Регистър на проектите на Община Априлци
2000 -2014 г.
№
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ПО
ПРОЕКТ
РЕД

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

СТОЙНОСТ НА
ПРОЕКТНОТО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

3

4

СТОЙНОСТ НА
ОДОБРЕНИТЕ
РАЗХОДИ

РОЛЯ НА
ОБЩИНА
АПРИЛЦИ

ПЕРИОД
НА
ИЗПЪЛНЕ
НИЕ

5

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА

СТАТУС НА
ПРОЕКТА

6

7

8

изпълнен

изпълнен

1

2

1

Канализационна мрежа и
ЛПСОВ на централната
градска част на община
Априлци

ПУДООС

2 100 000 лв.

Бенефициент

2007-2010

Изграждане канализационна мрежа и ЛПСОВ
на централната градска част на община
Априлци

2

Приносът на централното
отопление с биомаса
БИОДИСТ

ФАР на ЕС

533 500 евро

Бенефициент

2004

3

От социални помощи към
осигуряване на заетост

Агенция по заетостта
към МТСП

Изграждане на инсталация за отопление с биомаса на ОУ “В. Левски”, сградата на
общинска администрация и сградата на
поликлиниката

600 хил.лв.

Бенефициент

2003-2008 г.

Изграждане на пет еко-пътеки и една атрация
на територията на община Априлци,
01.12.2004 – институционално развитие на МТС и ПГ по
30.09.2006 г туризъм – стратегии за развитие, обучения за Изпълнен и отчетен
създаване устойчивост на еко-туристическата
услуга, рекламни материали и събития за
популяризиране фин. подкрепа на ЕС

4

5

6

7

8

9
10

Слънчева котловина в
сърцето на Балкана

Оптимизация на училищната
мрежа за учебната 2007/2008
г.
Преустройство на втори и
част от първи етаж от
съществуващи сгради
(бивша болница) в дом за
медико-социални грижи
Създаване на училище за
народни и художествени
занаяти за младежи в
неравностойно положение –
ремонт на съществуващи
сгради
Усъвършенстване на
системата за сметосъбиране
и сметоизвозване
Ремонт и обновяване на
административната сграда
на община Априлци
Интернет център и
доставчик

ФАР на ЕС, BG0202.02
“Развитие на
българския екотуризъм”

135 хил.евро

Водеща,
Бенефициент

МОН

250 хил.лв.

Бенефициент

2007 г.

Публчно-частно
партньорство

203 500 лв.

партньор

1997 г.

Строително-ремонтни работи за
преустройство на сградата в Дом за стари
хора „Ганка и Георги Събчеви”

Изпълнен

Проект „Красива
България” - МТСП

150 хил.лв.

Бенефициент

2006 г.

Ремонт на съществуващи сгради

Частично изпълнен

ПУДООС

192 хил.лв.

бенефициент

2004 г.

Закупена машина за сметоизвозване, кофи за
смет и контейнери – тип бобър

изпълнен

Проект „Красива
България”

189 333 лв.

бенефициент

29.01.2008 31.10.2008

Извършени СМР за ремонт и обновяване на
сградата

изпълнен

ШАРС

29330 лв.

партньор

………..

11

Фамилно компостиране на
растителни и животински
отпадъци в община Априлци

12

Изграждане на мандра за
производство на екологично
чисти млечни продукти по
стара българска технология в Германски технически
местността „Бъзов дял” –
център – София към
концепция за изграждане на Немското посолство
пилотен проект за
подпомагане на
овцевъдството

ПУДООС

Фондация
„Карл Попар” –
Швейцария и Община
Априлци

13

Ремонт на покрива на
сградата на болница –
стационар в гр. Априлци на
МБАЛ - Троян

14

Почистване и озеленяване на
замърсени с отпадъци площи
и въвеждане на разделно
събиране на отпадъци

ПУДООС

15

Кухня за приготвяне на
топла храна за стари хора и
хора с увреждания”

Фондация „Априлци”

По-добра учебна среда за
децата на Априлци

ОПРР на ЕС – Схема за
безвъзмездна помощ
BG161PO/4.1-01/2007
„Подкрепа за
осигуряване на
подходяща и
рентабилна
образователна
инфрастр-ра,
допринасяща за
устойчиво местно
развитие

16

17

изпълнен

Доставка на оборудване и
Фонд „Социално
обзавеждане на кухня за
приготвяне на топла храна за подпомагане” – МТСП
стари хора и хора с

Изпълнен и отчетен

изпълнен

34 хил.лв.

бенефициент

2006 г.

Доставка на компостери и представяне
същността и начина на компостирането пред
обществеността

24 хил.лв.

бенефициент

2000 г.

Изграждане на мандрата

18 хил.лв.

партньор

10 хил.лв.

бенефициент

2004 г.

партньор

2008 г.

Извършени СМР за изграждане на кухня за
стари хора и хора с увреждания

изпълнен

неодобрен

изпълнен

изпълнен

984 896 лв.

Бенефициент

2009 г.

32 хил.лв

Бенефициент

2008 г.

Доставка на оборудване и обзавеждане на
кухня за приготвяне на топла храна за стари
хора и хора с увреждания

"Канализация на мах.
Събевска"

ПУДООС

2 640 000 с ДДС

19

Укрепване водосток в с.
Скандалото, укрепване
основата на моста към парка
в гр. Априлци, кв. Ново село,
възстановяване на канавка в
кв. Острец

МКВП към МС

2 667

Бенефициент

Изпълнен

Изпълнен

СМР за ремонт и обновяване сградите и
прилежащите пространства на ОУ „ В.
Левски”, ЦДГ „Здравец” и ЦДГ „Еделвайс” –
гр. Априлци, мерки за енергийна
ефективност, доставка на подходящо
оборудване – спортни и детски съоръжения,
компютри за комп.зала, оборудване за кухни и
перални помещения в детските градини,
рекламни материали и събития относно
популяризиране финансовата помощ на ЕС и
резултатите от проекта.

18

Изпълнен

Внесен Вх. №
КАН900120/27.03.
09 г.

прекратена
процедура от МОСВ
с писмо изх. № 0800-3355/ 06.08.2009

2009-2010 г.

приключен

20

Проект BG2006/018343.01.01
„Деинституционализация
посредством предоставяне
на услуги в общността за
рискови групи”

Програма ФАР на Ес

ОПРР, операция 4.2.,
схема за
безвъзм.фин.помощ
BG161РО001/4.201/2008 „Подкрепа за
междурегионално
сътрудничество и
обмен на най-добри
практики”

343 968

партньор на
Лов.
Метрополия

Партньор
–Общ.
Лясковец,
унг.общини,
Словашка
община

21

Динамична мрежа за
устойчиви региони

22

Проект „РЕСУРС –
Резултатно и Ефективно
Сътрудничество за
Укрепване Ролята на
Структурите на
гражданското общество”,
бюджетна линия
BG051PO002/08/2.3-02

ОПАК, подприоритет
2.3. Укрепване на
капацитета на
структурите на
гражданското
общество

251 131 лв.

Парт. на
Сдружение
„Център за
бизнес
инициативи”

23

Проект „Партньорство за
развитие”, бюдж.линия
BG051PO002/08/1.4-02

ОПАК, подприоритет
1.4. Администрацията
– партньор на бизнеса

572 163 лв.

Целева група в
проект на Обл.
Админ. - Ловеч

24

Укрепване бреговете на река
Габровница при ЦДГ
"Здравец"-кв. Видима

Между ведомствена
комисия за
възстановяване и
подпомагане

Обект 1: Ремонт на
читалище „Светлина” – гр.
Априлци
Обект 2: Ремонт и
обновяване прилежащите
пространства пред обекти с
културна, историческа,
обществена и туристическа
значимост – гр. Априлци, кв.
Центъра

Проект „Красива
България” –
МТСП

26

"Интегриран воден проект
подмяна на улична
водопроводна
мрежа,канализация и
пречиствателна станция за
отпадни води на гр.
Априлци" /кандидатствано с
идеен проект за четирите
квартала/

ОП"Околна среда 20072013г." По процедура
№BG161PO005/08/1.12
/01/07- Подобряване и
изграждане на
инфраструктурата за
питейни и отпадъчни
води в агломерации от
2 000 до 10 000 е.ж. на
Приоритетна ос 1на
ОП"Околна среда 20072013г."

27

"Рехабилитация на
общински парк кв. Зла рекагр. Априлци"

28

"Реконструкция на улична
мрежа, тротоари и улично
осветление в община
Априлци” – с. Велчево, с.
Скандало и с. Драшкова
поляна

29

30

25

31

32

299 900

144 620
/СМР-140 282,08
лв;строителен надзор4338,60 лв;

2009 г.

Изграждане на Дневен център за стари хора.
Доставка на оборудване. Обучение на
персонал.

неодобрен

2008 - 2009

Да се разшири и развие вече съществуващо
партньорство за обмен на информация и ноухау в сферата на туризма, междуобщинското
сътрудничество и комуникацията в мрежа.
(България-Унгария-Словакия)

неодобрен

Разработване на анализ за взаимодействието
между СГО и държавната администрация и
съставяне на методика за устойчиво развитие
и партньорство. Провеждане на учебни
визити в 2 страни-членки на ЕС за проучване
на европейските практики за взаимодействие
между СГО и администрацията. Създаване на
Виртуална информационна среда за
консултиране и споделяне на опит, свързан с
взаимодействието на СГО с публичните
институции.

Одобрен

Повишаване на капацитета на
администрацията за прилагане на различните
форми на ПЧП

………..

11.2008 г.
11.2009 г.

12 месеца

Внесен в
МКВП към
МС Вх.№ 02Бенефициент
071885/24.06.09
г.

Неодобрен

СМР за основен ремонт на покривната
конструкция на читалище „Светлина”
/изг.технически проект/, ремонт на сградата
на чит. Светлина /подмяна на старата дървена
дограма с нова PVC и алуминиева, ремонт на
мраморна облицовка/; СМР за ремонт и
обновяване прилежащите пространства пред
обекти с културна и обществена значимост в
центр.част на гр. Априлци

Обект 1 –
финансиран и
изпълнен
Обект 2 нефинансиран

Кандидат,
получател на
помощта

2009 г.

60 000 000 лв.

бенефициент

Внесен в
МОСВ с
вх.№ 5811754-547 от
05.03.2009 г.

Процедурата е
прекратена с
Решение №50 от
02.07.09 г. на
Управляващия орган
на ОПОС

Програма за развитие
на селските райони
2007 – 2013 г. , мярка
322

786 102

бенефициент

подписан
договор №
11/322/00285
от 23.10.2009

Изпълнен и отчетен

Програма за развитие
на селските райони
2007 – 2013 г. , мярка
322

421 000

бенефициент

Подписан
договор №
11/322/00261
от 23.10.2009

Изпълнен и отчетен

"Рекултивация на общинско
сметище в землището на с.
Велчево-Община Априлци"

ПУДООС

700 000

Укрепване свлачище на
общински път GAB1165

Между ведомствена
комисия за
възстановяване и
подпомагане

270 066 /СМР-252
142,79 лв;строителен
надзор-7
563,60;проектиране-10
359,60 лв./

ОП "Регионално
развитие":Приоритетна
ос 3: "Устойчиво
развите на туризма"
Операция 3.1
Възстановяване на църква
"Подобряване на
"Света Параскева" като обект
туристическите
на културния туризъм в
атракции и свързаната
община Априлци
с тях инфраструктура"
схема BG
161PO001/3.1-02/2009
"Подкрепа за
развитието на
туристически
Преустройство на
съществуваща сграда и
Красива България
рехабилитация на ДСХ
"Ганка и Георги Събчеви"
гр. Априлци

180 770

1 180 920

209 870

Внесен в
МОСВ Вх.
№ОТП700245/10.03.
2009 г.
Внесен в
МКВП към
МС Вх.№ 02Бенефициент
07673/18.05.09
г.

Внесен Вх. №
BG
Основание за отхвърляне – писмо на МРРБ с
бенефициент 161PO001/3.1изх.№ 99-00-6-512/10.02.2010 г.
02/2009/068
от 04.11.2009

бенефициент

Вх. № 5
Мярка 02-02
от 09.02.2009
г.

Прекратена
процедура от МОСВ
с писмо изх. № 0800-3355/ 06.08.2009

Неодобрен

Неодобрен

Нефинан.

33

34
35

36

37

38

39

40

Допълнително
водоснабдяване на гр.
Априлци от каптажи Пенови
дупки и глогът

Ремонт покрив на ДСХ
“Ганка и Георги Събчеви”
Разделно събиране на
отпадъци от опаковки в
община Априлци
Укрепване бреговете на р.
Сенковчица
Авариен ремонт водосток
/мост/ на общ.път с. Велчево
/м. Мачковци/
Укрепване свлачище на
общински път кв. Ново село,
м. Свинова поляна
“Социален асистент” и
“Домашен помощник” за
хората с увреждания и
самотно живеещи хора в
Община Априлци –
BG051PO001-5.2.07-0088-C0001
Подкрепа за достоен живот

МРРБ

300 000 лв.

МКВП към МС

36 000

Писмо за
финансиране
на напоред
резервоар 450
куб м към
"Допълнител
но
водоснабдява
Бенефициент
не на гр.
Априлци от
каптажи
Пенови дупки
и Глогът".
Внесен в
МРРБ с вх №
08-А-6/1 от
30.05.2009 г.
бенефициент

2009-2010

приключен

ПУДООС

206 100 лв.

бенефициент

вх. № СТК 900320/04.11.
2009 г.

Междуведомствена
комисия за
възстановяване и
подпомагане към МС

394 756

Бенефициент

2009 г.

приключен

Бенефициент

2009-2010 г.

приключен

Приключен

МКВП към МС

МКВП към МС

136 630

ОПРЧР

78 379,53

Бенефициент

20.10.2010 –
03.2012

ОПРЧР

23 831,85

Партньор

20.10.2010 –
03.2012

Предоставяне социалната услуга “Личен
асистент” на 6 потребителя

Изпълнен

41

“Почистване на населените
места и облагородяване на
почистените площи”

Национална кампания
“За чиста околна среда
– МОСВ

10 000

Бенефициент

2009 г.

Почистени и озеленени пет терена общинска
собственост – 2 бр. в кв. Ново село, 2 бр. в кв.
Острец и 1 бр. в с. Драшкова поляна.
Изпълнен и отчетен
Доставени и монтирани са 12 бр. кошчета за
отпадъци и 20 бр. паркови пейки

42

“Нов избор – развитие и
реализация”

ОПРЧР – Дирекция
“Бюро по труда” –
Троян

80 135

Партньор

2010 - 2013
г.

Назначени 17 безработни лица – озеленители Изпълнен и отчетен

43

Изграждане на зона за отдих
в Община Априлци –
почистване на терен и
изграждане на детска
площадка за деца от 0 до 3 и
от 3 до 12 г. в кв.”Ново село”
на гр. Априлци

2012 г.

Изграждане на детска площадка за деца от 0
до 3 и от 3 до 12 г. в кв. Ново село, гр.
Априлци, в т.ч : Доставка и монтаж на детски
съоръжения за игра и пясъчник; поставяне на Изпълнен и отчетен
кошче за отпадъци и пейки; доставка и
монтаж на информационна
табела.Площадката ще се изгради на площ
182.50 кв. м.

ПУДООС

10 000

Бенефициент

44

"Реконструкция на улична
мрежа, тротоари и улично
Програма за
осветление в община
развитие на селските
Априлци” – с. Велчево, с. райони 2007 – 2013
Скандало и с. Драшкова
г. , мярка 322
поляна

428 500

бенефициент

договор №
11/322/0026 Реконструкция на уличното осветление в
1 от
трите села на община Априлци
23.10.2009

Изпълнен и
отчетен

45

“Реконструкция на улично
Програма за
осветление и тротоари на развитие на селските
кв. Зла река в гр.
райони 2007 – 2013
Априлци”
г. , мярка 322

444 300

бенефициент

договор №
11/322/0026
3 от
23.10.2009

Изпълнен и
отчетен

46

“Реконструкция,
изграждане на пътна
настилка, тротоари и
отводняване на
Програма за
ул.”Ковашка”, кв. Острец, развитие на селските
модернизация на
райони 2007 – 2013
съществуващото улично
г. , мярка 322
осветление в кв. Острец,
Видима и Ново село на гр.
Априлци”

832 000

Първата част на проекта не е
финансирана – реконструкция,
Подписан
изграждане на пътна настилка, тротоари и
договор №
отводняване на ул. “Ковашка”, кв.
Бенефициент 11/322/0025
Острец. Безвъзмездната помощ е
9 от
отпусната за модернизация на
23.10.2009
съществуващото улично осветление в кв.
Острец, видима и Ново село

Изпълнен и
отчетен

47

“Развитие на интегриран
селски туризъм в Община
Априлци. Изграждане на
Програма за
колоездачна пътека от кв. развитие на селските
Острец до кв. Видима.
райони 2007 – 2013
Създаване на
г. , мярка 313
посетителски
демонстрационен център”

253 240,00 лв.

Изграждане на вело-пътека – кв. Острец,
договор №
м.”Ковачите” – м. “Маришница” – кв.
11/313/0004
бенефициент
Видима с дължина 5 760 м. Създаване на
6 от
посетителски център в сградата на
01.07.2011
читалище “Светлина” – кв. Ново село

Изпълнен

48

"Рехабилитация на
общински път GAB1165
от км 20+200 до км
Програма за
27+890 и общински път развитие на селските
LOV1002 от км 0+000 до райони 2007 – 2013
км 1+950" и изграждане
г. , мярка 321
на дневен център за
възрастни хора"

4 833 000

Бенефициент

Реконструкция на улично осветление на
кв. “Зла река” в гр. Априлци.

Рехабилитация на четвъртокласни
Договор
пътища от общинската пътна мрежа и
11/321/0107
изграждане на дневен център за
5/12.08.2011
възрастни хора непосредствено до Дом за
г.
стари хора “Ганка и Георги Събчеви”

Изпълнен и
отчетен

49

„Подкрепа за достоен
живот”

ОПРЧР – схема
“Алтернативи”

Партньор на
АСП

До 31.01.2013 г. социалната услуга
“Личен асистент” се предоставя на 7
нуждаещи се с установена трайна степен
на увреждане. На 21.12.2012 г. е сключен
Анекс за увеличаване капацитета на
дейността с 30 души. Считано от
01.02.2013 г. социалната услуга ще се
предоставя на общо 37 човека от община
Априлци

50

“Нов избор – развитие и
реализация”

ОПРЧР, схема
“Развитие” –
Дирекция “Бюро по
труда” – Троян

Партньор на
Агенцията по
заетостта

Назначени 17 безработни лица до юни
2013 г. – озеленители; Назначени 9
безработни лица от март 2013 г. до
декември 2013 г.

Изпълнен и
отчетен

Изпълнен и
отчетен

51

“Разнообразяване и
подобряване на
туристическата
инфраструктура в община ПРСР 2007-2013 г. –
Априлци, чрез изграждане
мярка 313
на съоръжения и места за
спорт, отдих и
развлечение”

52

„Изграждане на зона за
отдих в Община Априлци
ПУДООС –
– почистване на терен и
национална
изграждане на детска
10 хил.лв. за 1 проект
кампания «За чиста
площадка за деца от 3-12
околна среда»
години в кв.”Острец” на
гр. Априлци”

Дейности: монтаж на комбинирано
Април 2013
съоръжение, детска беседка, двойна
Бенефициент – 30.10.2013 люлка, клатушка, катерушка, пейка, кош
г.
за отпадъци, информационна табела и
метална ограда.

Изпълнен и
отчетен

53

„Изграждане на зона за
отдих в Община Априлци
ПУДООС –
– почистване на терен и
национална
изграждане на детска
10 хил.лв. за 1 проект
кампания «За чиста
площадка за деца от 3-12
околна среда»
години в кв.”Видима” на
гр. Априлци”

Дейности: монтаж на комбинирано
Април 2013
съоръжение, детска беседка, двойна
Бенефициент – 30.10.2013 люлка, клатушка, катерушка, пейка, кош
г.
за отпадъци, информационна табела и
метална ограда.

Изпълнен и
отчетен

ОПРР 2007-2013 г.,
бюджетна линия
BG161PO001/3.202/2011 “Подкрепа
за развитие на
регионалния
туристически
продукт и маркетинг
на дестинациите”

153 036 лв.

Дейности: оборудване и обзавеждане на
Договор №
информационно-туристически център;
11/313/0009
Доставка и монтаж на оборудване за
Бенефициент
2 от
туристическа пътека “Кръста” – кв.Ново
06.07.2012
село /соларни лампи, тоалетни, детски
г.
съоръжения, офис – контейнер/

в процес на
изпълнение

54

“Устойчиво развитие на
туризма чрез ефективен
маркетинг и реклама на
разнообразни и
атрактивни туристически
продукти и услуги”

55

„Прилагане на мерки за
енергийна ефективност на Международен фонд
сградите на ЦДГ
“Козлодуй”
“Априлче””

56

“Поставяне на
информационни табла и
пътепоказатели за
ПРСР 2007 – 2013 г.,
туристическите места и
мярка 313
маршрути в община
Априлци, обособяване на
места за отдих и почивка”

75 294.56 лв.

Бенефициент

Договор № Поставяне на информационни табели и
11/313/0015 пътепоказатели за туристическите места и
6 от
маршрути в община Априлци,
02.10.2013
обособяване на места за краткотраен
г.
отдих

57

„Изграждане на
хеликоптерна площадка
на територията на община
ПРСР 2007 – 2013 г.,
Априлци за
мярка 226
предотвратяване на
пожари в общински
горски фонд”

160 522.09 лв.

Бенефициент

Договор №
11/226/0030
Изграждане на хеликоптерна площадка за
5 от
борба с горски пожари
09.07.2013
г.

58

„Дребномащабни мерки
за предотвратяване на
Междуведомствена
наводнения от притоци на
комисия за
р.Видима в урбанизирана
възстановяване и
територия на кв.Видима, подпомагане към МС
гр. Априлци”

212 748,35

59

„Изграждане на игрище за
мини-футбол в гр.
Априлци, кв. Зла река”

60

„Реконструкция на улична ПРСР 2007 – 2013 г.,
мрежа – гр. Априлци”
мярка 322

Проект по мярка 321
на ПРСР 2007-2013
към Сдружение
”Местна
инициативна група
Троян и Априлци”

Договор
BG161PO00
Партньор на
1/3.2община
02/2011/010
Ловеч
13.08.2012 –
13.08.2014 г

Дейности:
Видеозаснемане и изработване на филм
/бранд/ на най-значимите обекти на
културното, природно, историческо
наследство на територията на общините
Ловеч, Троян, Априлци и Летница;
разработка на туристически пакети и
диверсификация на съществуващи;
организиране на тур обиколка за
промотиране на региона; участие в
регионални, национални и международни
борси, изложения и панаири;
визуализация и публичност

445 950 лв.

Дейности: енергоефективно саниране на
сградите, изграждане/ремонт на
отоплителни инсталации, подмяна на
дограма

Бенефициент

98 296,78 лв.

1 644 376, 52 лв.

Изграждане на подпорна стена и
корекция на р. Габровница след моста до
Кандидат за Финансиран
детска градина – кв. Видима и корекция
финанси-ране а страна
на Стърна река след мост на ІV класен път
LOV 1001

87 065.40 без ДДС

Ползвател

-

Кандидат за
финанси-ране

Договор № Дейности: подготовка на терена, монтаж
33/3/321121
на изкуствена трева, ажурна ограда,
0/08.08.2014
футболни врати с мрежа, пейки без
г.
облегалка

Внесен за
разглеждане
на
09.09.2013
г.

Ремонта на улици ”Отдих”, „Младост”,
„Ново село”, „Вълко Йонков”,
„Търговска”, „Драгню Стойчев”,
„Пастуханска”, „Радевска”,
„Хризантема”, Чуклата” и „Стефан
Пешев”

Изпълнен и
отчетен

Изпълнен и
отчетен

Изпълнен

Изпълнен

В процес на
реализация

Отказ за
финансиране
поради липса на
финансови
средства

61

„Добро управление в
община Априлци”

ОПАК

62

„Подкрепа за заетост”

ОПРЧР

Договор №
13-11-37 от
Бенефициент
11.10.2013
г.

75 279,60 лв.

Партньор на
Агенцията по
заетостта

Дейности: предложение за нова
организационна структура и преработване
на устройствения правилник,
актуализация на съществуващите и
Прекратен договор
изготвяне на нови вътрешни правила и
нормативни документи, обучение на
служителите на Община Априлци.
Назначени 9 безработни лица от август
2013 г. до април 2014 г.

63

„Изграждане на
демонстрационен център ПРСР 2007 – 2013 г.,
на занаятите в община
мярка 313
Априлци”

383 010.07 лв.

-

Дейности: Предвижда се изграждането на
девет павилиона, в които ще се
демонстрират различни занаяти, типични
Внесен за
за региона, като дърворезба, керамика,
разглеждане
Кандидат за
живопис, плетива и др. Всеки павилион
на
финанси-ране
съдържа по една демонстрационна зала,
17.09.2013
малък склад, осигурени са вентилация,
г.
осветление, вода, топлоизолация. Вида на
сградите е в стила на възрожденската
българска архитектура.

64

„Експониране на местното
етнографско, историческо ПРСР 2007 – 2013 г.,
и природно наследство на
мярка 313
община Априлци”

390 565.00 лв.

-

Кандидат за
финанси-ране

65

"Въстановяване на три
броя водостоци по пътя
гр. Априлци, махала
"Свинова поляна", обект "
Укрепване на ската над
Междуведомствена
имот № 52 на ул.
комисия за
"Русалийски проход" и
възстановяване и
обект "Аварийно
подпомагане към МС
възстановителни работи
по укрепване на отсечка
от ул. "Русалийски
проход" в гр. Априлци,
община Априлци"

620 717, 87 лева с
вкл. ДДС

208 008 лв. с вл.
ДДС

Финансирана
страна

2014 г.

2015 г.

Рехабилитация на поземлен имот в кв.
Острец и превръщането му в прортен
Одобрен на
център, съгласно приложен
стойност 17 700.77
инвестиционен проект. Ще бъде
лв. без ДДС. Не е
обособена спортна площадка за
подписан договор
организиране на три вида спортни игри - за финансиране,
игрище за футбол на малки вратички, съгласно Протокол
игрище за бадмингтон, игрище за
№ 60/29.01.2015 г.
волейбол.

2015 г.

В рамките на проекта ще се извърши
закупуване и доставка на специализиран
автомобил за нуждите на възрастни хора
и хора с увреждания на територията на
община Априлци. Автомобилът ще е
оборудван с място за инвалидна количка с
обезопасяващи механизми и сгъваема
механична рампа.

В процес на
реализация

Партньор на
2 911.98 с вкл. ДДС Агенцията по
заетостта

април септември
2015 г.

Субсидирана заетост на 1 лице за период
от 6 месеца в дейност "Облагородяване и
поддръжка"

В процес на
реализация

Оперативна
17919.30 с вкл. ДДС
програма за храни
по Договор №
и/или основно
2014BG05FMOP001материално
"Осигуряване на топъл
03.01-19-C01;
19 Партньорска
подпомагане от
17919.30 с вкл. ДДС
обяд в община Априлци"
967.22 лв. по
организация
фонда за европейско
Допълнително
подпомагане на най споразумение № 1
нуждаещите се лица
към Договора
в България

май септември
2015 г.

Осигуряване на топъл обяд на 78 бр.
потребители

В процес на
реализация

67

Подобряване достъпа на
населението от община
Априлци до спортни
услуги. Изграждане на
спортен център

Проект по мярка 321
на ПРСР 2007-2013
към Сдружение
”Местна
инициативна група
Троян и Априлци”

71

Отказ за
финансиране
поради липса на
финансови
средства

Прилагане на мерки за енергийна
ефективност на сградния фонд на ОУ
"Васил Левски", които включват:
саниране на стени, покривни
пространства, мазета и тавани, подмяна
на отоплителната инсталация на основния
корпус.

Министерство на
инвестиционното
проектиране

70

Внесен за
Предвижда се закупуване на оборудване
разглеждане
за експониране на местното етнографско,
на
историческо и природно наследство на
17.09.2013
община Априлци
г.

2014 г.

"Обновяане на ОУ "Васил
Левски""

69

Отказ за
финансиране
поради липса на
финансови
средства

Одобрен Изграждането на нови водоснабдителни
"Укрепване ската
плочести водостоци, укрепване устоите на
над имот № 52 на
мост и укрепване на пътното платно на
ул. "Русалийски
двете улици с изграждане на
проход", гр.
стоманобетонови подпорни стени.
Априлци"

66

68

Изпълнен и
отчетен

328 234.91 лв. без
ДДС

109 232.88 лв. без
ДДС

-

17 700.77 лв. без
ДДС

Кандида за
финансиране

Кандидат за
финанси-ране

Проект по мярка 321
Закупуване на
на ПРСР 2007-2013
специализиран автомобил
към Сдружение
Кандидат за
за подобряване достъпа до
100 000 лв. без ДДС 100 000 лв. без ДДС
”Местна
финанси-ране
социални услуги в община
инициативна група
Априлци
Троян и Априлци”

Програма "Клио"

"Нови възможности за
грижа"

МТСП

ОПРЧР 2014 - 2020,
бюджетна линия
2014BG05M9OP0012.2015.001 "Нови
възможности"

През целия
срок на
Осигуряване на общо 2 400 часа
изпълнение
Партньор на
предоставяне на социалната услуга "личен
на проект
АСП
асистент" на потребителите на
"Нови
територията на община Априлци
възможност
и"

неодобрен

В процес на
реализация

72

"Център за интегрирани
услуги в община
Априлци"

ОПРЧР 2014 - 2020,
бюджетна линия
BG05M9OP0012.002 "Независим
живот"

499 380,00

26 месеца

Създаване на център за интегрирани
услуги в община Априлци; Назначени 21
лични асистенти и 3 домашни
помощници; Осигурен достъп на 65
потребители на интегрирани почасови
услуги за социално включване в
общността или в домашна среда;

В процес на
одобрение от
управляващия
орган

