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ГОЛЯМ ИНТЕРЕС ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ „ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ 

НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОМОВЕ” В ГРАД ВРАЦА 
 

 На 19.07.2012 г., в залата за обществени прояви в ж.к. „Дъбника”, Областен 
информационен център (ОИЦ) – Враца проведе работна среща с домоуправители и граждани 
от кварталите „Дъбника” и „Сениче”. С тази среща приключи цикълът от събития, 
организирани за представяне на Областния информационен център пред обществеността в 
общините от областта.  

Присъстващите на срещата се запознаха с екипа на ОИЦ – Враца, както и с основните 
услуги, които предоставя на всички заинтересовани страни. Подробно бяха представени 
основните стъпки при кандидатстване по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно 
обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие“, 
допустимите дейности за финансиране и критериите за допустимост на сградите. Бюджетът 
на проекта до 2015 г. е 50 милиона лева и от него могат да се възползват около 180 
сгради/блок секции в цялата страна.  

В последвалата оживена дискусия, бяха дадени отговори на въпросите, зададени от 
присъстващите относно възрастта на допустимите сгради, заплащането на техническите 
паспорти на сградите, частично направените ремонти по тях и отразяването им в бюджета на 
проектите. Като най-проблемни въпроси за кандидатстването по този проект бе посочено 
решаването на въпроса с необитаемите жилища, неплатежоспособните съседи и пенсионерите 
с ниски доходи. 

 

 
 Всички необходими документи вече са публикувани на интернет страницата на 
Община Враца, www.vratza.bg. Информация ще предоставя и Областният информационен 
център - Враца, на адрес ул. „Полк. Кетхудов”, тел. 092/627431, e-mail: oic_vratza@abv.bg, 
като интересуващите се могат да получат всички необходими формуляри в електронен вид. 
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До избирането на проектен мениджър за Северозападен район, общинската 
администрация Враца, ще съдейства на желаещите сдружения да кандидатстват по проекта. 
Регионалният координатор по проекта за Община Враца е инж. Красимира Георгиева – 
заместник кмет „Европейско финансиране и обществени поръчки”, заместник – инж. Емилия 
Беличовска. Подаването на заявленията се извършва в стая 31, ет.2 в сградата на Община 
Враца. Същите ще бъдат регистрирани в регистър, по образец на дирекция „Жилищна 
политика” към МРРБ от Даниела Колова, тел. 092/66 31 22. 
 ОИЦ – Враца е част от мрежата от 27 областни информационни центъра, създадени по 
Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие. 
 
 


