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Европроекти 2014 – 2020: Подкрепа за бизнеса

Фирми от Разградска област получиха финансиране за подобряване на работните 
процеси, технологична модернизация и увеличаване на износа. Внедрени са спе-
циализирани високотехнологични машини за автоматизиране и оптимизиране на 
производството. Намалена е себестойността на продукцията. 
Изпълнени са дейности за повишаване на енергийната ефективност. Въведени в 
експлоатация са енергоефективни машини и системи за рекуперация на използва-
ната топлина, намалено е специфичното потребление на енергия. 

Разкрити и оборудвани са нови работни места, проведени са обучения за профе-
сионална квалификация. 
Създадени са добри и безопасни условия на труд, въведени са гъвкави форми 
за организация и управление на човешките ресурси. Осъвременени са места за 
отдих и хранене, организиран е служебен транспорт за работници и служители.

Изградени са ИКТ системи за анализи и управление на бизнес процеси. В някои 
предприятия са внедрени международни стандарти – за енергиен мениджмънт 
БДС EN ISO 50001 и за управление на здравето и безопасността при работа BS 
OHSAS 18001.

Проект BG16RFOP002-2.001-0158-C01 “Подобряване на производствения капацитет 
на “Инокс” ООД”
Бенефициент: “Инокс” ООД, гр. Разград. Произвежда нестандартни метални изде-
лия.
Бюджет: 372 550.40 лева, БФП: 259 700 лева от ОПИК.

Постигнати резултати: Доставени и въве-
дени в експлоатация са CNC машина за 
плазмено рязане, 4-ри валова хидравлич-
на листо-огъваща машина и хидравлична 
щанц машина. В резултат на това е оптими-
зиран работния процес. Намалени са отпа-
дъците, консумацията на електроенергия и 
водопотреблението. Постигната е по-висо-
ка ефективност, бързина и прецизност на 
производствените процеси. Повишено е 
качеството на продукцията, създадени са 
условия за износ. 

За повече информация:
2020.eufunds.bg/bg/0/151/Project/Details?contractId=AX47uS%2FuM%2Fw%3D
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Проект BG16RFOP002-2.001-1049-C01 “Подобряване на производствения капацитет 
в НИТЦЗ “Плантис” ЕООД”
Бенефициент: НИТЦЗ “Плантис” ЕООД, с. Каменар, общ. Лозница. Извършва науч-
но-изследователска и развойна дейност в областта на растениевъдството.
Бюджет: 154 490.08 лева, БФП: 107 739.10 лева от ОПИК.

Постигнати резултати: Закупени са лабораторен pH-метър, емисионен фотометър, 
система за микровълново разлагане на проби, почвоанализатор и експресен анали-
затор на зърнени и маслодайни култури. Съз-
дадена и сертифицирана е лаборатория за 
анализи на вещества, смеси, почви, зърно, раз-
твори, торове и други. Обема на постъплени-
ята от тази дейност на компанията е увеличен 
значително. Добавени са нови характеристики 
на съществуващите продукти и услуги. С ново-
то оборудване могат да се извършват и тестове 
за разработване на напълно нови продукти, на-
сочени към биоземеделие.

За повече информация:
2020.eufunds.bg/bg/0/152/Project/Details?contractId=AjQBWaUHlQE%3D
Интернет сайт на бенефициента: www.plantis.biz

Проект BG16RFOP002-2.001-0212-C01 “Подобряване на производствения капацитет 
и експортния потенциал на “Поли Корект” ЕООД”
Бенефициент: “Поли Корект” ЕООД, гр. Разград. Производител на мебели и врати.
Бюджет: 231 610 лева, БФП: 161 210 лева от ОПИК.

Постигнати резултати: Във фирмата са направени инвестиции в материални активи: 
автоматична пробивна машина с цифрово-програмно управление за корпусни ме-

бели и бояджийски робот с хартиена лента. 
С близо 100% е увеличена производствената 
ефективност на предприятието. Намалена е 
себестойността на предлаганите крайни про-
дукти, посредством елиминирането на външ-
ни изпълнители. Подобрени са бързината и 
прецизността на процесите и качеството на 
готовия продукт. Дружеството се подготвя за 
износ на мебели в ЕС – основно в Австрия и 
Холандия.

За повече информация:
2020.eufunds.bg/bg/0/151/Project/Details?contractId=CwCj6LbBgH4%3D
Интернет сайт на бенефициента: www.polikorekt.com
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Проект BG16RFOP002-2.001-0955-C01 “Подобряване на производствения капацитет 
в “Йотов” ООД”
Бенефициент: “Йотов” ООД, гр. Разград. Изработва специални машини и оборудва-
не за промишлеността.
Бюджет: 642 027.46 лева, БФП: 448 567.02 лева от ОПИК.

Постигнати резултати: Доставени и внедрени са специализирани високотехноло-
гични машини за обработка на метали: фибро лазер и струг с цифрово-програмно 
управление. Вследствие на това производител-
ността на труда е увеличена с над 15%, ефек-
тивността на производствените разходи – с 
над 16%, а износът – с над 25%. Подобрена 
е ресурсната ефективност и ефикасност. Ком-
бинираният отпадък е намален с около 5,5 т, а 
с над 4 м3 – потреблението на вода. Увеличен 
е пазарния дял на националния и на междуна-
родните пазари.

За повече информация:
2020.eufunds.bg/bg/0/151/Project/Details?contractId=K3p3HylJMFo%3D
Интернет сайт на бенефициента: www.yotovbg.com

Проект BG16RFOP002-3.001-0485-C01 “Подобряване на енергийната ефективност на 
“Разград Полиграф” ООД”
Бенефициент: “Разград Полиграф” ООД. Развива дейност в сферата на печатните 
изделия.
Бюджет: 185 790.71 лева, БФП: 136 441.50 лева от ОПИК.

Очаквани резултати: По проекта са внедрени нови високопроизводителни и енер-
гийно ефективни машини: полуавтоматична високоскоростна машина за перфорира-
не, високоскоростна печатна машина – принтер, машина за полагане на спирали, ма-
шина за автоматизирано поставяне на корица с твърда подвързия и прав книговезки 
нож. Направени са инвестиции за намаляване разходите на електроенергия: въведени 

в експлоатация са автоматизирана система за 
мониторинг и контрол на енергопотребление-
то и система за рекуперация на отпадна топли-
на от вентилационната инсталация. Въведена е 
система за енергиен мениджмънт по стандарта 
БДС EN ISO 50001. Подобрен и разширен е 
производствения капацитет на фирмата. На-
малена е себестойността на продукцията чрез 
намалено потребление на електроенергия. 
Увеличена е производителността.

За повече информация:
2020.eufunds.bg/bg/0/151/Project/Details?contractId=FuQQTWgpyEk%3D
Интернет сайт на бенефициента: www.rzpolygraph.com
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Проект BG16RFOP002-3.001-0407-C01 “Подобряване на енергийната ефективност на 
“Завет” АД”
Бенефициент: “Завет” АД. Производител на ветеринарни лекарствени продукти и 
технически средства, фуражни добавки.
Бюджет: 309 194.14 лева, БФП: 222 785.90 лева от ОПИК.

Очаквани резултати: Заменено старото оборудване в производствено-технологична-
та схема на предприятието с нова дозираща и пакетираща линия с модем за дистан-
ционен достъп и обслужване. Монтирана система за рекуперация на отпадна топлина 
от вентилационната инсталация. Изградена автоматизирана система за мониторинг 
на енергопотреблението. Въведена 
система за енергиен мениджмънт в 
съответствие с БДС EN ISO 50001. 
Подобрена енергийната ефектив-
ност, намалена себестойността на 
произвежданата продукция, пови-
шена е конкурентоспособността на 
фирмата.

За повече информация:
2020.eufunds.bg/bg/0/156/Project/Details?contractId=gmVjjT1UrRE%3D

Проект BG16RFOP002-3.001-0674-C01 “Повишаване на енергийната ефективност на 
“Каримекс” EООД”
Бенефициент: “Каримекс” EООД, гр. Разград. Производство и монтаж на метални 
конструкции, съоръжения, газопроводи, отоплителни и ел. инсталации.
Бюджет: 548 500 лева, БФП: 328 725 лева от ОПИК.

Очаквани резултати: Закупено високотехнологично оборудване за производство на 
метални изделия, съгласно изготвен доклад от енергиен одит: CNC машина за рязане, 
тръбоогъваща машина за профили и дебелостенни тръби, електро-хидравличен аб-

кант и мултифункционална хидра-
влична отрезна машина с 5 работни 
станции. Предприятието е с увели-
чена производителност и с по-ви-
соко качество на крайния продукт. 
Средният процент енергийно спес-
тяване е над 50%.

За повече информация:
2020.eufunds.bg/bg/0/151/Project/Details?contractId=4qvqdwk%2B0JE%3D
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Проект BG05M9OP001-1.003-0189-C01 “Устойчиви работни места в “Ахинора” АД”
Бенефициент: “Ахинора” АД, гр. Исперих. Производител на горно дамско и мъжко 
облекло.
Бюджет: 141 208.19 лева, изцяло БФП от ОПРЧР.

Постигнати резултати: Разкрити са общо 17 нови работни места: едно за длъжността 
“Технолог облекло”, четири за “Крояч текстил” и дванадесет за “Шивач мъжко и дам-
ско облекло” за срок от 12 месеца.
Закупено е модерно оборудване за новите работни места: две прави пълен автомат 
машини, едноконечна машина за 
двойно скрит бод при подгъв на 
сака, двуиглова машина автомат с 
голям грайфер и две устройства за 
рязане краищата на настил (полуав-
томат). Създадена е устойчива зае-
тост за 17 безработни лица от общи-
на Исперих.

За повече информация:
2020.eufunds.bg/bg/0/155/Project/Details?contractId=KyW8GqVSMro%3D

Проект BG05M9OP001-1.003-1417-C01 “Подобряване достъпа до заетост и качество-
то на работните места в “Меслукс” ЕООД”
Бенефициент: “Меслукс” ЕООД, гр. Разград. Производство и търговията на дребно 
с месо и месни продукти.
Бюджет: 59 809.70 лева, изцяло БФП от ОПРЧР.

Постигнати резултати: Във фирмата са 
наети 6 безработни лица за период от 12 
месеца. Закупено е оборудване и обза-
веждане, свързани със създадените нови 
работни места: хладилен шкаф, пакети-
раща машина, бутална пълначна машина, 
шкаф за сушене на меса, работно облекло 
и предпазни средства.
Създадена е заетост, увеличена е професи-
оналната квалификация на работещите в 
предприятието.

За повече информация:
2020.eufunds.bg/bg/0/151/Project/Details?contractId=d5i3vlnbYZo%3D
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Проект BG05M9OP001-1.008-0115-C01 “Подобряване на условията на труд и оптими-
зация на трудовата дейност в “САВ – Разград” ООД”
Бенефициент: “САВ – Разград” ООД, гр. Разград. Фирмата е специализирана в ни-
ското строителство – строителство и ремонт на сгради, търговски обекти и складови 
помещения.
Бюджет: 220 791.10 лева, изцяло БФП от ОПРЧР.

Постигнати резултати: Разработена и въведена е система за управление на човеш-
ките ресурси; закупени са нови по-ефективни лични предпазни средства, специално 
работно облекло и средства за колективна защита; въведена е система за управле-
ние на здравето и безопасността при работа 
в съответствие със стандарт BS OHSAS 18001; 
монтирана е климатична техника във фирме-
ната база; осигурен е транспорт до и от работ-
ното място на 18 служители. Оптимизиран е 
работния процес за по-добро съвместяване на 
професионалния, семейния и личния живот. 
Въведен е иновативен модел за организация 
на труда, насочен към повишаване на произ-
водителността и опазване на околната среда.

За повече информация:
2020.eufunds.bg/bg/0/151/Project/Details?contractId=8bVXaxA32bo%3D
Интернет сайт на бенефициента: www.savrazgrad.com

Проект BG05M9OP001-1.008-0679-C02 “Подобряване на безопасността и здравето 
на работещите в “Интер инженеринг-10” ООД”
Бенефициент: “Интер инженеринг-10”, гр. Разград. Фирмата извършва инженерни 
услуги за проектиране, разработване, конструиране, производство и монтаж на нес-
тандартни машини и съоръжения.
Бюджет: 183 371 лева, изцяло БФП от ОПРЧР.

Постигнати резултати: Разработена, адаптирана и внедрена е система за управление 
и развитие на човешките ресурси. Намалени са рисковете за здравето на работници-

те чрез осигурените лични предпазни средства 
и колективни средства за защита. Повишена е 
информираността на служителите чрез прове-
дени интерактивни обучения за специфичните 
рискове на работното място. Въведена е сис-
тема за управление на здравето и безопасност-
та при работа в съответствие със стандарт BS 
OHSAS 18001. Закупено е ново оборудване на 
помещението за хранене и почивка на персо-
нала. 

За повече информация:
2020.eufunds.bg/bg/0/151/Project/Details?contractId=fQo%2BXNBpDSA%3D
Интернет сайт на бенефициента: www.inter-eng.eu
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Европроекти 2014 – 2020:
Развитие на социални услуги

Усъвършенстват се съществуващи и се създават нови социални и здравни услуги. На 
възрастни и хора с увреждания са осигурени лични и социални асистенти и домашни 
помощници. Създадени са възможности за връщането на пазара на труда на хора с 
увреждания и на такива, полагащи грижи за близките си. 
Предоставят се интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца и 
семейства от уязвими групи, и на бъдещи родители. 
Безработни младежи на възраст до 29 години са мотивирани да повишат квалификаци-
ята си. За мнозина след това е осигурена работа.
В Общностни центрове за ромски жени се прилагат иновативни практики от страни 
членки на ЕС за придобиване на социални, трудови и умения за генериране на доходи.
Във всички общини от областта е осигурен топъл обяд на хора с увреждания и самотно 
живеещи възрастни.

Проект BG05M9OP001-2.002-0158-C01 “Алтернатива за независим живот”
Бенефициент: Община Исперих.
Бюджет: 492 913.83 лева, изцяло БФП от ОПРЧР.

Постигнати резултати: Създаден e Център за почасово 
предоставяне на услуги за социално включване в общ-
ността или в домашна среда. За обгрижване на целева-
та група от 70 потребители по проекта са назначени 50 
лични асистенти и 20 домашни помощници. Подобрен 
е достъпа на хората с увреждания и хора на възраст над 
65 г. с невъзможност за самообслужване до услуги за со-
циално включване и здравеопазване. На реалния пазар 
на труда са върнати лица, които полагат грижи за близ-
ките си с увреждания.

За повече информация:
2020.eufunds.bg/bg/0/155/Project/Details?contractId=c4nJbZrrg28%3D
Интернет сайт на бенефициента: www.isperih.bg

Проект BG05M9OP001-2.002-0124-C02 “Нови възможности за независим живот на уязви-
ми групи на територията на община Завет”
Бенефициент: Община Завет.
Бюджет: 499 349.30 лева, изцяло БФП от ОПРЧР.

Постигнати резултати: Ремонтирани, обзаведени и оборудвани са три помещения в сгра-
да, общинска собственост. Създаден е Център за почасово предоставяне на услуги за со-

циално включване в общността или в домашна 
среда на хора с увреждания и на хора над 65 г. с 
ограничения или в невъзможност за самообслуж-
ване. Разработена е Методология за дейността 
на Центъра. Предоставени са интегрирани ус-
луги, вкл. и мобилни за целевата група – общо 
115 лица от всички населени места на община-
та.  Предоставени са психологическа подкрепа и 
консултации на персонала, извършващ социал-
ните услуги. Осигурена е заетост на безработни 
лица в трудоспособна възраст от община Завет.

За повече информация:
2020.eufunds.bg/bg/0/156/Project/Details?contractId=hPYHlTYMX9Q%3D
Интернет сайт на бенефициента: www.zavet-bg.com
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Проект BG05M9OP001-2.005-0061-C03 “Социално включване и достъп до заетост в 
община Кубрат”
Бенефициент: Община Кубрат.
Бюджет: 390 791 лева, изцяло БФП от ОПРЧР.

Постигнати резултати: Подобрен е достъпа до заетост на хора с увреждания чрез съз-
дадени иновативни социални услуги. Извършено е обучение за повишаване на клю-
чови и дигитални компетентности на хора 
с увреждания, имащи право на заетост. 
Предоставени са посреднически услуги 
на пазара на труда. Осигурена е заетост на 
лица, полагащи грижи за зависими члено-
ве и хора с увреждания. Осъществени са 
срещи с работодатели за преодоляване на 
дискриминационните нагласи към пред-
ставителите на уязвими групи. В проекта са 
включени общо 100 лица с увреждания и 
техни близки, полагащи грижи за тях.

За повече информация:
2020.eufunds.bg/bg/0/157/Project/Details?contractId=5tVpNfQqZcY%3D
Интернет сайт на бенефициента: www.kubrat.bg

Проект BG05M9OP001-2.005-0093-C01 “Подобряване на достъпа до заетост и насър-
чаване на социалното включване на уязвими групи в община Цар Калоян”
Бенефициент: Община Цар Калоян.
Бюджет: 374 046.07 лева, изцяло БФП от ОПРЧР.

Постигнати резултати: Оказана е мотива-
ционна, психологическа, образователна и 
индивидуална подкрепа на уязвимите гру-
пи и на семейства, които се грижат за за-
висим член на семейството. Проведени са 
обучения за професионална квалификация 
и преквалификация на 69 лица. Включени в 
заетост са общо 30 представители на уязви-
мите групи в община Цар Калоян.

За повече информация:
2020.eufunds.bg/bg/0/153/Project/Details?contractId=%2BDU%2FNfTIzDM%3D
Интернет сайт на бенефициента: www.tsarkaloyan.eu

Европроекти 2014 – 2020:
Развитие на социални услуги
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Проект BG05M9OP001-2.004-0061-C01 “Превенция на социалното изключване и на-
маляване на бедността сред децата в община Разград”
Бенефициент: Община Разград.
Бюджет: 588 567 лева, изцяло БФП от ОПРЧР.

Постигнати резултати: Изградена е мрежа от интегрирани социални, здравни и об-
разователни услуги, насочени към деца в риск 
и деца с увреждания на възраст до 7 години и 
техните семейства. Създадени са условия за при-
добиване на знания и умения за равен старт в 
училище на децата от целевата група. Развити 
мобилни социални услуги в малките населени 
места на територията на Община Разград. Ока-
зана подкрепа на семействата за по-голяма ак-
тивност във всички сфери на живота.
Броят на децата и семействата, получили под-
крепа чрез услугите наброява 555. 

За повече информация:
2020.eufunds.bg/bg/0/151/Project/Details?contractId=jFx%2FWh%2Fi%2BGM%3D
Интернет сайт на бенефициента: www.razgrad.bg

Проект BG05M9OP001-2.004-0062-C01 “Детство без граници”
Бенефициент: Община Самуил.
Бюджет: 280 762.94 лева, изцяло БФП от ОПРЧР.

Постигнати резултати: Предоставят се услугите: “Ранна интервенция на увреждани-
ята”;  “Психологическа подкрепа и консулти-
ране на бъдещи и настоящи родители за фор-
миране и развитие на родителските умения”; 
“Семейно консултиране и подкрепа”; “Инди-
видуална и групова работа с деца и родители, 
вкл. и такива, които не са от уязвимите групи, с 
цел посещаване на детска градина”; “Подкре-
па и осигуряване на здравна детска консулта-
ция и дейности по превенция на заболявания-
та”; “Допълнителна педагогическа подготовка 
за повишаване на училищната готовност на 
децата за равен старт в училище”.
Броят на децата и семействата, получили под-
крепа чрез услугите наброява 305. 

За повече информация:
2020.eufunds.bg/bg/0/154/Project/Details?contractId=ZE2hjESfTHc%3D
Интернет сайт на бенефициента: www.samuil.eu

Европроекти 2014 – 2020:
Развитие на социални услуги
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Проект BG05M9OP001-1.002-0073-C01 “Активност, обучение и заетост”
Бенефициент: Център за спешна медицинска помощ – Разград.
Бюджет: 226 863.60 лева, изцяло БФП от ОПРЧР.

Постигнати резултати: Идентифицирани са над 70 младежи, представители на це-
левата група на възраст от 15 до 29 години, които не учат и не работят. 27 от тях са 
консултирани от психолог и са продължили 
образованието си. Други 15 са насочени 
към Бюрото по труда за търсене на работа 
и включване в други операции за обучение 
и заетост. 30 младежи са включени в обу-
чение за придобиване на професионална 
квалификация “парамедик” (трета квали-
фикационна степен) с осигурена послед-
ваща субсидирана заетост. За период от 
шест месеца 13 от успешно завършилите 
обучението са назначени в ЦСМП – Раз-
град, а 15 в ЦСМП – Търговище.

За повече информация:
2020.eufunds.bg/bg/0/0/Project/Details?contractId=6k33UDZ0t9w%3D
Интернет сайт на бенефициента: www.csmprazgrad.com

Проект BG05M9OP001-1.002-0114-C02 “Активирани и мотивирани младежи от Об-
щина Лозница”
Бенефициент: Община Лозница.
Бюджет: 185 526.31 лева, изцяло БФП от ОПРЧР.

Постигнати резултати: Идентифицирани 
и интегрирани на пазара на труда са 30 
неактивни младежи на възраст между 15 
и 29 г. Преминали обучение и придобили 
квалификация са 26 от тях. Те са назначени 
за период от 6 месеца на работа в община 
Лозница по професиите “Работник озеле-
няване”, “Озеленяване и цветарство”, “По-
мощник в строителството” и “Основни и 
довършителни работи”. 
Трима младежи са си намерили постоянна 
работа, а един развива самостоятелна сто-
панска дейност.

За повече информация:
2020.eufunds.bg/bg/0/152/Project/Details?contractId=%2B6TxJuoyQ2s%3D
Интернет сайт на бенефициента: www.loznitsa.bg

Европроекти 2014 – 2020:
Развитие на социални услуги
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Проект BG05M9OP001-4.001-0100-C01 “Социални иновации за по-ефективно соци-
ално включване на ромски жени в неравностойно положение”
Бенефициент: Сдружение “Асоциация Интегро”, гр. Разград.
Бюджет: 199 080 лева, изцяло БФП от ОПРЧР.

Очаквани резултати: Проучени, адаптирани 
и апробирани са две иновативни практики: 
“Майчин център” от Германия и “Социал-
на ориентация” от Белгия в гр. Разград, село 
Вазово, община Исперих и гр. Бяла Слатина. 
Създадени са три Общностни центъра за жени 
от ромски произход, където те придобиват со-
циални, трудови и умения за генериране на 
доходи. Обхванати са 600 жени от изброените 
населени места.

За повече информация:
2020.eufunds.bg/bg/0/0/Project/Details?contractId=wbY9WZ2LMQg%3D
Интернет сайт на бенефициента: www.integrobg.org

Процедура: BG05FMOP001-3.002 “Осигуряване на топъл обяд – 2016 – 2020”
Бенефициенти: Всички 7 общини от Разградска област – Разград, Исперих, Кубрат, 
Завет, Лозница, Цар Калоян и Самуил.
Бюджет: 1 800 034.54 лева, изцяло БФП от ОП Храни.

Очаквани резултати: Процедурата допълва, надгражда и разширява обхвата на дей-
ностите на обществените трапезарии, финансирани чрез фонд “Социална закрила” от 
националния бюджет. Осигурява се храна за обяд на лица с доказана липса на доходи 

и близки, които да се грижат за тях; самотно 
живеещи лица и семейства, получаващи ми-
нимални пенсии; скитащи и бездомни лица. 
Извършват се индивидуални консултации за 
ползване на други социални и администра-
тивни услуги, за здравословно и балансира-
но хранене, и други форми на подкрепа. До 
края на 2019 година е осигурен на топъл обяд 
на 670 лица в неравностойно положение от 
общините в област Разград. 

За повече информация:
2020.eufunds.bg/bg/8/0/Project/Search?ShowRes=True&IsProgrammeSelected=False&I
sRegionSelected=False

Европроекти 2014 – 2020:
Развитие на социални услуги
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Европроекти 2014 – 2020:
Инвестиции в инфраструктура и екология

В рамките на Инвестиционната програма за изпълнение на Интегрирания план за 
градско възстановяване и развитие на Разград се подобрява средата за обитаване 
в жк “Орел”. Изграждат се нови и се рехабилитират зелени площи, кътове за отдих, 
пешеходни алеи, детски и площадки за спорт и фитнес на открито, монтира се 
енергоспестяващо осветление.

В съответствие с Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда 
и Картата на резидентните услуги, в градовете Разград и Исперих се модернизира 
социалната инфраструктура. Ремонтират се и се обзавеждат Центрове за деца с 
увреждания и за обществена подкрепа, разкриват се нови услуги. 
 
На територията на общините от Регионалното сдружение за управление на отпа-
дъците се създава инфраструктура за разделното събиране и оползотворяване на 
зелени отпадъци. Изграждат се компостираща инсталация и инсталация за предва-
рително третиране на смесените битови отпадъци.

Рехабилитира се важният за региона второкласен път II-49 Разград – Търговище.

Проект BG16RFOP001-1.023-0001-C02 “Паркоустрояване на зелените площи в кв. 
“Орел”, град Разград”
Бенефициент: Община Разград.
Бюджет: 5 948 844.51 лева, изцяло БФП от ОПРР.

Очаквани резултати: Изграден парк в кв. 615 на жк “Орел”, вкл. паркоустройство, 
алейна мрежа, кътове за отдих, градинско обзавеждане, комбинирана детска площад-
ка, площадка за фитнес на открито, изграждане на парково осветление и скейтборд 
площадка. Изградени, реконструирани и рехабилитирани зелени площи, кътове за 

отдих, градинско обзавеждане, 
пешеходни алеи и тротоари, об-
служващи улици, паркоместа и 
енергоспестяващо вътрешнок-
вартално осветление в 27 малки 
квартала в жк “Орел”. Изграде-
ни детски площадки в 9 малки 
квартала и спортни площадки в 
междублокови пространства на 
квартал 629 от жилищния ком-
плекс. 

За повече информация:
2020.eufunds.bg/bg/0/151/Project/Details?contractId=OXm75q9PwdU%3D
Интернет сайта на бенефициента: www.razgrad.bg
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Проект BG16RFOP001-5.001-0021-C01 “Обзавеждане и оборудване на съществуващ 
Дневен център за деца с увреждания в гр. Исперих и обособяване на детска и спорт-
на площадка в прилежащото дворно пространство”
Бенефициент: Община Исперих.
Бюджет: 99 987.54 лева, изцяло БФП от ОПРР.

Очаквани резултати: Оборудван и обза-
веден съществуващ Дневен център за деца 
с увреждания (ДЦДУ) в гр. Исперих. Обо-
собени две площадки с детски и спортни 
съоръжения в прилежащото дворно прос-
транство. Изградена зала за сензорна сти-
мулация с необходимото специализирано 
оборудване. Оборудвани: зала за рехаби-
литация, логопедичен кабинет, Дневна за 
деца и Дневна за младежи, кабинет на пси-
холога и кабинет на терапевта. Подобрена 
материална база и разширен спектър на 
предоставяните социални услуги в ДЦДУ в 
гр. Исперих.

За повече информация:
2020.eufunds.bg/bg/0/155/Project/Details?contractId=a8G1%2FL7RtDs%3D
Интернет сайт на бенефициента: www.isperih.bg

Проект: BG16RFOP001-5.001-0023-C01 “Насърчаване на социалното приобщаване 
чрез доизграждане на социалната инфраструктура в община Разград за предоставяне 
на резидентни и съпътстващи услуги в общността за деца и младежи”
Бенефициент: Община Разград
Бюджет: 615 000 лева, изцяло БФП от ОПРР.

Очаквани резултати: Ремонтиран и с увели-
чен капацитет Център за обществена подкрепа 
(ЦОП). Включване на нови дейности за Център 
за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) 
към услугите, предоставяни от Дневен център за 
деца с увреждания. Разкрити две нови услуги: 
Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна 
възраст и Наблюдавано жилище за младежи от 18 
до 21-годишна възраст. Закупено обзавеждане и 
оборудване за функционирането на четирите 
вида услуги.

За повече информация:
2020.eufunds.bg/bg/0/151/Project/Details?contractId=NbCstgRQi7Q%3D
Интернет сайт на бенефициента: www.razgrad.bg

Европроекти 2014 – 2020:
Инвестиции в инфраструктура и екология



14

Проект BG16M1OP002-2.002-0006-C01 “Проектиране и изграждане на компостира-
ща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за об-
щините от РСУО Разград”
Бенефициент: Община Разград.
Бюджет: 13 563 028.56 лева, БФП: 8 591 056.88 лева от ОПОС.

Очаквани резултати: Изградени компостираща инсталация и инсталация за пред-
варително третиране на отпа-
дъците в общините от РСУО –
Разград. 
Подобрено качество на околната 
среда за жителите в общините чрез 
намаляване на свързаните с депони-
рането на отпадъци вредни емисии; 
предоставяна нов тип услуга за тре-
тиране на битовите и промишлени 
отпадъци. Разкрити нови работни 
места, необходими за експлоатация 
на изградената инфраструктура.

За повече информация:
2020.eufunds.bg/bg/0/151/Project/Details?contractId=XtgX02b%2FT9Y%3D
Интернет сайт на бенефициента: www.razgrad.bg

Проект BG16RFOP001-7.001-0012-C03 “Лот 13 – Път II-49 Търговище – Разград с обща 
дължина 20.749 км, област Разград”
Бенефициент: Агенция “Пътна инфраструктура”.
Бюджет: 15 357 826.67 лева, БФП: 15 293 908.19 лева от ОПРР.

Очаквани резултати: Подобрени 
технико-експлоатационни харак-
теристики на пътната отсечка, съз-
дадени условия за по-безопасно, 
бързо и удобно придвижване на 
гражданите, по-добра свързаност на 
общностите от прилежащите тери-
тории, облекчен достъп до здравни 
и образователни услуги за местното 
население, увеличени инвестиции в 
региона.

За повече информация:
2020.eufunds.bg/bg/0/95/Project/Details?contractId=guAVF66PKSM%3D
Интернет сайт на бенефициента: www.api.bg

Европроекти 2014 – 2020:
Инвестиции в инфраструктура и екология
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Европроекти 2014 – 2020:
За по-добро образование и обучение

Създадени са условия за взаимно опознаване и комуникация между децата от раз-
лични етноси. Родители са включени в дейности на училищно ниво за привличане 
на подрастващите в образователния процес. Подобрено е общуването им с пре-
подаватели и училищни власти. Прилагат се механизми за междуинституционално 
взаимодействие при застрашени от отпадане деца.

Обновяват се сградния фонд и дворните пространства на детски ясли, градини и 
училища. Извършват се дейности за енергийна ефективност. Осигурена е достъп-
ност на средата за учащите с увреждания. Изграждат се спортни площадки, игри-
ща и зали. Модернизира се материално-техническата база на учебните заведения.

Развиват се уменията за учене, творческите и спортните способности, подпомагат 
се учениците с обучителни затруднения.

Ученици от професионални гимназии повишават знанията и уменията си по из-
браната от тях професия за работа с нова техника и технологии и езиковата си 
подготовка чрез стажуване във фирми от ЕС. 

Проект BG05M2OP001-3.002-0367-C01 “Образователна интеграция на учениците от 
етническите малцинства в община Исперих”
Бенефициент: Община Исперих.
Общ бюджет: 345 353.33 лева, изцяло БФП от ОПНОИР.

Очаквани резултати: Подобрена 
образователна среда, мотивирани 
родители за участие в образовател-
ния процес, подобрено общуване 
между учениците. Сформирани 
27 групи от общо 322 ученици, от 
7 основни училища и една гимна-
зия в община Исперих. Създадени 
спортни клубове по футбол, тенис 
на маса, бадминтон, баскетбол, 
хандбал, както и клубове по инте-
реси. Подобрена е образователната 
интеграция на ученици от етниче-
ските малцинства на територията на 
общината.

За повече информация:
2020.eufunds.bg/bg/0/155/Project/Details?contractId=vgQcRPeqJak%3D
Интернет сайт на бенефициента: www.isperih.bg
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Проект BG16RFOP001-1.023-0002-C01 “Ремонт, обновяване на материално-техниче-
ската база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на тери-
торията на гр. Разград”
Бенефициент: Община Разград.
Бюджет: 9 897 137.19 лева, БФП: 9 853 637.19 лева от ОПРР.

Очаквани резултати: Обновени и модернизирани 11 обекта (7 ЦДГ, 2 ДЯ, ОУ “Н. Й. 
Вапцаров” и ПГПЧЕ “Екзарх Йосиф”) 
от образователната инфраструктура 
в град Разград, в т.ч. рехабилитирани 
дворните пространства на обектите; 
изграден физкултурен салон в ПГПЧЕ 
“Екзарх Йосиф”; закупено оборудване 
и обзавеждане за всички учебни заве-
дения. Осигурен достъп до качестве-
ни образователни услуги за децата и 
младежите, посещаващи учебните за-
ведения – от ранна детска възраст, до 
завършване на средно образование.

За повече информация:
2020.eufunds.bg/bg/0/151/Project/Details?contractId=I%2Bu19%2Be01yI%3D
Интернет сайт на бенефициента: www.razgrad.bg

Проект BG16RFOP001-3.002-0018-C01 “Основен ремонт, оборудване и обзавеждане 
на Професионална гимназия по селско стопанство “Хан Аспарух”, гр. Исперих”
Бенефициент: Община Исперих.
Бюджет: 1 298 457.73 лева, изцяло БФП от ОПРР.

Постигнати резултати: Извършен е основен ремонт на сградата на Гимназията. По-
добрена е енергийната ефективност. 
Изградена и модернизирана е спорт-
ната площадка в училището. Доста-
вени и монтирани са мултимедийни 
системи за класните стаи, бюра и обо-
рудване за езиков кабинет, обзавежда-
не за обучителен кабинет, обзавежда-
не за конферентна зала, оборудване за 
спортната площадка и трактор за учеб-
ни цели. Подобрен е образователния 
процес за 368 ученици. 

За повече информация:
2020.eufunds.bg/bg/0/155/Project/Details?contractId=faqUa3bZacc%3D
Интернет сайт на бенефициента: www.isperih.bg

Европроекти 2014 – 2020:
За по-добро образование и обучение
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Проект BG05M2OP001-2.004-0004-C03 “Развитие на способностите на учениците и 
повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични зна-
ния, умения и компетентности (Твоят час)”

Фаза 1
Бенефициенти: 58 училища от област Разград.
Бюджет: 1 032 877 лева, изцяло БФП от ОПНОИР.

Постигнати резултати: Създадени групи за извънкласни дейности:
• занимания по интереси – 4 981 ученици в 392 групи;
• преодоляване на обучителни затруднения – 2 021 ученици в 251 групи. 

Фаза 2
Бенефициенти: 52 училища от област Разград.
Бюджет: 1 031 748 лева, изцяло БФП от ОПНОИР.

Постигнати резултати: Създадени групи за извънкласни дейности:
• занимания по интереси – 5 143 
ученици в 331 групи;
• преодоляване на обучителни за-
труднения – 1 951 ученици в 227 
групи. 
Развиват сe заложбите и способно-
стите на учениците в избраните от 
тях области. Повишава се успевае-
мостта им в образователната систе-
ма. 

За повече информация:
2020.eufunds.bg/bg/0/0/Project/Details?contractId=8U%2BIPGXBzzM%3D
Интернет сайт на бенефициента: tvoiatchas.mon.bg; tchas2.mon.bg 

Проект 2015-1-BG01-КА102-014091 “Професионален стаж на ученици от ПТГ “Шан-
дор Петьофи” гр. Разград в Лондон”
Бенефициент: НПТГ “Шандор Петьофи” гр. Разград.
Бюджет: 57 152 евро, изцяло БФП от Европейска програма за образование, обуче-
ние, младеж и спорт “Еразъм+”.

Постигнати резултати: В стажантската програма участваха 20 ученици и трима пре-
подаватели, разпределени в 14 IT фирми в гр. Лондон, Великобритания. Надграде-

ни са професионалните знания и 
умения на стажантите, усвоени са 
европейски практики, подобрено е 
общуването на чужд език в работна 
среда. Участниците получиха серти-
фикати от ADC College – Лондон и 
Europass Mobility Certificate.

Интернет сайт на бенефициента: www.ptgrz.org

Европроекти 2014 – 2020:
За по-добро образование и обучение
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Европроекти 2014 –  2020: Подкрепа за производители
и преработватели на земеделска продукция

Земеделски производители модернизираха своите стопанства с нови машини, съ-
оръжения и инвентар за отглеждане на зърнени култури, изхранване на животни и 
трайни насаждения. Създадени са нови масиви от ябълки, сливи, вишни, череши, 
орехи, малини и ягоди. 

Реконструирани са сгради за животновъдство и преработка на млечни продукти. 
Оборудвани са предприятия за заготовка, охлаждане, преработка и съхранение 
на продукция – зърнени култури, череши, дивечово месо, мед и пчелни продукти.

Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства

Проект “Закупуване на земеделска техника за отглеждане на трайни насаждения и 
плодове по биологичен начин и създаване на 75,499 декара орехи”
Бенефициент: Хамди Кяшиф, с. Брестовене, община Завет.
Общ бюджет: 235 715.25 лева, БФП: 117 857.63 лева от ПРСР.

Постигнати резултати: Закупен по-
садъчен материал и създаден масив 
от 75 дка орехи. Доставена и въве-
дена в експлоатация земеделска 
техника – трактор, сеялка, плуг и 
дискова брана.

Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства

Проект “Закупуване на специализирана техника за овощни градини от ябълки и чере-
ши в преход към биологично производство и създаване на интензивни трайни насаж-
дения от биочереши на площ от 42 дка”
Бенефициент: Адриян Дочев, гр. Кубрат.
Общ бюджет: 221 260.80 лева, БФП: 94 966.62 лева от ПРСР.

Постигнати резултати: Закупен по-
садъчен материал и създаден масив 
от 42 дка биочереши. Доставена и 
въведена в експлоатация специали-
зирана земеделска техника – трак-
тор и пръскачка.
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Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства 

Проект “Ремонт на сграда за първичен добив на биологичен пчелен мед и пчелен 
прашец и закупуване на оборудване и инвентар”
Бенефициент: “Амброзия” ЕООД, гр. Лозница.
Одобрена сума на субсидията: 233 960.77 лева от ПРСР.

Постигнати резултати: Извършен 
ремонт на производствена сгра-
да. Доставено оборудване за пър-
вична преработка на пчелен мед и 
прашец: автоматична инсталация 
за разпечатване, центрофугиране и 
прецеждане на мед; за обработка и 
заготвяне на пчелен прашец; каме-
ри за охлаждане на мед – за средна 
и ниска температура; полуавтомат 
за разфасоване/опаковка на обра-
ботен мед. 

Интернет сайт на бенефициента: www.ambrozia.bg

Подмярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти 

Проект “Реконструкции и модернизации в мандра. Изграждане на надстройки в ман-
дра в с. Езерче, община Цар Калоян. Закупуване на производствено оборудване и 
офис обзавеждане”
Бенефициент: ЕТ “Дениз-Адем Ибрахимов”, с. Езерче, община Цар Калоян.
Одобрена сума на субсидията: 217 301.20 лева от ПРСР.

Постигнати резултати: Изградени надстройки, 
разширени и реновирани производствени по-
мещения в съществуваща мандра. Доставено и 
въведено в производство ново оборудване – две 
хладилни вани. Обновено офис обзавеждане.

Европроекти 2014 –  2020: Подкрепа за производители
и преработватели на земеделска продукция
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Европроекти 2014 – 2020: Стартова помощ за млади
земеделски производители и малки стопанства

Млади земеделски производители оборудваха своите стопанства с машини, съо-
ръжения и специализирани транспортни средства. Построени и модернизирани 
са сгради за селскостопански дейности. Закупени са животни и земя, създадени и 
възстановени са масиви от трайни насаждения.
 
Информацията за проектите е публикувана със съдействието на Националната  
служба за съвети в земеделието (НССЗ) – Офис Разград. 

Подмярка 6.1 Стартова помощ за млади земеделски стопани

Бенефициент: Цветомир Цонев, с. Гецово, 
община Разград.
Общ бюджет: 48 895 лева,
изцяло БФП от ПРСР.

Постигнати резултати: Закупен овощен поса-
дъчен материал и създадени масиви от 17 дка 
орехи, 4 дка сливи и 2 дка лешници, които се 
отглеждат по биологичен начин. Създадено е 
едно ново работно място.

Бенефициент: Надежда Тодорова, с. Побит 
камък, община Разград.
Общ бюджет: 48 895 лева,
изцяло БФП от ПРСР.

Постигнати резултати: Създаден пчелин за 
биологично пчеларство с 220 кошера. Закупен 
инвентар: центрофуга, вана за разпечатване 
на рамки и платформа за кошери. Създадено 
е едно ново работно място.

Бенефициент: Боньо Симеонов, гр. Завет.
Общ бюджет: 48 895 лева,
изцяло БФП от ПРСР.

Постигнати резултати: Закупен овощен поса-
дъчен материал и създадени масиви от 22 дка 
праскови и 8,8 дка череши, които се отглеждат 
по биологичен начин. Създадено е едно ново 
работно място.
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Малки стопанства увеличиха обработваемата площ и броя на отглежданите жи-
вотни. Обновен е сградният фонд и е закупена нова земеделска техника. Напра-
вен е преход към някои биологични производства. Увеличен е икономическия раз-
мер на стопанствата.

Информацията за проектите е публикувана със съдействието на Националната  
служба за съвети в земеделието (НССЗ) – Офис Разград. 

Подмярка 6.3 Стартова помощ за развитието на малки стопанства

Бенефициент: Исмигюл Ариф, с. Ножарово, 
община Самуил.
Общ бюджет: 29 337 лева,
изцяло БФП от ПРСР.

Постигнати резултати: Закупен овощен по-
садъчен материал и създадени нови масиви от 
3,5 дка сливи и 1,2 дка праскови, които се от-
глеждат по биологичен начин. Увеличен е броя 
кошери в съществуващ пчелин с 90. Закупен 
мини трактор.

Бенефициент: Константин Николов, с. Чер-
ковна, община Разград.
Общ бюджет: 29 337 лева,
изцяло БФП от ПРСР.

Постигнати резултати: Закупен овощен по-
садъчен материал и създадени нови масиви от 
1,5 дка лешници и 2,9 дка череши, които се 
отглеждат по биологичен начин. Изградени са 
системи за капково напояване и закупени два 
резервоара по 3 т към тях.

Бенефициент: Сали Алиев, с. Чудомир, общи-
на Лозница.
Общ бюджет: 29 337 лева,
изцяло БФП от ПРСР.

Постигнати резултати: Закупен посадъчен 
материал и създаден нов масив от 5 дка мали-
ни, които се отглеждат по биологичен начин. 
Увеличен брой кошери в съществуващ пчелин 
с 20 и закупено оборудване – пчеларска цен-
трофуга.

Европроекти 2014 – 2020: Стартова помощ за млади
земеделски производители и малки стопанства
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Европроекти 2014 – 2020:
Инвестиции в селските райони

Местните власти реконструират и рехабилитират площи за широко обществено 
ползване и сгради, в които се предоставят публични услуги. 

Ремонтират се сгради, закупува се оборудване и обзавеждане за читалища и об-
щинска образователна инфраструктура с местно значение, благоустрояват се при-
лежащи пространства. 

Местни поделения на вероизповеданията реставрират религиозни храмове. 

Подмярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всич-
ки видове малка по мащаби инфраструктура

Проект “Реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и обзавеждане на       
НЧ “Св. св. Кирил и Методий – 1891”
Бенефициент: Народно читалище “Св. св. Кирил и Методий – 1891” гр. Кубрат.
Общ бюджет: 380 000 лева,
изцяло БФП от ПРСР.

Очаквани резултати: Санирана сграда на 
културната институция, подменена дограма, 
ремонтирани покрив и вътрешни помещения, 
облагородена инфраструктура около читали-
щето.

Интернет сайт на бенефициента:
chitalishta.com/index.php?act=community&do=detail&id=283&reg_num=316

Проект “Запазване на духовния и културен живот на населението чрез ремонт и обо-
рудване на читалище “Съзнание – 1891” гр. Исперих”
Бенефициент: Община Исперих.
Общ бюджет: 386 694.70 лева, изцяло БФП от ПРСР.

Очаквани резултати: Положена топлоизо-
лация на външни стени и покрив, монтирани 
PVC улуци и водосточни тръби, подменени 
електрически, осветителни и ВиК инсталации, 
инсталирани  инверторни климатични сис-
теми. Подобрен достъп на хора с намалена 
подвижност след изграждането на специали-
зирана тоалетна и монтирането на специална 
платформа за придвижване до втория етаж.

Интернет сайт на бенефициента: www.isperih.bg
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Проект “Реконструкция и ремонт на общинска образователна инфраструктура – 
СОУ “Христо Ботев” гр. Кубрат”
Бенефициент: Община Кубрат.
Общ бюджет: 554 311.48 лева,
изцяло БФП от ПРСР.

Очаквани резултати: Извършени ремонтни 
дейности по обновяване и въвеждане на мер-
ки за енергийна ефективност на корпуси 1, 2, 
3 и пристройка към корпус 3 на СОУ “Христо 
Ботев”.

Интернет сайт на бенефициента: www.kubrat.bg

Подмярка 7.6 Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване на 
културното и природното наследство на селата

По проекти се ремонтират, реконструират и реставрират църквите “Св. Архангел 
Михаил” в село Голям Поровец, община Исперих, “Св. св. Кирил и Методий” в гр. 
Исперих, “Св. Троица” в село Брестовене, община Завет и “Св. Иван Рилски” в село 
Острово, община Завет.

Общ бюджет: 1 807 757.70 лева,
изцяло БФП от ПРСР.

Очаквани резултати: Ремонтирани покриви, 
улуци и водосточни тръби. Реставрирани та-
вани, подови настилки, вътрешни и външни 
стени. Подменени електрически и ВиК инста-
лации. Изградени нови огради. Извършени 
дейности по вертикалната планировка и подо-
брени прилежащите пространства.

Църква ОстровоЦърква Голям Поровец

Църква Брестовене

Европроекти 2014 – 2020:
Инвестиции в селските райони
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Европроекти 2014 – 2020:
Водено от общностите местно развитие (ВОМР)

В област Разград има две одобрени стратегии по подхода Водено от общности-
те местно развитие (ВОМР) 2014 – 2020: на Местната инициативна група (МИГ) 
Исперих и на МИГ Завет – Кубрат. 

Стратегиите имат за цел интегрирано и устойчиво местно развитие, подобряване 
качеството на живот на хората и на средата за бизнес, укрепване на предприема-
чеството и разширяване обхвата  на икономическите дейности. 

Наличен е бюджет за финансиране на малки проекти, които да се изпълнят в об-
щините Исперих, Завет и Кубрат до средата на 2023-та година.

Те са за балансирано и конкурентно производство, преработка на местни селско-
стопански и горски продукти, за осигуряване на по-висока добавена стойност и 
заетост. Подкрепят се неземеделски икономически дейности, потребни за мест-
ните общности.

В публичния сектор се финансират проекти за развитие на социалната, образова-
телна, културна и туристическа инфраструктура. Подобряват се възможностите за 
активен живот, социално включване и интегриране на уязвими и маргинализира-
ни групи.

МИГ Исперих

Територията за прилагане на стратегията включва 24 насе-
лени места и обхваща население от 21 590 души в община 
Исперих.

Безвъзмездна помощ за финансиране на проекти: 
2 932 000 лева от ПРСР
1 500 000 лева от ОПИК
   800 000 лева от ОПРЧР

Интернет сайт на МИГ Исперих: www.leaderisperih.eu

МИГ Завет – Кубрат

Територията за прилагане на стратегията включва 24 на-
селени места и обхваща население от 27 281 души в две 
общини – Завет и Кубрат.

Безвъзмездна помощ за финансиране на проекти: 
2 933 000 лева от ПРСР.

Интернет сайт на МИГ Завет – Кубрат: www.mig-zavet-kubrat.eu






