


БЕНЕФИЦИЕНТ: община Костенец   ОБЩ БЮДЖЕТ: 60 820 лв.
ЦЕЛ: Предоставяне на помощ при осъществяване на социални контакти, организиране 

на свободното време, предоставяне на битова помощ на хора, затруднени да се обслужват 
сами, включително и деца, което да допринесе за социалното им включване и повишаване 
на личната им самостоятелност, както и да осигури възможност за професионално развитие 
на членовете на семействата им.

ПОЛЗИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА:
Подобрено е качеството на живот на лицата 

в неравностойно положение и техните семей-
ства.  Предоставени са равни възможности и 
са разширени обема, многообразието и целе-
насочеността на социалните услуги, които се  
предоставят в общността. Създадени са ус-
ловия за по-добро организиране на свобод-
ното време, личната самостоятелност и соци-
алните контакти на хората в неравностойно 
положение. Предоставена е възможност за 
професионално развитие на членовете на се-
мействата на включените в проекта лица.

ГРИЖА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ 
И САМОТНОЖИВЕЕЩИ ХОРА 

В ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

БЕНЕФИЦИЕНТ: община Драгоман    ОБЩ БЮДЖЕТ: 95 716 лв.
ПАРТНЬОР ПО ПРОЕКТА: фондация „Приобщаване“
ЦЕЛ: Да създаде възможности за реализиране на правото на хората с различни видове 

увреждания да бъдат активни и да вземат самостоятелни решения за организиране на еже-
дневието и живота си.

ПОЛЗИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА:
Чрез въвеждане на услугата „Домашен помощник” са обхванати над 40 самотно живеещи 

хора или хора с трайни увреждания за град Драгоман и прилежащите села, заедно с това про-
ектът е осигурил работа за 17 лица с различен социален статус – безработни, пенсионери, 
хора с увреждания. Потребителите са получили гъвкава и надеждна услуга, съответстваща 
на индивидуалните им потребности. Рисковете за здравето и безопасността им са оценени 
и сведени до минимум. Подобрени са битовите условия на живот и  социалните им контакти.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА „ДОМАШЕН 
ПОМОЩНИК“ И ГРИЖА В СЕМЕЙНА СРЕДА 

НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ И САМОТНО 
ЖИВЕЕЩИ ХОРА ОТ ОБЩИНА ДРАГОМАН
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БЕНЕФИЦИЕНТ: община Костинброд

ОБЩ БЮДЖЕТ: 4 285 045 лв.

ЦЕЛ: Подобряване състоянието на общинските пътища, осигуряване на качествени транс-
портни връзки на територията на общината, подобряване на условията за развитие на биз-
неса, популяризиране на природните и културни забележителности.

ПОЛЗИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА:
Чрез реализирането на проекта са създа-

дени условия за подобряване и развитие на 
транспортната инфраструктура и изграждане 
на по-добри транспортни връзки в община 
Костинброд. Намалено е времето за придвиж-
ване и разходите за гориво. Създадено е удоб-
ство и комфорт при пътуване. Добрата транс-
портна инфраструктура е важно условие за 
генериране и поддържане на висок икономи-
чески растеж и предпоставка за привличане 
на местни и национални инвестиции.

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА 
В ОБЩИНА КОСТИНБРОД
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БЕНЕФИЦИЕНТ: община Мирково

ОБЩ БЮДЖЕТ: 893 629 лв.

ЦЕЛ: Да се подобри качеството на живот и екологичните условия, включително предо-
твратяването на рискове от наводнения, на жителите на село Буново, община Мирково.

ПОЛЗИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА:
Инвестициите в екологосъобразна инфраструктура носят екологични, икономически и 

социални ползи. Реализирането на дребномащабни инвестиции за превенция на риска от 
наводнения улеснява водния отток и допринася за по-добра защита на човешкото здраве, 
имущество и ресурси.  Реализирането на проекта подпомага местното развитие на община 
Мирково.

КОРЕКЦИЯ НА РЕКА БУНОВСКА, СЕЛО БУНОВО, 
ОБЩИНА МИРКОВО
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БЕНЕФИЦИЕНТ: община Пирдоп

ОБЩ БЮДЖЕТ: 740 027 лв.

ЦЕЛ: Да се осигури високо ниво на енергийна ефективност, отговарящо на клас на енерго-
потребление „А” в СОУ „Саво Савов”, община Пирдоп чрез прилагане на мерки за енергийна 
ефективност.

ПОЛЗИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА:
Благодарение на предоставената безвъз-

мездна финансова помощ от Оперативна 
програма „Регионално развитие“ 2007-2013  
е изградена образователна инфраструктура 
с високо ниво на енергийна ефективност и 
са намалени  разходите за енергия и топлин-
ните загуби в СОУ „Саво Савов”. Създаден е 
естетичен вид на сградата и достъпна архи-
тектурна среда за хората в неравностойно 
положение.

ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА 
ЕФЕКТИВНОСТ В СОУ „САВО САВОВ“, ГР. ПИРДОП, 

ОБЩИНА ПИРДОП
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БЕНЕФИЦИЕНТ: община Правец

ОБЩ БЮДЖЕТ: 1 145 321 лв.

ЦЕЛ: Да се внедри енергийна ефективност в образователната система на община Правец 
чрез основни ремонти на ЦДГ „Звънче“, с. Джурово и сградата на ГПЧЕ „Алеко Константинов“ 
и ОУ „Васил Левски“, гр. Правец.

ПОЛЗИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА:
Въведените мерки за енергийна ефективност в образователната система на община Пра-

вец допринасят за по-добра жизнена и работна среда, по-качествени образователни услуги 
и възможности за реализация на младите хора.

ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 
В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА  НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ 

ЧРЕЗ ОСНОВНИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА ЦДГ 
„ЗВЪНЧЕ“, С. ДЖУРОВО И СГРАДАТА НА ГПЧЕ „АЛЕКО 
КОНСТАНТИНОВ“ И ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ГР. ПРАВЕЦ
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БЕНЕФИЦИЕНТ: община Самоков

ОБЩ БЮДЖЕТ: 5 492 122 лв.

ЦЕЛ: Да се повиши регионалния туристически потенциал чрез развитие на паметник на 
културата с „национално значение“ по икономически и екологично устойчив начин.

ПОЛЗИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА:
Изпълнението на проекта спомага за по-равномерното териториално разпределение на 

туристическия продукт и потенциал в община Самоков. Степента на запазеност на крепост-
ните стени, както и църковният ансамбъл, състоящ се от три надграждани една върху друга 
църкви от различни епохи, всички те градени върху древно тракийско светилище, превръ-
щат крепостта в уникална културно-историческа ценност.

РЕСТАВРАЦИЯ, КОНСЕРВАЦИЯ, СОЦИАЛИЗАЦИЯ 
И ЕКСПОНИРАНЕ НА КЪСНОАНТИЧНА КРЕПОСТ 

С ЦЪРКОВЕН АНСАМБЪЛ И ОБРОК 
ЦАРИ МАЛИ ГРАД
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БЕНЕФИЦИЕНТ: община Своге

ОБЩ БЮДЖЕТ: 608 982 лв.

ЦЕЛ: Да се намали енергоемкостта на единица отопляема площ и същевременно с това 
стремеж за увеличаване на комфорта чрез подобряване на качеството на жизнената среда и 
намаляване на здравните рискове, чрез поставянето на алтернативни източници на енергия 
и ремонт на образователната инфраструктура.

ПОЛЗИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА:
Инвестициите в енергийна ефективност 

и възобновяеми енергийни източници са 
довели да намаляване на потреблението на 
енергия и по-малки оперативни разходи. 
Също така са допринесли за намаляване на 
емисиите на въглероден диоксид, по-добро 
качество на жизнената среда и  по-добри ус-
ловия за провеждане на учебно-възпитател-
ния процес.

ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ 
ЧРЕЗ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ 

ИНСТИТУЦИИ В ГР. СВОГЕ
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БЕНЕФИЦИЕНТ: община Сливница

ОБЩ БЮДЖЕТ: 1 005 976 лв.

ЦЕЛ: Да подпомогне устойчивото местно развитие, чрез дребномащабни инвестиции, 
свързани с ограничаване и предотвратяване на наводненията на територията на гр. Слив-
ница, което следва да  подобри средата и качеството на живот на населението.

ПОЛЗИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА:
Чрез осъществяване на дребномащабни инвестиции, свързани с корекция и укрепване 

на коритото на река Сливнишка, е намален рискът от наводнения на територията на град 
Сливница. Проектът способства за предотвратяване на възможни свлачищни процеси, по-
родени от високи води, в резултат на което може да се стигне до разрушаване на жилищни, 
промишлени и селскостопански сгради, както и  до заливане на обработваеми земеделски 
земи. Допринася за подобряване качеството на живота и жизнената среда на населението на 
град Сливница и екологичната устойчивост на района.

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ НАВОДНЕНИЯ 
ЧРЕЗ КОРЕКЦИЯ НА РЕКА СЛИВНИШКА В ГРАД 

СЛИВНИЦА – РЕГУЛИРАНА ЧАСТ – I ЕТАП

БЕНЕФИЦИЕНТ: община Челопеч

ОБЩ БЮДЖЕТ: 758 859 лв.

ЦЕЛ: Предотвратяване риска от наводнения чрез дребномащабни инвестиции.

ПОЛЗИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА:
Чрез извършено почистване на речното корито и изпълнение на конкретни корекционни 

и укрепителни мероприятия на река Воздол е намален рискът от наводнения в Челопеч. 
Осигурена е защита на човешкото здраве, имущество и ресурси. Ограничена е ерозията 
на дъното и бреговете на реката, а съседни на реката парцели са предпазени от заливане. 
Прилагането на мерки по изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за 
предотвратяване на наводнения на река Воздол подобрява  условията за местно развитие и 
качество на околната среда в община Челопеч.

ИНФРАСТРУКТУРНИ МЕРКИ ПО УКРЕПВАНЕ 
НА РЕКА ВОЗДОЛ, ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ С ЦЕЛ 

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ
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БЕНЕФИЦИЕНТ: Столична община

ОБЩ БЮДЖЕТ: 4 900 346 лв.

ЦЕЛ: Да се осигури подходяща и рентабилна образователна инфраструктура с високо 
ниво на енергийна ефективност, осигуряваща намаляване на потреблението на енергия, съ-
ответно емисиите на парникови газове, а също и намаляване на разходите по поддръжката 
и експлоатацията на сградите на училищата, включени в проекта.

ПОЛЗИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА:
В резултат от реализирането на проекта 

е подобрена енергийната ефективност на 
сградите, а с това и разходите за топлинна 
и електрическа енергия. Значително са 
намалени емисиите на парникови газове.  
Осигурен е по-голям комфорт за протичане 
на учебно-възпитателния процес. Едновре-
менно с всички ползи от санирането, сгра-
дите са много по-красиви.

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ДЕЙНОСТИ ЗА 
НАМАЛЯВАНЕ НА КОНСУМАЦИЯТА НА ЕНЕРГИЯ В ДЕВЕТ 

УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОНИ „ИЛИНДЕН”, 
„СТУДЕНТСКИ”, „КРАСНО СЕЛО”, „ВРЪБНИЦА”, 

„ИСКЪР”, „НОВИ ИСКЪР”, „ВЪЗРАЖДАНЕ”, „СЛАТИНА”, 
„КРЕМИКОВЦИ” НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
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БЕНЕФИЦИЕНТ: община Чавдар

ОБЩ БЮДЖЕТ: 547 183 лв.

ЦЕЛ: Да допринесе за подобряване достъпността, качеството и ефективността на обра-
зованието в община Чавдар чрез осигуряване на общинска образователна инфраструктура 
с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за постигане на устойчиво местно 
развитие, качествена жизнена среда и ефективен образователен процес, ограничаване на 
миграцията на младите хора и социална интеграция на етническите малцинства.

ПОЛЗИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА:
Намалени са месечните разходи за ото-

пление,  осигурено е  ефективно използване 
на горивата и са намалени емисиите на въ-
глероден диоксид при тяхното изгаряне. 
Подобрени са условията за провеждане на 
учебно-възпитателния процес. Въведените 
мерки за енергийна ефективност са довели 
до удължена експлоатационна годност на 
сградите и намаляване на топлинните загуби. 
Създадена е достъпна архитектурна среда за 
хора в неравностойно положение.

МЕРКИ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И 
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ 

ИЗТОЧНИЦИ В ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” И 
ЦДГ „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО”, С. ЧАВДАР



•	 Бенефициент:	Столична	община;

•	 Проект	№	0088-ОСЯ-3.3.	„Изграждане	и	функциониране	на	Областен	информацио-
нен център София-град и София-област за популяризиране на Кохезионната поли-
тика	в	България”;

•	 Договор	№	BG161PO002-3.3.02-00027-C0001;

•	 Проектът	 се	 осъществява	 с	 безвъзмездната	 финансова	 подкрепа	 на	 оперативна	
програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европей-
ския фонд за регионално развитие.

Областен информационен център София-град и София-област
София	1408,	бул.	„Витоша“	99,	тел.:	02	8511280,	02	8511286,	02	8511297

e-mail:	oic.sofia@eufunds.bg


