
Проект: “Превенция на риска от наводнения в Община Враца” 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:  
Дейност 1: Управление и координация на проекта; 
Дейност 2: Информационна кампания за представяне на проекта; 
Дейност 3: Провеждане на тръжни процедури за възлагане на строително-
ремонтни работи, доставки и услуги; 
Дейност 4: СМР дейност по обект “Корекция на Медковско дере II-ри етап”; 
Дейност 5: СМР дейност по обект “Аварийно възстановителни работи на 
язовир Косталево”; 
Дейност 6: СМР дейности по обект “Възстановяване проводимостта на 
отводнителни канавки с дължина 566 м. на село Власатица”; 
Дейност 7: Осъществяване на строителен и авторски надзор; 
Дейност 8: Финансова-счетоводна дейност. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:  
Общата цел на проекта е превенция на риска от наводнения, вследствие на 

високи води от намиращи се на територията на три от населените места в 
Община Враца (гр. Враца, с. Косталево и с. Власатица) водни обекти, както и 
защита на бреговете на водните обекти от ерозия, за ограничаване на 
социално-икономическите и екологичните щети, подобряване на физическата 
среда и повишаване на безопасността и сигурността на населението и 
прилежащите терени.  

Специфичните цели на проекта са: 
 Предотвратяване на наводненията от три водни обекта на територията 

на Община Враца с цел намаляване на потенциалните неблагоприятни 
последици за човешкото здраве и околна среда за жителите на град 
Враца, село Власатица и село Косталево; 

 Предотвратяване процесите на ерозия на бреговете на три ключови 
обекти в Община Враца – две дерета и един язовир; 

 Възстановяване на язовирната стена на язовир Косталево и изграждане 
на система за контрол и наблюдение с цел осигуряване на безопасна 
експлоатация на хидровъзела и предотвратяване на наводнения; 

 Ограничаване на социално-икономически и екологични щети, 
подобряване условията за отвеждане на повърхностни води и 
повишаване сигурността чрез възстановяване на проводимостта на 
отводнителни канавки в село Власатица и корекция на Медковско дере.  

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: BG161PO001/1.4-06/2010/007 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 24 месеца 
НАЧАЛО: 03.06.2011 г. 
КРАЙ: 03.06.2013 г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 1 109 201,66 лева 
ГРАНТ: 859 093,46 лева 
СЪФИНАНСИРАНЕ И ДОФИНАНСИРАНЕ: 252 048,21 лева 

Този документ е създаден в рамките на проект “Превенция на риска от наводнения в 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: “Нов избор - развитие и реализация” 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
 
Осигуряване на заетост на 99 безработни лица за 1 година на длъжност 

“Градинар”. 
Осигуряване на заетост на 36 безработни лица за 1 година на длъжности 

“Техник, екология” и “Общ работник, поддържане на сгради”. 
Осигуряване на заетост на 91 безработни лица за 1 година на длъжност 

“Работник, поддръжка на пътища”. 
Осигуряване на заетост на 12 безработни лица за 1 година на длъжност 

“Работник, поддръжка на пътища”. 
Осигуряване на заетост на 9 безработни лица за 9 месеца на длъжност 

“Агент, спорт”. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
 
Осигуряване на заетост на безработни лица, преминали обучение. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

Договори за безвъзмездна финансова помощ  
ESF-1103-05-05-D0035 от 05.03.2012 
ESF-1103-05-05-D0036 от 05.03.2012 
ESF-1103-05-05-D0037 от 05.03.2012 
ESF-1103-05-05-D0039 от 02.04.2012 
ESF-1103-05-05-D0045 от 16.07.2012 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 12 месеца 
НАЧАЛО: 09.07.2012; 20.07.2012; 27.07.2012; 03.08.2012; 26.11.2012 
КРАЙ: 09.07.2013; 20.07.2013; 27.07.2013; 03.08.2013; 26.08.2013 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 1 318 066 лева  
ГРАНТ: 1 318 066 лева  
СЪФИНАНСИРАНЕ: няма 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА   
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 

Инвестира във вашето бъдеще! 



Проект: „Училищен плод” 2012/2013 

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. Проектът 

се изпълнява на територията на 17 детски градини и техните филиали. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
 

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

градини до качествена храна. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 7 месеца 
НАЧАЛО: 01.11.2012 г. 
КРАЙ: 31.05.2013 г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 31 794 лв. 
ГРАНТ: 31 794 лв. 
СЪФИНАНСИРАНЕ: няма 

 
  

 

 ДЪРЖАВЕН ФОНД “ЗЕМЕДЕЛИЕ” 
 



ПРОЕКТ: “КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 2013 
ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА НА СПОРТНА ЗАЛА „ВЕСТИТЕЛ”, гр. 

ВРАЦА 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:  
 
Дейност 1: Изграждане на парково осветление; 
Дейност 2: Доставка и монтаж на детски съоръжения и оборудване, ограда и 
ударопоглъщаща настилка; 
Дейност 3: Изкореняване на храсти и млада гора; 
Дейност 4: Ремонт на тротоар; 
Дейност 5: Дренаж за отводняване; 
Дейност 6: Направа на подпорна стена. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:  
Основната цел на проекта е подобряване облика на града чрез създаване на 
благоприятна среда за спорт. 
 
Спортна зала „Вестител” е много добра базисна инфраструктура. Разполага с:  
голяма зала  за тренировки и състезания  по волейбол, борба и джудо, с 
малка зала за тренировки по джудо и със зала за обща физическа подготовка 
и за провеждане на тренировки по вдигане на тежести. 
Политиката на Община Враца в областта на спорта е да стимулира 
развитието на масовия спорт сред подрастващите и да създаде максимално 
подходящи условия за спортуване на учениците в училище и свободното им 
време, с цел изграждане на дисциплина и личностни качества. Община Враца 
се стреми да утвърди спорта и туризма трайно в бита на младите хора.  
Вертикалната планировка включва изграждането на подпорна стена към 
централният вход на сградата от западната страна, за която има изготвен 
проект по част ”Конструктивна”. 
Също така се предвижда подмяна на тротоара около централният вход на 
сградата, подмяната на бордюрите и преасфалтиране на площадката пред 
залата. 
От северната, източната и западната страна е предвидено да са направи 
дренаж и бетонов тротоар с ширина 1,50м. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

 
  

 
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 
ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 2013 

 

Споразумение № РД 09-32 от 11.03.2013 год. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 8 месеца 
НАЧАЛО: 11.03.2013 
КРАЙ: 25.11.2013 г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 51 129 лева  
ГРАНТ: 25 564 лева 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 25 565 лева  



ПРОЕКТ: “КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 2013 
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА В ж.к.”МЕТАЛУРГ”  

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:  
 
Дейност 1: Демонтаж на базалтови плочи, градински бордюри, разкъртване на 
асфалтова настилка; 
Дейност 2: Доставка и монтаж на детски съоръжения и оборудване, ограда и 
ударопоглъщаща настилка; 
Дейност 3: Изграждане на парково осветление. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:  
 
Основната цел на проекта е подобряване облика на града чрез осигуряване 
на красиво и безопасно място за игра на децата. 
Съществуващата детска площадка се намира в източната част на ж.к. 
„Металург”. Настилката на детската площадка е циментова, амортизирана и 
създаваща предпоставки за нараняване на децата. 
Ремонтът предвижда реконструкция на съществуващата настилка и полагане 
на ударопоглъщаща. Съществуващите съоръжения се демонтират, тъй като 
са в окаяно състояние. Растителността около детската площадка се запазва. 
Ще се изпълни площадка със съоръжения, метална ограда, пейки и 
площадково ел. осветление, отговаряща на Наредба № 1 от 12.01.2009 г. за 
условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. 
На площадката ще се монтират: Комбинирано детско съоръжение КИЗ; Люлка 
тип "гнездо"- Л05; Детска люлка тип везна; Детска въртележка Е06; Каучукова 
гъбка; Детски пясъчник с плот Б05; 
Предвидена е ударопоглъщаща настилка в зоните за падане на детските 
съоръжения, която е 132 m2. Всички метални части и елементи на 
съоръжението за игра се защитават от корозия и действие на атмосферни 
влияния. Около площадката за игра се монтира ограда с височина 1 м. 
Площадката има четири входа/изхода със свободна ширина > 1. Предвидена е 
информационна табела, разположена до един от входовете. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

 
  

 
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 
ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 2013 

 

Споразумение № РД 09-31 от 11.03.2013 год. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 8 месеца 
НАЧАЛО: 11.03.2013 
КРАЙ: 25.11.2013 г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 62 199 лева  
ГРАНТ: 31 099 лева 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 31 100 лева  



Проект: Топлоизолация фасади ОДЗ № 1 "Брезичка"  
град Враца 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:  
 Подмяна на дограма;  
 Топлоизолиране – саниране на стени;  
 Саниране на покрива/подпокривно пространство;  
 Подмяна/модернизация на отоплителна система.  

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:  
 
Да се подобри икономическата, социалната и екологична устойчивост чрез 
подобряване на енергийната ефективност. Изпълнението на дейностите ще 
доведе до подобряване на учебната среда и до осигуряване на равностойни 
условия за осъществяване на учебния и възпитателен процес, отговарящи на 
съвременните изисквания за естетическа визия и енергийна ефективност. 
Изпълнението на проекта  ще има трайно въздействие върху всички, които 
учат и работят в обновеното и модернизирано образователно заведение. 
Създаването на по-естетична и безопасна  учебна среда е показател за 
приоритетното значение на образованието и влияе стимулиращо на 
отношението към образователния и възпитателния процес. Освен това, по 
косвен начин, персонала и децата се мотивират за постигане на по-добри 
резултати. В тях се създава чувство на отговорност за опазване на 
имуществото и стремеж за поддържане на естетика в заобикалящата среда. 
Децата ще имат достъп до качествена образователна инфраструктура, 
независимо от пол, социална и етническа принадлежност. Осигуряването на 
подходяща и рентабилна образователна инфраструктура директно е свързано 
с развитието на устойчиви градски ареали. Община Враца ще продължи да 
отговаря и да поддържа общинската образователна инфраструктура, като 
разчита на натрупания опит. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

Споразумение за финансиране от 07.05.2013 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 6 месеца 
НАЧАЛО: 07.05.2013 
КРАЙ: 31.08.2013 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 105 006.08 евро 
ГРАНТ: 105 006.08 евро 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 0  

Международен фонд „Козлодуй” 

                               
 

 
 Европейска банка за 

възстановяване и развитие 
Република България 

Министерство на икономиката,  
енергетиката и туризма  

Европейски съюз 


