
Проект: “Създаване и гарантиране на висококачествени обществени мес-
та чрез комплексно обновяване на част от образователната инфраструк-

тура на Община Враца ” 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
1. Провеждане на тръжни процедури за възлагане на строително-ремонтни 
работи, доставки и услуги.   
2. Ремонт, реконструкция, обновяване на образователни институции: СОУ 
„Никола Войводов” – Враца /НУ „Любен Каравелов” и ПГ „Цвета 
Кръстенякова”/, НУ „Иван Вазов” – Враца, ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” – 
Враца, СОУ „Козма Тричков” – Враца, СОУ „Васил Кънчов” – Враца, Езикова 
гимназия „Йоан Екзарх” – Враца, Спортно училище „Св.Климент Охридски” – 
Враца, Природо-математическа гимназия „Акад. Иван Ценов” – Враца, ОУ 
„Св.Св.Кирил и Методий” – с.Девене, Целодневни детски градини  № 13, № 14 
и № 17 и Детска ясла № 6  – Враца. 
3. Извършване на одити за енергопотребление на СОУ „Козма Тричков” – 
Враца, СОУ „Васил Кънчов” – Враца, Спортно училище „Св.Климент Охридски” 
– Враца, ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” – с.Девене, Целодневни детски градини  
№ 13, № 14 и № 17 и Детска ясла № 6  – Враца. 
4. Внедряване на мерки за енергийна ефективност. 
5. Подобряване достъпа на хора с увреждания до образователните институ-
ции чрез изграждане на рампи в СОУ „Никола Войводов”, ОУ „Св.Св.Кирил и 
Методий” – Враца, СОУ „Васил Кънчов” , Целодневни детски градини  № 13, № 
14 и № 17. 
6. Доставка на оборудване за образователни дейности, свързано с 
провеждането на лабораторни упражнения, усъвършенстване методите на 
преподаване, изготвяне на презентации, подготовка на проекти от самите 
учители и ученици по различни програми, свързани с образованието.  
7.  Информационна кампания за представяне на проекта.  
8.  Организационно-управленска дейност, контрол и отчетност. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
Да осигури подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, която да 
допринесе за развитието на устойчиви градски ареали.  

ОБЩИНА ВРАЦА 

 
  

 
 
 
 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  
 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България 

 

Договор за безвъзмездна финансова помощ: BG 161PO001/1.1-01/2007/002  

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 2 години 
НАЧАЛО: 16.07.2008 г. 
КРАЙ: 16.07.2010 г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 5 915 444 лв. 
ГРАНТ: 4 020 221 лв. 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 17 760 лв. 

Този документ е създаден в рамките на проект “Създаване и гарантиране на висококачествени обществени места чрез комплексно обновяване на част от образователна-
та инфраструктура на Община Враца ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Враца и при никакви 
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.  



Проект: “Заедно за по-добър живот” 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
1. Информационна кампания. 
2. Набиране на кандидати за потребители на социални услуги и на канди-

дати за социални асистенти и домашни помощници. 
3. Оценка на потребностите от услуги на кандидатите за потребители. 
4. Подбор на потребителите на социалните услуги „Социален асистент” и 

„Домашен помощник”. 
5. Подбор на социални асистенти и домашни помощници. 
6. Сключване на договори със социалните асистенти, домашните помощ-

ници и потребителите на услуги. Изработване на индивидуални планове 
за социални услуги за потребителите и на индивидуални работни плано-
ве на асистентите и домашните помощници. 

7. Провеждане на първоначално обучение на социалните асистенти и до-
машните помощници.Провеждане на поддържащи обучения на социал-
ните асистенти и домашните помощници. 

8. Предоставяне на социалните услуги – “социален асистент” и “домашен 
помощник” на 20 хора с увреждания и 30 самотно живеещи възрастни 
лица.  

9. Мониторинг на услугите. 
10. Социално консултиране на потребители и доставчици на услуги, семейс-

тва на потребители и други страни в процеса на предоставяне на соци-
ални услуги. 

11.  Финансово-счетоводна дейност.Организационно-управленски дейности, 
контрол и отчетност.  

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 

Социално включване на уязвими и зависими групи чрез предоставяне на соци-
ални услуги в семейна среда и намаляване на риска от тяхна зависимост от 
институционални грижи на територията на община Враца. 

Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи 
възрастни хора. 

Създаване на нови работни места в сектора на социалните услуги. Повишава-
не на професионалните умения и мотивация на социалните асистенти и до-
машните помощници чрез надграждащи обучения. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

 
  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА   

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 
Инвестира във вашето бъдеще! 

 

Договор за безвъзмездна финансова помощ: BG 051РО001-5.2.04-0184-
С0001 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 12 месеца 
НАЧАЛО: 01.10.2009 г. 
КРАЙ: 01.10.2010 г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 115 400 лв. 
ГРАНТ: 105 416 лв. 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 9 984 лв. /от такси на потребители/ 

Този документ е създаден в рамките на проект „Заедно за по-добър живот”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на 
човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи 

от Община Враца и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия 
орган. 



Проект: „Обществени трапезарии” 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
Сезонно предоставяне на социална услуга, свързана с осигуряване на обяд на 
социално слаби лица  в периодите м.януари – м.април и м.октомври -  
м.декември. Храната се осигурява за хора и семейства на месечно подпомага-
не, по реда и условията на чл. 9 от правилника за прилагане на Закона за со-
циалното подпомагане, лица с доказана липса на доходи и близки, които да се 
грижат за тях, самотно живеещи и получаващи минимални пенсии, скитащи и 
бездомни деца и възрастни.  

През периода 01.01.2010 г. – 30.04.2010 г.  услугата  се предоставя на 108 пот-
ребители, а през периода 01.10.2010 г. – 31.12.2010 г.—на 98 потребители. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 

През  зимния период да се осигури помощ и подкрепа за най-уязвимите групи 

от населението в  община Враца. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

 
  ФОНД “СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ”  

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 7 месеца: 
НАЧАЛО: 01.01.2010 г. и 01.10.2010 г.  
КРАЙ: 30.04.2010 г. и 31.12.2010 г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 33 677 лв. 
ГРАНТ: 33 677 лв. 
СЪФИНАНСИРАНЕ: няма 



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

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 

За периода са назначени 49 безработни лица. Допълнително са назначении 25 
лица за период от три месеца. В изпълнение на тази програма са реализирани 
следните дейности: 

 бетониране на улици със 433 куб.м. в селата от Община Враца, 
освен в с.Нефела; 

 обаластрени общо 4160 кв.м., съответно: с.Згориград – 2500 
кв.м; с.Тишевица – 810 кв.м  и в с.Голямо Пещене- 850 кв.м. 

 направен 300 кв.м. тротоар в село Чирен. 

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 обу-
чение за ограмотяване и придобиване на професионална квали-
фикация. 

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

ОБЩИНА ВРАЦА 

 
  

 

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА 
 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 12 месеца:  
НАЧАЛО: януари 2010 г. 
КРАЙ: декември 2010 г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 122 214 лв. 
ГРАНТ: 38 769 лв. 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 83 445 лв. 



Проект: “Оптимизиране на училищната мрежа в 
 Община Враца ”  

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
1. Закриване на Прогимназия „Св. св. Кирил и Методий”- с. Нефела и 

насочване на учениците към ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Враца . 

2. Строително-ремонтни работи, вкл. създаване условия за столово 

хранене в НУ "Св. С.Врачански", ПМГ "Акад. Иван Ценов", НУ "Иванчо 

Младенов", НУ "Иван Вазов". 

3. Закупуване на обзавеждане и оборудване за ОУ "Св. св. Кирил и 

Методий" и  НУ "Иван Вазов" - Враца. 
4. Изплащане на обезщетения на персонала.  

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 

 
   

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 
 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 6 месеца 
НАЧАЛО: юни 2010 г. 
КРАЙ: декември 2010 г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 250 000 лв. 
ГРАНТ: 250 000 лв. 
СЪФИНАНСИРАНЕ: няма 



Проект: „Училищен плод”  

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
По проекта децата на 5 и 6- годишна възраст получават два пъти седмично 

плод или зеленчук по график със средства на европейски фондове.  

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
 

Проектът има за цел да осигури равен достъп на всички деца в детските гра-

дини до качествена храна. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

 
  

 

 ДЪРЖАВЕН ФОНД “ЗЕМЕДЕЛИЕ” 
 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 12 месеца 
НАЧАЛО: януари 2010 г. 
КРАЙ: декември 2010 г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 23 712 лв. 
ГРАНТ: 23 712 лв. 
СЪФИНАНСИРАНЕ: няма 



Проект „Скатов предпазен канал в Згориград ”  

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 

Изграждане на скатов предпазен канал в с. Згориград. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:  
Превенция за риск на населението. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

 
  

 

 МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА КОМИСИЯ  
ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ  

КЪМ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ 

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 2 месеца 
НАЧАЛО: октомври 2010 г.  
КРАЙ: ноември 2010 г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 150 185 лв. 
ГРАНТ: 150 185 лв. 
СЪФИНАНСИРАНЕ: няма 


