
Проект: “Въвеждане на енергоефективно осветление на ули-
ците и обществените сгради в Община Враца ”  

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
 

Следните цели са заложени в проекта за повишаване на енергийната ефек-
тивност на уличното осветление на община Враца: 

 
  
� Осигуряване на безопасно осветление по улиците на населените места 

в Община Враца при минимална консумация на енергия; 
� Намаляване на консумацията на енергия на територията на общината; 
� Намаляване разходите за улично осветление и  повишаване на безопас-

ността на жителите на града и моторни превозни средства, когато се 
движат по улиците през нощта, осигуряване на безопасно движение, 
комфорт и естетична среда в града през нощта; 

� Подобряване на икономическата, социална и екологична устойчивост 
чрез подобряване на енергийната ефективност. 

� Повишаване на полезния живот на осветителни елементи; 
 

ОБЩИНА ВРАЦА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 12 месеца 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 970 000 лв. 
ГРАНТ: 970 000 лв. 
СЪФИНАНСИРАНЕ: няма 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
� Проучване и проектиране на цялостна система за изграждане на енер-

гийно-ефективно (ЕЕ) улично осветление в общината; 
� Подмяна на 10% от осветителните крушки в града и 80% от същите в 

селата - общ брой от 900 броя от 125 W и 70 W крушки, и 422 броя от 
256 W и 70 W крушки; 

� Реконструкция на кабелите на уличната мрежа и подмяна на  
повредените захранващи кабели с обща дължина от около  
15 км; 

� Изграждане на разпределителна станция. 

МЕЖДУНАРОДЕН ФОНД КОЗЛОДУЙ 



Проект: “Енергийна ефективност на обществени сгради пуб-
лична общинска собственост ”  

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
 

 
Проекта цели саниране фасадите на съществуващи сгради – публична общин-
ска собственост (детски ясли, детски градини, училища и административни 
сгради). Сградите са строени в периода до 1970 година, в по-големият си дял 
монолитно, пакетоповдигащо и панелно строителство. Към настоящият мо-
мент сградите се отопляват с ел.енергия и централно парно отопление. Пора-
ди това, че сградите са строени в период, в които по действащия БДС не е 
имало изискване за обработка на фасадите, осигуряваща запазване на доста-
вената топлоенергия, разходите за отопление на същите са изключително го-
леми. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 12 месеца 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 390 884 лв. 
ГРАНТ: 390 884 лв. 
СЪФИНАНСИРАНЕ: няма 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
Проекта касае строително – монтажни дейности по  фасади на съществуващи 
сгради – външна топлоизолация  и фасадно боядисване след монтиране на 
топлоизолационни материали, реконструкция на вътрешни електрически, 
отоплителни и ВиК инсталации. 

МЕЖДУНАРОДЕН ФОНД КОЗЛОДУЙ 



Проект: “Реконструкция на водоснабдителен водопровод на 
ул. „В. Кънчов” и ул. „Илинден” – част от първокласен път  

Е 79 ”  

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
 

Целта на проекта е чрез реконструкция на водопровода да се намалят загуби-
те на питейна вода. 
 

ОБЩИНА ВРАЦА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 12 месеца 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 170 000 лв. 
ГРАНТ: 170 000 лв. 
СЪФИНАНСИРАНЕ: няма 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
Подмяна на амортизирана водоснабдителна канализационна система с нова. 

 

МИНИСТЕРСТВО НА  
РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И  

БЛАГОУСТРОЙСТВОТО 



Проект: “Оптимизиране на училищната мрежа в 
 Община Враца ”  

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
 

Проектът има за цел да осигури: 
�  Равен достъп на всички деца до качествено образование;  
� Ограничаване и премахване на слетите и маломерни паралелки; 
� Възможност за приложение и управление на делегиран бюджет. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 12 месеца 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 2 300 000 лв. 
ГРАНТ: 2 300 000 лв. 
СЪФИНАНСИРАНЕ: няма 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
Основен акцент в програмата е преструктурирането на училищата чрез закри-
ване, преобразуване, сливане и създаване на средищни такива. Създадени 
три средищни училища на територията на Община Враца: 
 
� ОУ ”Св.св.Кирил и Методий” – село Девене – за ученици от селата Три 

кладенци, Чирен и Девене; 
� ОУ ”Св.Климент Охридски” – село Тишевица за ученици от селата Вър-

бица, Вировско, Горно Пещене и Тишевица; 
� ОУ ”Христо Ботев” – село Баница – за ученици от селата Мраморен, 

Оходен, Голямо Пещене и Баница. 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 



Проект: “Ремонт и оборудване на перално помещение в Дом 
за младежи с увреждания, с. Три кладенци ”  

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
 
Домът е делегирана от държавата дейност, социална услуга с настанителен 
характер. В него се обслужват 41 младежи с умствени увреждания.  
Целта на проекта бе осигуряване на подходящи битови условия за настанени-
те в дома. 

 

ОБЩИНА ВРАЦА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 6 месеца 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 33 792 лв. 
ГРАНТ: 30 413 лв. 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 3 379 лв. 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
� Ремонтиране на пералното помещение; 
� Подсигуряване на  пералня, сушилня, центрофуга и гладачна машина за 
нуждите на Дома.  

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА  
ПОЛИТИКА 



Проект: “Осигуряване на техника, материали за творческа 
дейност и ремонт на читалищата в Община Враца (19 бр.) ”  

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
 
Целта на проекта е подпомагане на читалищната дейност и осигуряване на 
допълнителни материали за творческа дейност. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 6 месеца 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 33 000 лв. 
ГРАНТ: 33 000 лв. 
СЪФИНАНСИРАНЕ: няма 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
Закупуване на компютърна и периферна техника и софтуер. Закупуване на 
сценични костюми. 

 

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА 



Проект: “Изграждане на еко-пътека “Божия мост”  

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
 

Целта на проекта е изграждане на еко-пътека в местността “Божия мост” до с. 
Лиляче, която да сложи началото на развитието на екотуризма в района на 
селото и равнинната част на община Враца. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 2 месеца 
НАЧАЛО: 1.03.2008 г. 
КРАЙ: 30.04.2008 г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 30 159 лв. 
ГРАНТ: 28 159 лв. 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 2 000 лв. 

ПУДООС 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
� Почистване на трасето; 
� Изработка и монтаж на дървени прегради; 
� Подравняване с чакъл; 
� Поставяне на дървени беседки; 
� Изработка и поставяне на масички; 
� Изработка и монтаж на дървена стълба; 
� Монтаж на табели, пейки и кошчета. 


