
Проект: “Красива България” 2005 г. 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
Ремонтирани шест обекта: 
 
Археологически комплекс "Тракийска принцеса"; 
Комплекс възрожденски къщи; 
Катедрален храм "Св. 12 апостоли"; 
Дом "Майка и дете"; 
НУ "Иванчо Младенов"; 
Център за работа с деца. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
 

Проект „Красива България” е част от програмата на Министерство на труда и 
социалната политика (МТСП) за намаляване на безработицата, стимулиране 
на заетостта в страната и постигане на нейната устойчивост. Той подкрепя 
проекти от социалната инфраструктура, насочени към обновяването на соци-
ално значими обекти, и се финансира в рамките на утвърдените средства за 
активна политика на пазара на труда за съответната година по бюджета на 
МТСП. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

  МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА 
ПОЛИТИКА  

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 12 месеца 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 521 105 лв. 
ГРАНТ: 221 776 лв. 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 299 329 лв. 

www.beautifulbulgaria.com 



Проект: “Усъвършенстване на управлението на твърди  
битови отпадъци във общините Враца и Мездра – Етап II”  

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
Програмата за управление на отпадъците е изготвена като съвместна програ-
ма за управление на отпадъците за общини Враца и Мездра. Програмата бе 
разработена от работна група с представители на Регионалната Инспекция  по 
Околна Среда и Водите, персоналът по управление на отпадъците от общини 
Враца и Мездра, компаниите по сметосъбиране на двете общини (БКС за об-
щина Враца и Чистота за община Мездра) както и датската фирма КОВИ. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
 

Проектите " Регионално депо за твърди битови отпадъци от населените места 
на общините Враца и Мездра" -  Етап I и  " Усъвършенстване на управлението 
на твърди битови отпадъци във общините Враца и Мездра" - Етап II -  са реа-
лизирани съвместно с Датската агенция за околната среда (DEPA), чрез 
нейния представител фирма COWI AS - Дания, Министерство на околната сре-
да и водите, Община Враца. С тези проекти двете общини участват при фор-
миране на българска политика за управление на отпадъците и разделното им 
събиране.  

ОБЩИНА ВРАЦА 

 
  

 
 
 

(DEPA)  
Министерство на околната среда 

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 12 месеца 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 683 444 лв. 
ГРАНТ: 683 444  лв. 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 0 лв. 



Проект: “Ремонт Обходен път, участък Враца-Оряхово – Е 79 
– II 15”  

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
Основната дейност по проекта е рехабилитацията на обходен път гр. Враца от 
км 0+000 до км 8+179,450. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
 

Съществуващата комуникационно-транспортна схема на града създава проб-
леми, решаването на които налага извеждане на транзитното движение чрез 
изграждане на обходния път на Враца. 
 
Целта на реализирането  на проекта е: осигуряване на високо качество на 
връзката между магистрала Хемус и Ферибот Оряхово. Така изграденият път 
дава значителен принос в развитието на интермодалните превози в гранични-
те райони за сближаване и развитие на Северозападния регион. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 12 месеца 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 3 300 000 лв. 
ГРАНТ: 3 300 000 лв. 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 0 лв. 

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО 

 
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА 



Проект: “Местно икономическо развитие и маркетинг на  
българските общини”  

ОБЩИНА ВРАЦА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 36 месеца 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 3 360 лв. 
ГРАНТ: 2 160 лв. 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 1 200 лв. 

ФОНДАЦИЯ ЗА РЕФОРМА В МЕСТНОТО  
САМОУПРАВЛЕНИЕ 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
 

Община Враца става част от проект “Местно икономическо развитие и марке-
тинг на български общини” през 2004 година. С включването си в проекта Об-
щина Враца определя местното икономическо развитие за свой дългосрочен 
приоритет. Основната цел е създаване на жизнена икономика и повишаване 
качеството на живот в общината чрез изпълнение на дългосрочна програма за 
икономическо развитие и укрепване на своя капацитет и капацитета на специ-
алистите по бизнес развитие. 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
Създаден е за първи път специализиран маркетингов уеб-сайт на общините 
www.invest.bg. 
Назначен е експерт “Местно икономическо развитие”. 
В общинската администрации се изградиха знания и умения и се създадоха 
възможности за по-ефективно и реално планиране дейностите по МИР, целе-
насочена подкрепа запазване и развитие на местния бизнес, за ефективни 
действия за привличане на нов, добро познаване на общинските ресурсите и 
осъществяване техния маркетинг и професионално обслужване на инвести-
торския интерес както чуждестранен, така и от страната.  
 



Проект: “Възстановяване Кулата на Мешчиите”  

ОБЩИНА ВРАЦА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 12 месеца 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 86 807 лв. 
ГРАНТ: 78 126 лв. 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 8 681 лв. 

ПРОГРАМА ФАР  
    НАСЪРЧАВАНЕ НА МЛАДЕЖКАТА ЗАЕТОСТ  

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
 

Един от най-изконните символи на град Враца е Часовниковата кула, или по-
известна като Кулата на Мешчиите. Постройката има централно местоположе-
ние – намира се в близост до сградата на Общината в града. 
 
Основната цел на проекта е възстановяване на Кулата като за целта се осигу-
рява временна заетост на безработни младежи до 29 години. 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 

 Почистване на фасадата; 
 Препокриване на част от покрива; 
 Поставяне на нова входна врата; 
 Ремонт на камбанарията; 
 Поставяне на осветление. 



Проект: НП „От социални помощи към осигуряване  
на заетост”  

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
 

Осигуряване на заетост на трайно безработни и социално слаби лица обект на 
месечно социално подпомагане. 
Повишаване на конкурентноспособността на безработни лица, обект на месеч-
но социално подпомагане чрез включване в обучение за ограмотяване и при-
добиване на професионална квалификация. 
Повишаване на пригодността за заетост на лицата, обект на програмата, чрез 
включването им в дейности, водещи до повишаване на уменията и квалифика-
цията. 
Партньори: МТСП,  ГС “Заедно за Враца”, НПО Милосърдие 

ОБЩИНА ВРАЦА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 12 месеца 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 1 502 776 лв. 
ГРАНТ: 1 215 448 лв. 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 287 428 лв. 

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 

Разкриване на работни места в общополезни дейности и предоставяне на со-
циални услуги, както и създаване на аварийни групи за неотложни действия по 
предотвратяване и/или преодоляване на последствията от аварии и природни 
бедствия /наводнения, пожари, свлачища, тежки зимни условия, земетресения 
и др./ 
Разкриване на работни места в дейности с траен характер за подобряване на 
условията на труд и работната среда на територията на предприятия без дър-
жавно и/или общинско участие и/или в дейности от основното им производство 



Проект:  „Саниране на Многопрофилна болница за активно 
лечение “Христо Ботев”  Враца” 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
 

Целта на проекта е прилагане на енергоефективни мерки върху корпуса на 
МБАЛ “Христо Ботев” гр. Враца. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 12 месеца 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 347 990 лв. 
ГРАНТ: 347 990 лв. 
СЪФИНАНСИРАНЕ: няма 

МЕЖДУНАРОДЕН ФОНД КОЗЛОДУЙ 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 

 Топлоизолация; 
 Подмяна на дограма; 
  Хидроизолация. 



ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
 

Програмата цели помощ в подобряването на инфраструктурата на селата от 
общината. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 12 месеца 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 105 733 лв. 
ГРАНТ: 105 733 лв. 
СЪФИНАНСИРАНЕ: няма 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА  
“МАЛКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА” 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 

Изграждане на спортна и детска площадка, находяща се пред сградата на 
кметството на село Лютаджик, Иконописване на параклис  с. Горно Пещене , 
Ремонт на улично осветление с. Върбица, Възстановяване на стенописи в 
църква село Тишевица, Преустройство на площадка за тренировки и състеза-
ния по футбол на малки врати, хандбал, волейбол и стрийтбол, “Ремонт на 
църквата в село Голямо Пещене”, Модерен спортен комплекс в село Баница, 
Ремонт на черквата в с. Бели извор, Детска площадка в с. Оходен, Площадно 
пространство с градина в с. Косталево, Читалищна сграда в с. Челопек, Изг-
раждане на параклис в с. Три кладенци, Изграждане на параклис в с. Нефела. 

Проект: “Подобряване на инфраструктурата в 12 населени 
места в Община Враца” 


