
Проект: „Финансов анализ и подготовка на тръжни документации за 
проект „Изграждане на клетки 2.1 и 2.2 към Регионално депо за твърди 

битови отпадъци от Общините Враца и Мездра ”  

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
1: Организация и управление на проекта. 
2. Осигуряване публичност на проекта. 
3. Подготовка и провеждане на тръжни процедури.  
4. Изготвяне на работен проект за изграждане на клетки 2.1 и 2.2 към Регио-
нално депо за твърди битови отпадъци – Враца и Мездра. 
5. Изготвяне на финансов анализ. 
6. Изготвяне на тръжна документация за провеждане на процедура по ЗОП за 
избор на ръководител на инфраструктурен проект в съответствие с изисква-
нията по ПМС194; избор на строител на инфраструктурния проект; избор на 
изпълнител на строителния надзор.   
7. Издаване на необходимите оценка на съвместимостта и решения/
разрешителни по Закона за опазване на околната среда и Закона за 
биологичното разнообразие. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:  
Основната цел на проекта е да се осигури максимална готовност за под-

готовка на необходимите документи за кандидатстване за финансиране на 
строителни дейности по изграждане на клетки 2.1 и 2.2 към РДТБО Враца-
Мездра, каквито са финансовия анализ и тръжните документи. 

Специфични цели: 
 изготвяне на финансов анализ; 
 подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки 

за дейностите, включени в бъдещия инвестиционен проект; 
 разрешителни по дейности във връзка с процедурите за оценка на 

съвместимостта и издаване на необходимите решения/
разрешителни по Закона за опазване на околната среда и Закона 
за биологичното разнообразие. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

Договор за безвъзмездна финансова помощ: № 58231-C024 от 
29.12.2008г. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 28 месеца 
НАЧАЛО: 29.12.2008 г. 
КРАЙ: 29.04.2011 г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 95 262 лв. 
ГРАНТ: 95 265 лв. 
СЪФИНАНСИРАНЕ: няма 

Този документ е създаден в рамките на проект „Финансов анализ и подготовка на тръжни документации за проект „Изграждане на клетки 2.1 и 2.2 към Регионално депо 
за твърди битови отпадъци от Общините Враца и Мездра”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд. 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: „Изграждане на нова клеткa 2.1 на Регионално депо за твър-
ди битови отпадъци от Общините Враца и Мездра ”  

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 

 Изграждане на нова клеткa 2.1 на Регионално депо за твърди 
битови отпадъци от Общините Враца и Мездра  

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА 
 

Основните цели на проекта са:  
 Разширяване на Регионалното депо за ДТБО Враца-Мездра, 

поради изчерпване на възможностите на експлоатираните 
досега клетки 1.1 и 1.2. 

 Подобряване на екологичната среда. 
 Намаляване и предотвратяване на рисковете за човешкото 

здраве и природата от замърсяване и увреждане на околната 
среда, подобряване бита и качеството на живот на 
населението. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 8 месеца: 
НАЧАЛО: 05.2011г. 
КРАЙ: 12.2011 г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 2 083 000 лв. 
ГРАНТ: 2 083 000 лв. 
СЪФИНАНСИРАНЕ: няма 

ПУДООС 
Предприятие за управление на дейностите по 

опазване на околната среда 



Проект: „Обичам природата—и аз участвам ”  - кв. 
”Младост”-гр.Враца 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 

 Почистване на 33 дка—зелени площи, междублокови прост-
ранства, места за отдих.  

 Възстановяване на централната зона за отдих в 
жк.”Младост”, която обхваща 5,5 дка.  

 Обновяване на зелените площи с прилежащите им архитек-
турни елементи- залесяване, зацветяване и обзавеждане с 
градински перголи и кошчета за отпадъци.  

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:  
Разработване и утвърждаване на социални практики в грижата за опаз-
ване, възстановяне и обогатяване на околната среда.  

ОБЩИНА ВРАЦА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 6 месеца:  
НАЧАЛО: 06.201 г. 
КРАЙ: 12.2011 г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 10 000 лв. 
ГРАНТ: 10 000 лв. 
СЪФИНАНСИРАНЕ: няма 

ПУДООС 



ОБЩИНА ВРАЦА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 6 месеца:  
НАЧАЛО: юни 2011 г. 
КРАЙ: декември 2011 г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 6 748 лв. 
ГРАНТ: 6 748 лв. 
СЪФИНАНСИРАНЕ: няма 

ПУДООС 

Проект: „Обичам природата—и аз участвам ”  - 
кв.”Бистрец” 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
 Изграждане на парк за отдих в квартал Бистрец:  
 
1. Изграждане на  детска площадка.  
2. Монтиране на тенис-маса.  
3. Монтиране на беседка и пейки. 
4. Озеленяване. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:  
Основната цел на проекта е разработване и утвърждаване на социални 
практики в грижата за опазване, възстановяне и обогатяване на окол-
ната среда.  



Проект: „Обичам природата—и аз участвам ”  - 
с.Оходен, Община Враца 

ОБЩИНА ВРАЦА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 6 месеца:  
НАЧАЛО: юни 2011 г. 
КРАЙ: декември 2011 г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 7 827 лв. 
ГРАНТ: 7 827 лв. 
СЪФИНАНСИРАНЕ: няма 

ПУДООС 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
1. Почистване на 12 дка.  
2. Залесяване с широколистни фиданки .  
3. Създаване на зона за отдих  с обособена детска площадка.  
4. Монтиране на беседка, пейки и малки кошчета за отпадъци. 
 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:  
 
Разработване и утвърждаване на социални практики в грижата за опаз-
ване, възстановяне и обогатяване на околната среда.  



Проект: „Обичам природата—и аз участвам ”  - 
с.Девене, Община Враца 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
1. Почистване на района на паметника на участвалите в Отечестве-

ната война.  
2. Подравняване и бетониране на алеите в парка.  
3. Направа на детска площадка.  
4. Монтиране на пейки и ограда. 

 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:  
 
Разработване и утвърждаване на социални практики в грижата за опаз-
ване, възстановяне и обогатяване на околната среда.  

ОБЩИНА ВРАЦА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 6 месеца:  
НАЧАЛО: юни 2011 г. 
КРАЙ: декември 2011 г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 9 815 лв. 
ГРАНТ: 9 815 лв. 
СЪФИНАНСИРАНЕ: няма 

ПУДООС 



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 подпомагане, по реда и условията на чл. 9 от правилника за 
прилагане на Закона за социалното подпомагане, лица с доказана лип-
са на доходи и близки, които да се грижат за тях, самотно живеещи и 
получаващи минимални пенсии, скитащи и бездомни деца и възрастни.  

През 2011 г. услугата се предоставя 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: 01.01.2011 и 01.10.2011 г. 
КРАЙ: 30.04.2011 г.  — 31.12.2011 г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 31 447 лв. 
ГРАНТ: 31 447 лв. 
СЪФИНАНСИРАНЕ: няма 



Проект: „Преустройство и пристройка към съществуваща сграда с 
обществено обслужващо предназначение, находящ се в с. Згориг-

рад ” 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
1. Обособяване на помещения за: 
 Младежки клуб с интернет зала,  
 Клуб на пенсионера,  
 котелно,  
 зъболекарски кабинет,  
 чакалня и  
 съответните обслужващи помещения - коридори и санитарни 

възли.  
2. Изграждане на пристройка, в която да бъдат разположени: 
 лекарски кабинет, 
 помощни помещения към лекарски и зъболекарски кабинет, 
 два офиса за кметската управа със съответните обслужващи по-

мещения. 

Ремонтни дейности са свързани с: 

 вътрешно преустройство на съществуваща сграда, 
 ремонт на покрива,  
 подмяна на дограма и врати,  
 електро и ВиК - инсталацията,  
 подмяна на подовата настилка,  
 направа на външна изолация,  
 изграждане на рампа за хора с увреждания,  
 изграждане на самостоятелна вътрешна отоплителна инстала-

ция,  
 вертикална планировка и полагане на външни настилки. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:  
 Подобряване на облика на населеното място, подобряване зна-

чително на услугите, предлагани в сградата, предназначена за 
обществено обслужване на населението на с. Згориград.  

 Създаване на заетост на безработни лица.  
 При реализирането му участват безработни лица от общината, 

съгласно правилата на Проект „Красива България”.  

ОБЩИНА ВРАЦА 

 
  

 
ПРОЕКТ “КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 

 
 

 

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 10 месеца:  
НАЧАЛО: март 2011 г. 
КРАЙ: декември 2011 г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 285 061 лв. 
ГРАНТ: 100 000 лв. 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 185 061 лв. 



Проект: „Укрепване с подпорна стена на левия бряг на 
р. Скът, с. Оходен ”  

ОБЩИНА ВРАЦА 

 
  

 

МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА КОМИСИЯ  
ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ  

КЪМ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ 
 

 

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
Укрепване с подпорна стена на левия бряг на р.Скът при с.Оходен. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:  
Превенция за риск на населението. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 3 месеца 
НАЧАЛО: юни 2011 г. 
КРАЙ: август 2011 г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 183 552 лв. 
ГРАНТ: 183 552 лв. 
СЪФИНАНСИРАНЕ: няма 



Проект: “Оптимизиране на училищната мрежа в 
 Община Враца ”  

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 

 Преобразуване на Професионална гимназия по лека про-
мишленост и услуги “Мито Орозов” - Враца и Професионална 
гимназия по строителство и архитектура—Враца в Професи-
онална гимназия “Димитраки Хаджитошин”.  

 Подмяна на дограма, топлоизолация фасади—запад и север 
на учебен корпус и физкултурен салон в сградата на ново-
създаденото училище на бул.”Мито Орозов” - 59. 

 Закупуване на обзавеждане и оборудване за класни стаи и 
специализирани кабинети на Професионална гимназия 
“Димитраки Хаджитошин”.  

 Преместване на кабинет по фризьорство и химическа лабо-
ратория от сградата на Професионална гимназия по лека 
промишленост и услуги в сградата на Професионална гимна-
зия по строителство и архитектура—Враца, предоставена на 
новообразуваната Професионална гимназия “Димитраки Ха-
джитошин”.  

 Обезщетения на персонала и поемане на неразплатени за-
дължения на двете училища. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:  

Рационализация на мрежата от професионални училища. Запазване на 
професиите и специалностите, които съответстват на потребностите на 
пазара на труда във Врачански регион. Постигане на финансова ста-
билност, оптимизиране на персонала и добро поддържане и стопанис-
ване на сградния фонд. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 6 месеца:  
НАЧАЛО: юни 2011 г. 
КРАЙ: декември 2011 г. 

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

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 



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

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 

 Разкриване на работни места в общополезни дейности и пре-
доставяне на социални услуги, както и създаване на аварий-
ни групи за неотложни действия по предотвратяване и/или 
преодоляване на последствията от аварии и природни бедст-
вия /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 те-
риторията на предприятия без държавно и/или общинско 
участие и/или в дейности от основното им производство. 

 През 2011 г. е осигурена работа на 210 души. 

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 ограмо-
тяване и придобиване на професионална квалификация. 
Повишаване на пригодността за заетост на лицата, обект на програма-
та, чрез включването им в дейности, водещи до повишаване на умени-
ята и квалификацията. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 12 месеца 
НАЧАЛО: януари 2011 г. 
КРАЙ: декември 2011 г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА:  462 774 лв. 
ГРАНТ: 162 774 лв. 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 300 000 лв. 

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА 


