
Проект: “Фасадно оформление и интегрирана топлоизолаци-
онна система на МБАЛ “Христо Ботев ” по проект “Красива 

България” – Етап IV  

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
 

Целта на проекта е прилагане на  енерго ефективни мерки по фасадата на 
МБАЛ “Христо Ботев” и последващо оформление на фасадата. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 12 месеца 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 423 000 лв. 
ГРАНТ: 191 000 лв. 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 232 000 лв. 

ПРОЕКТ “КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 

Полагане на външна топлоизолация; 
Хидроизолация на покриви; 
Фасадно оформление 



 
Проект: “Изграждане на Дом за стари хора “Зора” 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
 

Домът за стари хора /ДСХ/ е специализирана институция за предоставяне на 
социални услуги за лица, отделени от дома, затруднени или в невъзможност 
да задоволяват потребностите си, липса или отказ на близки и роднини за 
оказване на грижи в домашна среда.  
 
Общински съвет Враца с Решение № 160/27.01.2005 г. /Протокол № 20/ дава 
съгласие за разкриване на ДСХ в Община Враца. За база на дома е определе-
на бившата сграда на Психиатричния диспансер. Капацитетът на Дома е 50 
човека, без отделение за лежащо болни. Персоналът на заведението е 20 чо-
века.  
 
Право на ползване на ДСХ съгласно чл. 16, ал. 2 от ЗСП имат всички лица, 
които се нуждаят от такава услуга, съобразно тяхното желание и личен избор. 
Настаняването в Дома се извършва след изчерпване на всички възможности 
за социално включване в общността.  

ОБЩИНА ВРАЦА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:  
I етап, 2006 г. - дострояване и надстрояване на сградата   
II етап, 2007 г. - довършване и обзавеждане на Дома  

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 950 000 лв. 
ГРАНТ: 311 831 лв. 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 638 169 лв. 

СОЦИАЛНО ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 

 Реконструкция на бившата сграда на Психиатричен диспансер; 
 Оборудване и обзавеждане на дома; 



Проект: “Асистент на хора с увреждания”  

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
 

Национална програма “Социален асистент” е един от най-мащабните проекти 
на МТСП и е насочена към осигуряване на качествена грижа за хора с трайни 
увреждания в семейна среда чрез дейностите „Социален асистент” и ”Личен 
асистент”. 
 
Лицата, включени в програмата „Личен асистент”, са безработни лица, подпо-
магани с помощи, или полагащи постоянни грижи за хора с увреждания или 
тежко болни лица.  
 
Те са в работоспособна възраст, членове са на семейството или роднини по 
възходяща и низходяща линия до втора степен,  живеят в едно и също насе-
лено място с лицето, за което ще полагат грижи и  не получават пенсия, или  
не са придобили право на пенсия.  

ОБЩИНА ВРАЦА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 12 месеца. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 104 748 лв. 
ГРАНТ: 101 308 лв. 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 3 440 лв. 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА  
 “СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ” 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 

По този проект са  предоставяни медико-санитарни или социални услуги на 
пълен работен ден или почасово от специалисти работещи в специфични 
сфери, безработни лица или пенсионери.  



Проект за обслужващ персонал по охрана,  
поддръжка и др.  

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 
месечно социално подпомагане чрез включване в обучение за ограмотя-
ване и придобиване на професионална квалификация. 

 Повишаване на пригодността за заетост на лицата, обект на програмата, 
чрез включването им в дейности, водещи до повишаване на уменията и 
квалификацията. 

 Подобряване на стандарта на живот на безработните и социално слаби-
те, вследствие на осигуряване на заетост.  

 Подобряване на условията на живот и жизнената среда на населението, 
чрез решаване на проблеми от техническата и социална инфраструкту-
ра в региона. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 12 месеца. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 60 603 лв. 
ГРАНТ: 60 603 лв. 
СЪФИНАНСИРАНЕ: няма 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ОСПОЗ 2006  
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

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 при-
родни бедствия /наводнения, пожари, свлачища, тежки зимни условия, земет-
ресения 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 производст-
во 



Проект: “Образователна и медицинска интеграция  
на уязвимите малцинствени групи със специален фокус  

върху ромите ”  

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
 
Изпълнението на проекта «Образователна и медицинска интеграция на уязви-
мите малцинствени групи със специален фокус върху ромите» е част от Плана 
за действие към Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, 
принадлежащи към етнически малцинства, и Националния план за действие 
по Декадата на ромското включване 2005 - 2012 г. МЗ осигурява медицинските 
екипи и свързаните с работата консумативи, както и разходите по дейността.  

ОБЩИНА ВРАЦА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 9 месеца. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 2 894 000 лв. 
ГРАНТ: 2 170 000 лв. 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 723 000 лв. 

ПРОГРАМА ФАР  

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 

Проектът предоставя белодробна профилактика на хора от уязвимите групи  
Тя е извършена с два мобилни флуорографа, осигурени от Министерството на 
здравеопазването по линия на проекта по програма ФАР „Образователна и 
медицинска интеграция на уязвимите малцинствени групи със специален фо-
кус върху ромите”.  



Проект: “Игрище с изкуствена тревна настилка Хат 
Трик ”  

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
 
След реализирането на проекта на територията на Община Вра-
ца ще бъде изградено едно модерно и достъпно игрище, отгова-
рящо на съвременните европейски изисквания. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 6 месеца. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 63 138 лв. 
ГРАНТ: 37 800 лв. 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 25 338 лв. 

УЕФА 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 

Изграждане на открито игрище с изкуствена тревна настилка на 
територията на жк. “Сениче”. 


