
Име на проекта Етап на развитие Начин на 
финансиране  Стойност на проекта

Ефективна и пълноценна образователна 
интеграция на децата от ромски произход 
чрез иновативно мотивиране на 
родителите им / 2012 год.

ОДОБРЕН,  и 
ФИНАЛИЗИРАН 

Център за образователна 
интеграция на децата и 

учениците от етническите 
малцинства

17 942.00 лв

Красива България - блок Б, етаж 1 и 2 на 
Дома за стари хора с отделение за лежащо  
болни   / 2012 год.

ОДОБРЕН, и ФИНАЛИЗИРАН  МТСП 212 000 лв, и 48 000 
лв собствени 

260 000, 00 лв

Рехабилитация и основен ремонт 
ул."Николаевска " ул." Ив.Вазов" до Хаджи 
Петър Илиев" / 2011г.

ОДОБРЕН, тече процедура за 
избор на изпълнител

ДФ "Земеделие"

1 177 733.85 лв

Интегриран воден проект, части 
Канализация и Водоснабдяване, 
реконструкция на мрежата и ПСОВ в 
гр.Берковица 2013г.

Тече процедури за 
изпълълнители на СМР, Надзор, 
Одит, Подкрепа и съдействие и 

Информираност ОПОС

19 721 926, 15 лв.

Реконструкция и изграждане на ул.мрежа 
тротоари, площади и 
осветлениеул."Александровска" ул." 
Ив.Вазов" до Хаджи Петър Илиев"  2011г.

ОДОБРЕН, тече процедура за 
избор на изпълнител

ДФ "Земеделие"

1 140 631.00 лв

 Детска площадка в град Берковица - 
програма "Чиста околна среда" - бул. 
Мрамор  / 2012 год.

ОДОБРЕН,  и 
ФИНАЛИЗИРАН ПУДООС 10 000, 00 лв

Проекти на Община Берковица за периода 
07.11.2011 - 25.03.2014 г.



"Център за настаняване от семеен тип 
(ЦНСТ), находящ се в УПИ IV-344, кв. 68 
по плана на гр. Берковица" / 2011год .

 ОДОБРЕН, изпълнява се   НПРСР 537 276.99 лв

"Подобряване на образователната 
инфраструктура в община Берковица чрез 
въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност"   / 2011 год.

ОДОБРЕН, изпълнява се  ОП"Регионално Развитие" 
МРРБ 1 015 667.77 лв

"МИГ - Берковица - Годеч"   / 2012 год. ОДОБРЕН, в процес на 
изпълнение ДФ "Земеделие" 3 895 000.00 лв

"МИГ-Западна Ст.Планина,Копрен -Миджур"/ ОДОБРЕН, В  процес на 
изпълнение ДФ "Земеделие"                                   2 730 000.00 лв 

Създаване на инфраструктура за 
инфраструктурна мрежа по отношение на 
електронните административни услуги в 
общините Брусарци, Берковица и 
Бабушница, Пирот, Сърбия    / 2012 год.

Подаден за класиране към УО, 
(Водеща община - Брусарци) ТГС - България Сърбия 838 273,31евро /1 639 520 лв 

Подкрепа за развитие на регионален 
туристически продукт и маркетинг на 
териториална дестинация - общини 
Вършец, Берковица и Годеч   / 2012 год.

ОДОБРЕН, Изпълнява се в 
момента /Водеща община - 

Община Вършец. Партньори - 
Берковица и Годеч/ 

ОПРР 431 240.00 лв

Ремонт на стадиона и спортни съоръжения 
находящи се в ПИ 03928.509.72, парцел I, 
кв. 16 по кадастралната карта на гр. 
Берковица   / 2012 год.

Предадена за класиране към УО ТГС - България Сърбия 643 708,81евро /1 258 985 лв

Общинска администрация Берковица - 
съвременна и компететна / 2012 ОДОБРЕН, Изпълнява се   ОПАК 89 680, 70 лв

Намаляване на емисиите парникови газове 
чрез мерки за енергийна ефективност в 
Детска ясла община Берковица - 2013 год.

Подаден за класиране Национален Доверителен 
Еко фонд 266 032 лв.



Подобряване качеството на социалните 
услуги в Домашен социален патронаж, 
предоставяне на хората в неравностойно 
порложение в Община  Берковица / 2012 
год.

ОДОБРЕН и ФИНАЛИЗИРАН МИГ Берковица -Годеч 50 000 лв

Залесяване на неземеделски земи на 
територията на Община Берковица / 2013г. ОДОБРЕН,  изпълнява се  МЗХ 643 779.61 лв.

 Детска площадка в град Берковица - 
програма "Чиста околна среда" - 
кв.Заряница  / 2013 год.

ОДОБРЕН и ФИНАЛИЗИРАН ПУДООС 10 000, 00 лв

Обособяване на нова туристическа 
атракция с постоянно изложение на 
дървени пластики в парк Здравец, град 
Берковица и подобряване на свързаната с 
нея инфраструктура /   2012 год.

ОДОБРЕН , изпълнява се  МИГ Берковица -Годеч 89101.00

Красива България - блок B, етаж 2 и 3 на 
Дома за стари хора с отделение за лежащо  
болни   / 2013 год.

ОДОБРЕН и ФИНАЛИЗИРАН    МТСП 262 198 лв, и 65 
500 лв собствени 327 748,00 лв

Превенция и  образование - сътрудниче 
между местни власти и полиция - програма 
КОМЕНСКИ , България - Полша   / 2013 
год.

ОДОБРЕН, изпълнява се по  
ОПРЧР    ОПРЧР  81 500 евро/  159 400 лв

Подобряване на туристическата 
инфраструктура водеща към атракции в 
парк " Здравец" - етап 2 2013 год.

Подаден за класиране МИГ Берковица -Годеч 124 491 лв

Въвеждане на мерки за подобряване на 
енер.ефективност на ДВД с.Бистрилица,  
етап 1 , 2013 год.

Подаден за класиране МИГ Западна Стара 
планина Копрен Миджур  106 956, 77 лв.



Разнообразяване и подобряване на 
туристическата инфраструктура чрез 
изграждане на мрежа от инф.пунктове за 
отдих и развлечения - 2013 год.

Подаден за класиране МИГ Западна Стара 
планина - Копрен Миджур 68 262 лв

Подкрепа за изготвяне на интегриран план 
за градско развитие  на град Берковица / 
2013г.

ОДОБРЕН, изпълнява се ОПРР 195 360 лв

Рехабилитация на парк Св.Георги 
Победоносец, гр.Берковица - обособяване 
на зони за спорт и одих, детски площадки / 
2013г.

Подаден за класиране МИГ Берковица Годеч 189 969 лв

JOGGLE - Присъединете се към 
поколенията за получаване на законност в 
Европа" - 2013 год. - партньор по проекта 

ОДОБРЕН, изпълнява се ЕК
91 000 евро/ 177 980, 53 лв.

Пречиствателна станция за питейни води, 
алпийско водохващане и ремонт на ВиК 
мрежата на село Бързия/ 2012г. 

ОДОБРЕН, изпълнява се   ДФЗ 5 520 976.00 лв.

Общинска администрация Берковица - 
ефективна и отзивчива  - 2013 год. I - ви ОДОБРЕН, изпълнява се  ОПАК 89902.00

Подобряване на процеса на прилагане на 
политики, при разработване на Общинския 
план за развитие -2013г.

ОДОБРЕН, подписан договор   ОПАК 73739.00

Подобряване на качеството на 
предоставените услуги в Дом за Стари хора 
-Берковица / 2013г.

Подаден за класиране МИГ Берковица -Годеч 149 980 лв

Ремонт и рехабилитация  на Читалище 
Боровци / Община Б-ца и Читалищно 
настоятелство  2013 г.

ОДОБРЕН, избор на изпълнител ДФЗ 390 104 лв.

Ремонт и рехабилитация  на Читалище 
Бързия  /Община Б-ца и  Читалищно 
настоятелство  2013 г.

ОДОБРЕН, избор на изпълнител ДФЗ 420 268 лв.



Красива България - Укрепване на ЦДГ 
"Звънче" в гр.Берковица, 2014 г. ОДОБРЕН, избор на изпълнител МТСП 62 105.00 лв.

Реконструкция на път IV -81029/град 
Берковица - хижа КОМ / 2014 г. Подаден за класиране 

Растеж и устойчиво 
развитие на регионите - 

МС
без ДДС 18 353 675,82лв.

Частично проустройство и разширение на 
спортна зала в УПИ , кв.153, по плана на 
гр.Берковица / 2014 г.

ОДОБРЕН към ММС
Растеж и устойчиво 

развитие на регионите - 
МС

 4 512 240,00 лв

Реконструкция и рехабилитация на 
водостнабдителната система и съоръжения 
в с.Гаганица, общ.Берковица/ 2014 г.

Подаден за класиране МИП 442 115.49 лв.

ОБЩА СУМА:  66 349 788,68 ЛВ.


