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ОБЩА  ЦЕЛ:  
Постигане на високо качество на живот чрез изграждане на устойчив интегриран модел на съвременно градско развитие                                                               

с конкурентноспособна икономика и стимулиране на социалната интеграция 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1:  
Развитие на устойчива, достъпна и сигурна градска среда с подобрени екологични параметри      

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.1: 

Модернизация на жилищния сектор  
и публичната инфраструктура 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.2: 

Подобряване на зелената система  
и екологичните параметри на града 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.3: 

Благоустрояване на уличната  
и ВиК инфраструктура 

СПЕЦИФИЧНА  ЦЕЛ 1.4: 

Подобряване на условията за масов 
спорт и културен живот 

МЯРКА 1.1.1: МЯРКА 1.2.1: МЯРКА 1.3.1. МЯРКА  1.4.1. 

Обновяване на жилищни и обществени 
сгради и повишаване на тяхната ЕЕ Изграждане и възстановяване на 

зони за обществен отдих 

Изграждане, реконструкция и  
рехабилитация на водопроводна и 

канализационна мрежа 

Повишаване на атрактивността на културните 
обекти чрез инвестиции в  културна 

инфраструктура МЯРКА  1.1.2: 

Подобряване на инфраструктурата в 
междублоковите пространства 

МЯРКА 1.2.2.: МЯРКА 1.3.2. МЯРКА  1.4.2. 

Подобряване на градската 
околна среда 

Изграждане, реконструкция и 
 рехабилитация  

на улични мрежи и тротоари  

Подобряване на  
спортната инфраструктура 

МЯРКА  1.1.3: 

Изграждане на инфраструктура за 
повишаване на сигурността 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2:  
Повишаване на социалната сигурност  

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.1: 

Подобряване на образователната   
инфраструктура 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.2: 

Подобряване на социалната   
 инфраструктура 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.3: 

Предоставяне на качествени социални и  
здравни услуги 

МЯРКА  2.1.1: МЯРКА  2.2.1:  МЯРКА  2.3.1. 

Изграждане на съвременни условия в 
образователната инфраструктура 

Изграждане на съвременни условия в  
социалната инфраструктура 

Разширяване обхвата на социалните услуги и интеграция 
на хората в неравностойно  положение и малцинствата 

МЯРКА  2 3.2. 

Повишаване качеството на здравните услуги 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3:  
Развитие на конкурентноспособна местна икономика чрез оползотворяване на собствения потенциал 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.1: 

Стимулиране на конкурентноспособна 
местна икономика 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ: 3.2: 

Развитие на туризма и опазване на културно-
историческото наследство 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3,3: 

Изграждане на съвременна и компетентна 
администрация в полза на местното социално-

икономическо развитие МЯРКА 3.1.1: МЯРКА 3.2.1: 

Повишаване ефективността на МСП и внедряване на 
иновативни продукти и услуги 

Развитие на местния туристически потенциал 
МЯРКА  3.3.1: 

Подобряване на административния капацитет МЯРКА 3.1.2:   МЯРКА 3.2.2: 

Създаване на благоприятна бизнес среда Развитие на местното  културно-историческо наследство 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА  ПРОЕКТИ  НА ИПГВР НА ГРАД БЕРКОВИЦА ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 г. 

ОБЩА ЦЕЛ:                                                                                                                                                                                         
Постигане на високо качество на живот чрез изграждане на устойчив интегриран модел на съвременно градско 

развитие с конкурентноспособна икономика и стимулиране на социалната интеграция 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1:                                                                                                                                                                       
Развитие на устойчива, достъпна и сигурна градска среда с подобрени екологични параметри 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.1:                                                                                                                                                              
Модернизация на жилищния сектор и публичната инфраструктура 

МЯРКА 1.1.1:  Обновяване на жилищни и обществени сгради и повишаване на тяхната ЕЕ 

 Проект: „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ 

код ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС БРОЙ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ФИНАНСИРАНЕ 

1-ЕЕ ЖК „Заряница”  32 броя  многофамилни жилищни сгради 

ОПРР, ПО1, ИП 1.1. 
 

2-ЕЕ ЖК  „Изгрев” 38 броя  многофамилни жилищни сгради 

3-ЕЕ ЖК  „Стара планина” 21 броя  многофамилни жилищни сгради 

4-ЕЕ Централна градска част (ЦГЧ) 42 броя  многофамилни жилищни сгради 

5-ЕЕ Други квартали на град Берковица 18  броя  многофамилни жилищни сгради 

 Общо 151 броя  многофамилни  жилищни сгради 

 Проект  „Обновяване и внедряване на мерки за ЕЕ  в сгради на публичния сектор“ 

код ОБЕКТ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ФИНАНСИРАНЕ 

 1-ЕЕ Обект „Административна сграда на община Берковица“ 
УПИ І кв.77                                                                                   
пл. „Йордан Радичков“ №4  град Берковица 

 
ОПРР, ПО1, ИП 1.1. 

 
 
 

 2-ЕЕ Обект „Сграда на РУ „Полиция“ - град Берковица“ 
УПИ Х-„за МВР“ кв.85                                                                         
пл.”Йордан Радичков” №13 град Берковица 

 3-ЕЕ Обект „Сграда на РУ „ПБЗН” - град Берковица“ 
УПИ ХІ-„за пожарна команда и МВР“ кв.131                 
ул. ул.„Антон Страшимиров“ №2 град Берковица 

 4-ЕЕ Проект „Информационна кампания за ползите от енергийната ефективност” ОПРР ПО 8 

 5-ЕЕ 
Проект „Изграждане на Обреден дом и Общински параклис и 
облагородяване на Общински гробищен парк“ 

ул. „Николаевска“ № 91-93, ПИ 514.19 по КК  на                                
град Берковица 

ОПРР, ПО1, ИП 1.1. 
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МЯРКА  1.1.2. Подобряване на инфраструктурата в междублоковите пространства  

 Проект „Изграждане и възстановяване на междублокови пространства в жилищните квартали на град Берковица“ 

код ОБЕКТ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ФИНАНСИРАНЕ 

1-ПМ 
Обект„Площадка за игра за деца от 3-12 г. в ЖК Стара 
планина“ 

ЖК Стара планина УПИ III кв.215  
град Берковица 

  ОПРР, ПО1, ИП 1.2 
2-МП Обект „Мултифункционална спортна площадка в ЖК „Изгрев“  

ЖК Изгрев ПИ 03928.513.299 по КК на                         
град Берковица   

3-МП Обект „Детска площадка в ЖК Заряница“ 
ЖК Заряница ПИ 03928.513.299 по КК на                        
град Берковица 

4-МП 
Обект „Междублоково пространство, ЦГЧ,  
зад Кооперативния пазар” 

ЦГЧ УПИ V кв. 78 ПИ 512.71 по КК  на                            
град Берковица 

МЯРКА  1.1.3. Изграждане на инфраструктура за повишаване на сигурността 

код ПРОЕКТ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ФИНАНСИРАНЕ 

 1-С 
Проект „Почистване и укрепване на коритото на р. Берковска                                
в границите на град Берковица, с цел превенция на риска” 

р.Берковска,  град Берковица 
ОПРР, ПО 7 /  

Агенция за бедствия                   
и аварии 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.2. :                                                                                                                                                                            
Подобряване на зелената система и екологичните параметри на града 

МЯРКА 1.2.1: Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих 

код ПРОЕКТ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ФИНАНСИРАНЕ 

1-ЗО 
Проект „Реконструкция и благоустройство на ЦГЧ площад 
„Йордан Радичков“ и района на Централната градска градина“ 

УПИ ІІ, кв.64, ПИ 03928.511.542 по КК                          
на град Берковица 

 
 

ОПРР, ПО1, ИП 1.2. 
 
 

2-ЗО 
Проект „Благоустрояване на Парк „Свети Георги 
Победоносец” – ІІ етап от усвояване на прака“ 

кв.153 ПИ 03928.512.513 и 03928.512.562  
по КК на град Берковица 

3-ЗО 
Проект „Благоустрояване на парково пространство -  ул. 
„Поручик Загорски” и ул. „Николаевска” 

кв.84,  ПИ 03928.512.574  по КК  
на град Берковица 

4-ЗО 
Проект „Възстановяване и благоустрояване на зона за 
обществен отдих - ул.„ Атанас Кюркчиев“ от № 29 до гарата” 

Озеленяване между двете улични платна на 
ул.„Атанас Кюркчиев“ (ОТ 423а–ОТ 295, ОТ 
421-ОТ 325)  

http://www.bgregio.eu/


 
 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 
Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България  

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Подкрепа за разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие за гр. Берковица, който се осъществява с финансовата подкрепа на 
ОП „Регионално развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Берковица и при никакви 

обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО 

 

 
 

  

5-ЗО 
Проект „ Възстановяване и благоустрояване на парково 
пространство между ул. „Атанас Кюркчиев” и ул. „Николаевска” 

УПИ І, кв.114, ПИ 03928.512.195 по КК на гр.  
Берковица  

 
ОПРР, ПО1, ИП 1.2. 

6-ЗО 
Проект „Възстановяване и благоустрояване на парково 
пространство - ЦГЧ, зад Общината” 

УПИ І,   кв.77, ПИ 03928.511.42  
по КК на гр. Берковица 

7-ЗО 
Проект „Възстановяване и благоустрояване на зона за 
обществен отдих между ул.”Огоста” и ул. „Чаталджа” 

УПИ V, кв.85, ПИ 512.431 по КК на гр. 
Берковица 

8-ЗО 
Проект „Възстановяване и благоустрояване на зона за 
обществен отдих между ул. „Кирил и Методий” и ул. „Явор” 

ПИ 511.148 по КК на гр. Берковица 

9-ЗО 
Проект „Възстановяване и благоустрояване на зона за 
обществен отдих между ул.”Опълченска”, ул. „Щърковица”  и 
ул. „Даме Груев” 

УПИ ХІІ, кв.49 – „за озеленяване“                             
ПИ 512.46 по КК на гр. Берковица 

10-ЗО 
Проект „Благоустрояване на парково пространство и 
изграждане на детска площадка на  площад Сарая” 

УПИ І - „за озеленяване“ ПИ 511.446 по                                    
КК на гр. Берковица 

МЯРКА 1.2.2.: Подобряване на градската околна среда 

код ПРОЕКТ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ФИНАНСИРАНЕ 

1-ОС 
Проект „Изграждане на система за разделно събиране  
на отпадъци“ 

град Берковица ОПОС/ПЧП 

2-ОС 
Проект „Изграждане на система за напояване на зелените 
територии в парковите пространства“  

град Берковица ОПРР, ПО 1, ИП 1.2 
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ПРОЕКТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА И ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА  
 НА ГРАД БЕРКОВИЦА (СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 – СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ 1.1 И 1.2) 
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СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.3.:  
Благоустрояване на уличната и ВиК инфраструктура 

МЯРКА 1.3.1. Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа 

 Проект: „Интегриран воден цикъл” 

код ОБЕКТ ФИНАНСИРАНЕ 

1-ВЦ Изграждане на ПОСВ 

ОПОС, ПО 1 

 

2-ВЦ 

Реконструкция на водопроводната мрежа  на улици в кв. Раковица (ул. „Пролет”, ул. „Лале”, ул. „Иглика”,                               
ул. „Криви рог”, ул. „Братя Миладинови”, ул. „Мир”), ул. „Александровска” (част - промишлена зона),ул. „Шипка”, 
улици кв. Беговица  (ул. „Изгрев”, ул. „Бук”, ул. „Кокиче”, ул. „Възход”, ул. „Мрамор”, ул. „Незабравка”, ул. „Кирил и 
Методи”, ул. „4-та”), ул. „Заряница” и възстановяване на уличната настилка и настилката по тротоарите.  
 
Общо ВИК мрежа: обща дължина 338,60 м главни (магистрални) водопроводи и 4748,39 м - второстепенна 
мрежа. 

3-ВЦ 

Нова канализационна мрежа на улици кв. Беговица, кв. Раковица (по ул.„Лале“, ул.„Пролет“,  ул.„Крайречна“,  
ул.„Иглика“, ул. „Криви рог“,  ул.„Братя Миладинови“), Промишлена зона, ул. „Александровска”, ул. „Тимок”,  
ул. „Шипка”, ул. „Заряница”, ул. „Поручик Грозданов” и ул. „Радецки” и доизграждане на външния колектор до 
ПСОВ град Берковица 

 Проект „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа ” 

код ОБЕКТ ФИНАНСИРАНЕ 

1-ВиК Ул. „Поручик Загорски” 

ОПОС, ПО 1 

2-ВиК Ул.„Здравченица” 

3-Вик Ул. „Ангел Кънчев” 

4-ВиК Ул. „Захари Стоянов” 

5-ВиК Ул. „Тракия”   

6-ВиК Ул.„Атанас Кюркчиев”( ВиК за 200 м.) 

7-ВиК Ул.„Ашиклар” 
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МЯРКА 1.3.2. Изграждане, реконструкция и рехабилитация на  улична мрежа и тротоари   

 
Проект „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на улична мрежа и тротоари  и осигуряване на достъпна и 
сигурна  градска среда” 

код ОБЕКТ ФИНАНСИРАНЕ 

1-У Ул. „Поручик Загорски” 

 
 ОПРР, ПО 1, ИП 1.2 

2-У Ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 

3-У Ул.”Тракия”    

4-У Ул.”Здравченица”  

5-У Ул.„Атанас Кюркчиев”  

6-У Ул.„Ашиклар”  

7-У Ул.„Бук“ 

8-У ул.„Берковска река” 

9-У Ул. „Захари Стоянов” 

10-У Ул. „Ком”  

11-У Ул. „Поручик Савойски”  

1-П 
Проект „Покриване  коритото на канала по ул. „Ком” от ул. „Д-р Иван Панов” покрай гимназия „Иван Панов”  до 
ул. „Христо Ботев ” и коритото на канала по ул. „Тимок” от ул. „Бреза” до ул. „Александровска” и изграждане на 
паркоместа” 

   ОПРР, ПО 1, ИП 1.2 

 Проект: Ремонт на пешеходната част на мостове, град Берковица 

код ОБЕКТ  ФИНАНСИРАНЕ 

1-М Мост на ул. „Кокиче”   
 
 

 
ОПРР, ПО 1, ИП 1.2 

 
 
 

2-М Мост на ул. „Мрамор“ 

3-М Пасарелка на ул. „Елин Пелин“ 

4-М Мост на ул. „Здравец“- Лонджата 

5-М Мост на ул. „Заряница“ 
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6-М Мост към хотел „Балкантурист“  
 
   
  
   ОПРР, ПО 1, ИП 1.2 

7-М Мост на ул. „Берковска река“ 

8-М Мост между кино „Иван Вазов” и пл. „Йордан Радичков“ 

9-М Мост на ул. „Ком“ и ул. „Кестен“ 

СПЕЦИФИЧНА  ЦЕЛ 1. 4:                                                                                                                                                        
Подобряване на условията за масов спорт и културен живот 

МЯРКА  1.4.1.  Инвестиции в сферата на културната инфраструктура 

код ПРОЕКТ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ФИНАНСИРАНЕ 

1-К 
Проект „Реконструкция, внедряване на мерки за  
ЕЕ и обновяване на Дом на културата    „Иван 
Вазов” с обособяване на Ритуална зала“ 

УПИ І, кв.64,  пл.„Йордан Радичков” №1, гр. Берковица ОПРР, ПО 1, ИП 1.4 

2-К 
Проект „Обновяване на библиотечния фонд на 
Народно читалище „Иван Вазов” град Берковица“ 

УПИ І, кв.64,  пл.„Йордан Радичков” №1, гр. Берковица 
Програма  „Глобални 
библиотеки – България“ 

3-К 

Проект „Реконструкция,  мерки за ЕЕ,  и 
изграждане на изложба-музей „Берковица вчера, 
днес и утре” с търговска част в сградата на 
„Халите” 

УПИ ІІ -„за пазар и хали“ кв.78  град Берковица ОПРР, ПО 1, ИП 1.4 

4-К 
Проект „Реконструкция и обновяване на 
културен обект „Римска баня”  и изграждане на 
Арт център”  

УПИ ХІІІ кв.72  ПИ 511.512 по КК на гр. Берковица ОПРР, ПО 1, ИП 1.4 

5-К 
Проект „Преустройство на сграда „Оздравително 
училище” в  Център за развлечения  и  
въвеждане на мерки за ЕЕ”  

УПИ І -„за климатично училище”, кв.68, гр. Берковица ОПРР, ПО 1, ИП 1.4 

МЯРКА  1.4.2.  Подобряване на спортната инфраструктура 

код ПРОЕКТ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ФИНАНСИРАНЕ 

 1-СпИ 
Проект „Ремонт, мерки за ЕЕ и модернизиране 
на спортното оборудване и обзавеждане на 
Спортна зала” 

УПИ І  кв.153, град Берковица ОПРР, ПО 1, ИП 1.4 

 2-СпИ 
Проект „Изграждане на спортно-възстановителен 
комплекс с хотелска част в Парк „Св, Георги 
Победоносец” 

УПИ І  кв.153, град Берковица ПЧП 
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ПРОЕКТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УЛИЧНАТА И ВИК ИНФРАСТРУКТУРА И УСЛОВИЯТА ЗА МАСОВ 
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(СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 - СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ 1.3 И 1.4) 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА  ПРОЕКТИ  НА ИПГВР НА ГРАД БЕРКОВИЦА ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 г. 

ОБЩА ЦЕЛ:                                                                                                                                                                                            
Постигане на високо качество на живот чрез изграждане на устойчив интегриран модел на съвременно градско 

развитие с конкурентноспособна икономика и стимулиране на социалната интеграция 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2:                                                                                                                                                                
Повишаване на социалната сигурност                                                                                                                                                                 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.1:                                                                                                                                                                
Подобряване на образователната инфраструктура 

МЯРКА  2.1.1. Изграждане на съвременни условия в образователната инфраструктура 

 Проект: „Обновяване и внедряване на мерки  за енергийна ефективност и  облагородяване на прилежащите дворни 
пространства в образователната инфраструктура на гр. Берковица“ 

ДЕТСКИ ГРАДИНИ 

код ОБЕКТ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ФИНАНСИРАНЕ 

  1-ОИ Детска ясла  
УПИ І -„за детско заведение“,кв.78,  
ул. „Берковска река“ № 17-19, град Берковица 

ОПРР, ПО1, ИП 1.3. 
2-ОИ ЦДГ „Звънче“ 

УПИ Х -„за детски комбинат“,кв.131,   
ул. „Добруджа“ №24,град Берковица 

3-ОИ ЦДГ„Пролетна дъга“ 
УПИ ІІ, кв.153,  
ул.„ Тинтява“ №12,град Берковица 

4-ОИ ЦДГ „Малина” 
УПИ I -„за детска градина“, 
кв.62а,  ул. „Шабовица“ № 1,град Берковица 

УЧИЛИЩА И ЦЕНТРОВЕ ЗА РАБОТА С ДЕЦА  
код ОБЕКТ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ФИНАНСИРАНЕ 

5-ОИ I -во ОУ „Н.Й.Вапцаров” 
УПИ І -„за основно училище“, 
кв.69,   ул. „Стефан Стамболов"№1, град Берковица 

 
 
 

ОПРР, ПО1, ИП 1.3. 
 
 

6-ОИ II -ро ОУ „Христо Смирненски” 
УПИ І -„за основно училище“, 
кв.165,   ул „Еделвайс" № 1,град Берковица 

7-ОИ III -то ОУ „Иван Вазов” 
УПИ І -„за училище“ 
кв.89,   ул. „Ашиклар“ № 1,град Берковица 
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8-ОИ IV -во ОУ „Георги Сава Раковски”  
УПИ II, кв. 18, кв. Раковица, 
ул. „Първи май“№38,град Берковица 

 
 

ОПРР, ПО1, ИП 1.3. 
 

 

9-ОИ Гимназия „Иван Панов” 
УПИ IV, кв. 64, 
ул.“Д-р Иван Панов“ № 2,град Берковица 

10-ОИ Център за работа с деца 
ЖК „Изгрев“, ЦДГ 5, 
тяло А, град Берковица 

 Проект „Повишаване квалификацията на учителите в детските градини и училищата на град Берковица“  ОПНОИР 

 Проект „Подобряване на образованието и превенция на отпадането от училище“ ОПНОИР 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.2:                                                                                                                                                         
Подобряване на социалната инфраструктура 

МЯРКА  2.2.1: Изграждане на съвременни условия в социалната инфраструктура 

код ПРОЕКТ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ФИНАНСИРАНЕ 

1-СИ 
Проект „Преустрояване на ДДЛГР „Люба Тенева” в Дом за 
предоставяне на социални услуги и внедряване на ЕЕ мерки” 

УПИ I, кв. 90,  ул. „Ашиклар“ № 7, 
град Берковица 

ОПРР, ПО 1, ИП 1.4 

2-СИ 
Проект „Обновяване, внедряване на ЕЕ мерки и на съвременно 
оборудване и обзавеждане в  Дом за възрастни с отделение за 
лежащо болни”  

сграда в УПИ I,  кв. 70, ул.„Стефан 
Стамболов“ № 32, град Берковица 

ОПРР, ПО 1, ИП 1.4 

3-СИ 
Проект „Ремонт, обновяване, внедряване на ЕЕ мерки и на 
съвременно оборудване и обзавеждане в  Център за настаняване от 
семеен тип за деца, лишени от родителски права”  

УПИ І -„за климатично училище“, 
кв.68,   ул.„Ашиклар” №7, 
град Берковица 

ОПРР, ПО 1, ИП 1.4 

 Проект: Обновяване и внедряване на мерки за ЕЕ в клубовете на пенсионера в град Берковица 

код ОБЕКТ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ФИНАНСИРАНЕ 

1-КП Клуб на пенсионера  „Берковски кестен”                                          
УПИ VІ, кв.60,                                            
град Берковица 

ОПРР, ПО 1, ИП 1.4 2-КП Клуб на пенсионера  „Ветеран турист ”                                          
до Банката, пл.„Йордан Радичков“ №1,  
град, Берковица 

3-КП Клуб на пенсионерите-учители                                         
Читалището, УПИ VІ, кв.60,                       
град Берковица 
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СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.3:                                                                                                                                                         
Предоставяне на качествени социални и здравни услуги 

МЯРКА  2.3.1. Разширяване обхвата на социалните услуги и интеграция на хората  
в неравностойно  положение и малцинствата 

код ПРОЕКТ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ФИНАНСИРАНЕ 

1-СУ Проект „Ремонт и обновяване на сграда - баня в кв. Раковица” 
ПИ 03928.515.4 по КК на град 
Берковица 

       ОПРР, ПО 1, ИП 1.4 

2-СУ 
Проект „Разширяване дейността на социална програма „Обществена 
трапезария“  

град Берковица ОПРЧР 

3-СУ 
Проект „Развитие и разширяване обхвата на услугата „личен 
асистент“, „домашен помощник“, „социален асистент“ 

град Берковица ОПРЧР 

4-СУ 
Проект „Повишаване на професионалната подготовка чрез обучение  
на персонала, ангажиран в дейности по предоставяне на социални 
услуги в общността и изграждане на нови умения“  

град Берковица ОПРЧР 

 5-СУ 
Проект „Социално мотивиране на лица от ромски и други етнически 
малцинства за повишаване на грамотността и активно поведение с 
цел успешно включване на пазара на труда“ 

град Берковица ОПРЧР 

 6-СУ 
Проект „Създаване на позитивна практика за организиране  времето 
на деца от ромски и други етнически малцинства в извънкласни и 
извънучилищни дейности на територията на квартал Раковец“ 

квартал „Раковец“  
град Берковица 

ОПНОИР 

МЯРКА  2.3.2. Повишаване качеството на здравните услуги 

код ПРОЕКТ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ФИНАНСИРАНЕ 

1-ЗУ 
Проект „Ремонт на общинска здравна инфраструктура  „ МБАЛ“ 
ЕООД Берковица“ 

ул. „Александровска“ № 65 
град Берковица 

Национална Здравна 
стратегия/ 

ОПРР,ПО 1,ИП 1.4. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА  ПРОЕКТИ  НА ИПГВР НА ГРАД БЕРКОВИЦА ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 г. 

ОБЩА ЦЕЛ:                                                                                                                                                                                           
Постигане на високо качество на живот чрез изграждане на устойчив интегриран модел на съвременно градско 

развитие с конкурентноспособна икономика и стимулиране на социалната интеграция 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3:                                                                                                                                                                       
Развитие на конкурентноспособна местна икономика чрез оползотворяване на собствения потенциал 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.1:                                                                                                                                                                       
Стимулиране на конкурентноспособна местна икономика 

МЯРКА 3.1.1: Повишаване ефективността на малките и средни предприятия и внедряване на  иновативни продукти и услуги 

код ПРОЕКТ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ФИНАНСИРАНЕ 

 
Проект „Технологична и иновационна политика за модернизация на 
МСП и внедряване на международни стандарти в МСП“ 

град  Берковица ОПКИ 

 Проект „Подкрепа за стартиращи фирми и предприемачество” град  Берковица ОПКИ 

 
Проект „Развитие на конкурентоспособна местна икономика чрез 
обучения и преквалификация на човешкия фактор” 

град  Берковица ОПРЧР 

МЯРКА 3.1.2:  Създаване на благоприятна бизнес среда 

1-БС 
Проект „Благоустрояване на техническата инфраструктура в Източна 
индустриална зона (ИИЗ), град Берковица ”  

Източна  икономическа  зона 
(ИИЗ) град Берковица 

ОПРР, ПО 1, ИП 1.2 

2-БС 
Проект „Реконструкция и модернизация на общински  пазар в град 
Берковица“ 

УПИ ІІ -„за пазар и хали“, 
кв.78,  град Берковица 

ПЧП 

 Проект „Провеждане на кампании и реклама за възможностите за бизнес в град Берковица” ОПКИ 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ: 3.2.: 
Развитие на туризма и опазване на културно-историческото наследство 

МЯРКА 3.2.1.:  Развитие на местния туристически потенциал 

код ПРОЕКТ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ФИНАНСИРАНЕ 

1-Т Проект „Изграждане на туристически клъстер” град Берковица ОПИК 
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2-Т 
Проект „Изграждане на нов Туристически информационен център - град  
Берковица в сградата на Халите” 

УПИ ІІ -„за музей“, кв.82,  
град Берковица 

ЕИП 

3-Т 
Проект „Създаване на трансгранични маршрути  с партньорски градове 
от Сърбия” 

град Берковица ТГС,  Сърбия-България, СЦ 3.1 

4-Т Проект „Обучение на кадри за туристическия бизнес” град Берковица ОПРЧР 

МЯРКА 3.2.2.: Развитие на местното културно-историческо наследство 

код ПРОЕКТ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ФИНАНСИРАНЕ 

5-Т 
Проект „Укрепване на стълбищната клетка и изграждане на прилежащо 
атрактивно осветление на Часовниковата кула в град Берковица ” 

УПИ VІІ, кв.60, 
град Берковица 

ОПРР, ПО 1, ИП 1.4 

6-Т Проект „Обновяване сградата на Етнографски музей,  град Берковица” 
УПИ ІІ -„за музей“,  кв.82, 
град Берковица 

ОПРР, ПО 1, ИП 1.4 

7-Т Проект „Обновяване на сградата-музей „Иван Вазов”, град Берковица”  
УПИ І,  кв.82, 
град Берковица 

ОПРР, ПО 1, ИП 1.4 

8-Т 
Проект „Обновяване на сградата на Художествена галерия,   
град Берковица” 

УПИ ХІІ, кв.157,  град 
Берковица 

ОПРР, ПО 1, ИП 1.4 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.3:                                                                                                                                                                      
Изграждане на съвременна и компетентна администрация в полза на 

местното социално-икономическо развитие 

МЯРКА  3.3.1.:  Подобряване на административния капацитет 

код ПРОЕКТ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ФИНАНСИРАНЕ 

1-А 
Проект „Развитие на електронно управление на  услуги  за населението  
в общината” 

град Берковица ОПДУ 

2-А 
Проект „Изграждане и внедряване на ГИС система за развитие на 
ефикасно административно обслужване в общината“  

град Берковица ОПДУ 

3-А 
Проект „Повишаване на професионалната подготовка и умения на 
служителите в община Берковица” 

град Берковица ОПДУ 

4-А 
Проект „Изграждане на единен електронен каталог  с банка данни на 
проекти, изпълнени по ЕФ” 

град Берковица ОПДУ 

5-А Проект „Обмяна на добри практики с европейски партньори” град Берковица ТГС,  Сърбия-България, ОПДУ 

6-А Проект: „Подкрепа за ИПГВР” град Берковица ОПРР ПО 8 
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