
ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

МОНТАНА

Проект № 0057-ОМА-33: “Областен информационен център – Община Монтана
(ОИЦ-Монтана)”, договор № BG161PO002-3 3.02-003-C0001, финансиран от Оперативна програма

„Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие.

ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ –
СПОДЕЛЕНИЯТ УСПЕХ



ДОБРА ПРАКТИКА

• Всеки изпълнен (приключил) проект,
с видим резултат, който ясно илюстрира
приноса на Структурните и Кохезионния
фондове на ЕС в страната

• Чрез дейностите по проекта и
ангажимента на бенефициента
да се гарантира устойчивост на
резултатите



ОКОЛНА СРЕДА

• Бенефициент: Община Троян

• Обща стойност на проекта: 8 057 097 лв.
• Кохезионен фонд: 6 311 738 лв.
• Национално съфинансиране: 1 577 934 лв.
• Община Троян: 167 424 лв.

• Проект “Изпълнение на първи етап на
интегриран проект за водния цикъл на

гр. Троян”



ОКОЛНА СРЕДА

• Внедряване на “Биологично
пречистване” на Пречиствателна

станция за отпадъчни води

• Изграждане на канализация

• Използвана е уникална
германска биотехнология, 
която се прилага за първи
път у нас. Тя е изпитана в над
750 пречиствателни станции
в света и отговаря на всички
европейските изисквания за
отпадъчни води



РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект “Подобряване на
физическата и жизнена среда в

Община Ловеч”

• Бенефициент: Община Ловеч

• Обща стойност на проекта: 9 380 000 лв.
• Европейски фонд за регионално
развитие: 7 096 284 лв.
• Национално финансиране: 1 252 285 лв.
• Собствен финансиране: 143 501 лв.



РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

• Ремонтирана и обновена улична мрежа, 
светофарни уредби, подлези и паркинги, 
изградена зелена система

• Обновени тротоари, пешеходни алеи, 
подлези, поставяне на стандартни пътни
знаци и на рефлектиращи пътни знаци, 
детски площадка

• Обновени пътеки и алеи в парк
“Башбунар”

• Монтирано парково осветление, 
обновена зелена система, обособени
нови места за отдих



РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

• Проект “Укрепване на регистрирано
свлачище /Плевен – Радомирци –

Червен бряг/“

• Едно от с свлачищата с най-голяма
дълбочина – 16-18 м.

• Бенефициент: Община Червен бряг

• Обща стойност на проекта: 972 548 лв.
• Европейски фонд за регионално
развитие: 684 118 лв.
• Национално съфинансиране: 120 727 
лв.



РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

• Извършване на насипни дейности

• Дренажни и отводнителни
мероприятия

• Изграждане на пилотна система и
улавяне на повърхностните дъждовни и
високите подпочвени води, отвеждането
им в река Златна Панега

• Предотвратяване преплъзването на
земните пластове



КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

• Проект “Технологична модернизация на
предприятие за производство на

билкови екстракти в гр. Кнежа“

• Бенефициент: “ВСВ” ООД

• Обща стойност на проекта: 103 429 лв.
• Европейски фонд за регионално
развитие: 87 914 лв.
• Национално съфинансиране: 15 514 лв.
• Собствено финансиране: 310 286 лв.



КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

• Придобити дълготрайни материални и
нематериални активи, повишена

конкурентоспособност на предприятието

• Подобряване на икономическата
среда в община Кнежа



ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

• Проект „Социални услуги за достоен и
независим живот в община Мездра”

• Бенефициент: Община Мездра

• Обща стойност на проекта: 197 161 лв.
• Европейски социален фонд: 157 854 лв.
• Национално съфинансиране: 27 857 лв.



ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

• Социални услуги „Социален асистент” и
„Домашен помощник” на общо 152-ма
потребители

• 38 заети лица – преки доставчици на двете
услуги

• Хора с трайни увреждания, които са в
изолация и/или невъзможност сами да
организират социалния си живот
• Самотно живеещи лица, които поради
здравословни причини не са в състояние сами
да организират бита си и да поддържат
хигиената в дома си
• Семейства на деца с трайни увреждания



ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

• Проект “Грижа и подкрепа за хора в
неравностойно положение”

• Бенефициент: Община Козлодуй

• Обща стойност на проекта: 110 824 лв.
• Европейски социален фонд: 87 373 лв.
• Национално съфинансиране: 15 419 лв.
• Собствено финансиране: 7 020 лв.



ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

• Създаване на реална възможност за
реализиране на правото на хората с
различни видове увреждания да бъдат
активни и да вземат самостоятелни
решения за организиране на ежедневието и
живота си

• Повишаване на професионалните
умения и мотивация на социалните
асистенти и домашните помощници
чрез надграждащи обучения



АДМИНИСТРАТИВЕН
КАПАЦИТЕТ

• Проект “В услуга на обществото ”

• Бенефициент: Административен съд –
Видин

• Обща стойност на проекта: 579 495 лв.
• Европейски социален фонд: 477 954 лв.
• Национално съфинансиране: 84 345 лв.



АДМИНИСТРАТИВЕН
КАПАЦИТЕТ

• Повишена прозрачност в работата на
административните съдилища във Видин, 
Враца и Монтана

• Взаимстване на опит и добри практики
от Администратиовен съд – Коблинц (ФРГ)

• Обучени магистрати и съдебни
служители от трите административни
съдилища



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Облaстен информационен център – Монтана

Тел.: +359 96 300 560

E-mail: oic@montana.bg


