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Уважаеми читатели,

Областен информационен център /ОИЦ/ - Враца е част от мрeжа-
та от 27 информационни центрове в България за популяризиране на евро-
пейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)/. В периода от
2019 г. до 2021 г. ОИЦ - Враца осъществява своята дейност чрез проект
на Община Враца „Осигуряване функционирането на ОИЦ - Враца през
периода 2019 - 2021 г.“ съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ
№ BG05SFOP001-4.004-0019-С01, финансиран от Оперативна програма
„Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейс-
кия социален фонд.

Като част от тази мрежа, една от основните задачи на ОИЦ -
Враца е да проучва и разпространява добри практики от успешно изпълне-
ни проекти на територията на областта, финансирани със средства от
Европейски структурни и инвестиционни фондове. 

В настоящата брошура са представени част от приключилите проекти,
които са успешно изпълнени и като резултат са постигнати енергийно
обновление на обществени сгради и училища, модернизирани пешеходни
зони и паркове, рехабилитирана пътна мрежа, изграждане на дневен цен-
тър за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, предоставя-
не на социални услуги.

Изказваме специални благодар-
ности на всички бенефициенти
на територията на областта, 
които подкрепиха нашето на-
чинание и ни предоставиха ин-
формация, снимки и материали
за техните проекти. 
Надяваме се, че това издание
ще ви помогне и мотивира да
реализирате успешно всички
Ваши идеи, като ги превърнете 
в успешни проекти.
Екипът на Областен инфор-
мационен център - Враца

www.eufunds.bg
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ОСНОВЕН РЕМОНТ /РЕХАБИЛИТАЦИЯ/ НА ПЪТ VRC 
1067, КРИВОДОЛ-БОЙЧИНОВЦИ/РАКЕВО-БАУРЕНЕ 4-5

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРК В ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 
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СЪДЪРЖАНИЕ 
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Основен ремонт /рехабилитация/ на Път VRC 1067, Криво-
дол-Бойчиновци/Ракево-Баурене

Бенефициент: Община Криводол

Договор: 06/07/2/0/00801 от 29.03.2018 г. за отпускане на финансова по-
мощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.,
подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските ра-
йони.

Финансиране: Европейския земеделски фонд за развитие на селските 
райони (ЕЗРСР) 

Размер на финансиране: Обща стойност на проекта 3 951 308.12 лв.

Продължителност: 36 месеца: от 29.03.2018 до 29.03.2021 г.

Цели и постигнати резултати по проекта: 
- Намаляване на предпоставките за пътно-транспортни произшествия;
- Комфорт на пътуващите;
- Бърз и надежден достъп до общинския център;
- Осигурен достъп на населението до качествена транспортна инфраст-
руктура, което съдейства за преодоляване на различията в регионалното
развитие и стандарта на живот и постигане на равнопоставеност между
хората, живеещи в градски условия и тези, обитаващи отдалечени малки
села;
- Комплексно развитие и изграждане на техническата инфраструктура,
обслужваща населението на общината;
- Привеждане на полуразрушените участъци от пътя в съответствие със
стандартите и изискванията на страните – членки на Европейския съюз;
- Защита на околната среда и здравето на хората от вредното въздействие
на транспорта;

www.eufunds.bg
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· Осигурени условия за качествена грижа за деца и младежи с
увреждания на територията на община Бяла Слатина;
· Създаден нов вид социална услуга за подкрепа на деца и
младежи с увреждания в общността;
· Насърчаване на по-доброто приобщаване и социално включ-
ване във всички аспекти на живота. 
Строително-монтажните дейности включват: 
· Топлоизолация на фасадни стени, покрив и сутерен;
· Подмяна на дограма и интериорни врати, подови настилки и
отоплителна инсталация; · Подмяна на вътрешна ВиК инстала-
ция; · Подмяна на всички осветителни тела с нови и изгражда-
не на парково осветление в дворното пространство;
· Боядисване на стени и тавани; · Изграждане на ограда.
Съществуващата сграда се преустрои с. 
– Гардеробна; Зала за групова работа; Психосензорна зала;
Стая за почивка; Стая за персонала; Санитарни помещения за
персонала и за потребителите на услугите; Спомагателно по-
мещение; Кабинет логопед/психолог; Зала за индивидуална ра-
бота и зала за лечебна физкултура; Кухня и столова; Админис-
тративен кабинет; Санитарно помещение за потребителите.
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„Въвеждане на мерки за енергийно обновление на об-
ществени сгради в град Мездра - обект пожарна служ-

ба на РС "ПБЗН" 

Бенефициент: Община Мездра
Договор: BG16RFOP001-2.001-0089-C03
Финансиране: от Европейски фонд за Регионално Развитие

Размер на финансиране:
Обща стойност на проекта 95 945.56 лв.

Продължителност: 15 месеца: 16.09.2016 - 12.04.2018 г.
Цели и постигнати резултати по проекта: 
Основната цел на проекта е внедряване на високоефективни мер-
ки за енергоспестяване в административната сграда на Районното
полицейско управление в Мездра, водещо до значителното нама-
ляване на разходите за електро- и топлинна енергия, както и до
повишаване качеството и жизнената среда за служители и посети-
тели.
В рамките на проекта са извършени ремонтни дейности в сграда-
та на РУП-Мездра към ОД на МВР-Враца, в резултат на които се
постигна значителен екологичен ефект, а именно: емисиите на
въглероден диоксид се редуцират с 20.1 тона/год.; намаляват се
експлоатационните разходи на сградата; подобрява се комфорта 
на работещите и посетителите в сградата.
В Районното полицейско управление в Мездра работят 57 служи-
тели, които обслужват територия с площ от 519 114 дка с населе-

ние от 21 627 жители, разп-
ределени в 28 населени 
места.
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Съществуващата сграда се преустрои с.
– Гардеробна; Зала за групова работа; Психосензорна зала;
Стая за почивка; Стая за персонала; Санитарни помещения за
персонала и за потребителите на услугите; Спомагателно по-
мещение; Кабинет логопед/психолог; Зала за индивидуална ра-
бота и зала за лечебна физкултура; Кухня и столова; Админис-
тративен кабинет; Санитарно помещение за потребителите.
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„Въвеждане на мерки за енергийно обновление на об-
ществени сгради в град Мездра - обект пожарна служ-

ба на РС "ПБЗН"  

Бенефициент:   Община Мездра 
Договор: BG16RFOP001-2.001-0089-C03  
Финансиране: от Европейски фонд за Регионално Развитие 

Размер на финансиране:  
Обща стойност на проекта 95 945.56  лв. 

Продължителност:  15 месеца: 16.09.2016 - 12.04.2018 г. 
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тели. 
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тели, които обслужват територия с площ от 519 114 дка с населе-

ние от 21 627 жители, разп-
ределени в 28 населени 
места. 
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Реконструкция на общинска четвъртокласна път-
на мрежа в изпълнение на договор № 
06/07/2/0/00286/ от 12.02.2018 г., финансиран от 
Държавен фонд Земеделие  

Бенефициент:  Община Борован 
Договор: № 06/07/2/0/00286/ от 12.02.2018 г.  
Финансиране: съфинансирана от Европейски земеделски 
фонд за развитите на селските райони /ЕЗФРСР/  
Размер на финансиране: Обща стойност на проекта 
6 300 000 лв.  
Продължителност:    

Цели и постигнати резултати по проекта: 
Ремонт и реконструкция на: 
- с.Борован, ул. Иван Вазов –1000 м.
- с.Добролево до с.Сираково общо - 1400 м.
- с.Малорад, ул.“Г.Димитров“ от моста до границата със
с.Рогозен,  общо -1343,51м.
-  с.Сираково, ул.“Г.Димитров“, ул.“Иван Вазов“,

„Ерменко“ и границата до с.Рогозен, общо – 2300 м. 
- с.Нивянин, ул. „Димитър Илиев“, ул.“Иван Нивянин“ и
ул.“Максим Горки“, общо – 2251,93м.
- с.Нивянин, ул.“Лазар Петров“, ул.“Иван Нивянин“, общо -
1730м.
Изградена е и подземна тръбна мрежа за широколентов ин-
тернет по горепосочените участъци, което включва: напра-
ва на изкоп, полагане на тръбите, поставяне на сигнална
лента, оформяне на шахти на чупките, зариване на изкопа.
Целта е когато след време се изгражда интернет мрежата да
не се разковат новоизградените пътища.

16

Повишаване достъпа на населението на гр. Мизия до култур-
ни услуги чрез подобряване на сградата на Народно читали-
ще „Просвета-1915” – ПРСР подмярка 7.2 /2014-2020

Бенефициент: Народно читалище „Просвета-1915” гр.Мизия
Договор: 06/07/2/0/00206
Финансиране: съфинансирана от Европейски земеделски фонд за разви-
тите на селските райони /ЕЗФРСР/
Размер на финансиране: Обща стойност на проекта: 315 036.02 лв.

Продължителност: 3 месеца: 19.02.2020 г. до 4.05.2020 г.

Цели и постигнати резултати по проекта: 
Ремонт на стъпала пред читалището и прилежащите площи.
Вид на дейностите: вертикална планировка на прилежащото пространст-
во, ремонтни работи по сградата на читалището и зелени площи.
Демонтаж и монтаж на тротоарни плочи, основен ремонт на стълбище и
цветарници – полагане на плочи на стъпала и площадка от врачански ва-
ровик и облицовка на цветарниците с плочи от травертин. Направа на
достъп за инвалиди. Зелени площи.

ул. 

21 месеца: 17.04.2019 – 01.02.2021 г.
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Справка от ИСУН2020 към месец август 2021 
за програмен период 2014-2020 
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сирана от Европейс-
кия съюз чрез Евро-
пейския социален 
фонд 

 
 
 
Областен информационен център - Враца,  
гр. Враца 3000, ул. „Полк. Кетхудов“ №4           
тел. 092/62 74 31  Ел. поща: oic_vratza@abv.bg 
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