статуса на проекта. 

 
 

„Ремонт и реконструкция на Дом за отглеждане и възпитание на деца лишени от 
родителски грижи с. Доганово, Община Елин Пелин” 
 



 С писмо №99-00-6-699/3.05.09 МРРБ ни уведомява, че проектното 
предложение класирано, но не може да бъде финансирано поради изчерпване на 
наличните ресурси. 
 На 18.01.2010г. с писмо наш изх. № П02-14307(21) сме изпратили запитване до 
Заместник-министъра на МРРБ относно развитието и статуса на проекта 
 
 
„Изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и реконструкция на 
водопроводна мрежа на с. Лесново, община Елин Пелин” 
 
 
 Очаква се през пролетта на 2010г да бъде отворена мярка 321 от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2007 – 2013г. към МЗХ. Проектът ще бъде 
окомплектован, съгласно изискванията на  мярката и Община Елин Пелин ще 
кандидатства за финансирането му.  
 . 
 

 
  
 
 


