
Проект: “ИСКРА—Иновативен социален комплекс от  
резидентни алтернативи”  

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:  
Дейност 1: Управление и координация на проекта; 
Дейност 2: Провеждане на тръжни процедури; 
Дейност 3: Информиране и публичност; 
Дейност 4: Изграждане и оборудване на 3 бр. ЦНСТ и 1 бр. Защитено жилище:  
Под дейност 4.1: Изграждане и оборудване на Защитено жилище- нова едное-
тажна сграда в УПИ І, кв.60а, ж.к. „Река Лева” плана на град Враца; 
Под дейност 4.2: Изграждане и оборудване на ЦНСТ - нова едноетажна сграда 
в УПИ III, кв.121 по плана на град Враца; 
Под дейност 4.3: Изграждане и оборудване на ЦНСТ - нова едноетажна сграда 
в УПИ ХХІІІ, кв.76 по плана на град Враца; 
Под дейност 4.4: Изграждане и оборудване на ЦНСТ - нова едноетажна сграда 
в УПИ III, кв.22. по плана на град Враца; 
Дейност 5: Оказване на независим строителен и авторски надзор; 
Дейност 6: Приемане на новоизградените обекти; 
Дейност 7: Одит на проекта. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:  
Общата цел на проект „ИСКРА – Иновативен Социален Комплекс от Рези-

дентни Алтернативи” е осигуряване на подходяща и ефективна социална инф-
раструктура на територията на община Враца, допринасяща за предоставяне 
на нов вид резидентни услуги в общността, които да заменят институционал-
ната грижа. 
Специфичните цели на проекта са: 
 Подобряване на социалната инфраструктура в община Враца, предоста-

вяща услуги в общността на децата и младежите с увреждания, настане-
ни в ДДУИ и ДДФУ и на децата с увреждания над 3 г. от ДМСГД чрез изг-
раждане на 3 броя Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) и 1 брой 
Защитено жилище (ЗЖ); 

 Осигуряване социално включване и равен достъп на децата и младежите 
с увреждания, настанени в ДДУИ и ДДФУ и децата с увреждания над 3 г. 
от ДМСГД; 

 Подкрепа осигуряването на инфраструктура, предоставяща услуги в общ-
ността за деца и младежи с увреждания съгласно Националната карта на 
планираните резидентни грижи; 

 Подобряване качеството на живот и жизнената среда на децата над 3 г. и 
младежите с увреждания.  

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: BG161PO001/1.1-12/2011/041 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 24 месеца 
НАЧАЛО: 16.02.2012 г. 
КРАЙ: 16.02.2014 г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 3 032 739,36 лева 
ГРАНТ: 2 448 737,60 лева 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 132 477,22 лева 
ДОФИНАНСИРАНЕ: 451 524,54 лева 

Този документ е създаден в рамките на проект “ИКСРА—Иновативен социален комплекс от резидентни алтернативи”, 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: „Община Враца – Ефективна, Функционална,  
Ефикасна  Администрация (ЕФЕА)” 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:  
Дейност 1: Планиране и подготовка на извършването на функционален анализ 
на административната структура; 
Дейност 2: Провеждане на функционалния анализ на административната 
структура; 
Дейност 3: Приключване на функционалния анализ на административната 
структура, в т.ч. изготвяне на доклад и план за действие;  
Дейност 4: Изготвяне на вътрешни правила за работа на общинската админис-
трация и образци на документи;  
Дейност 5: Мониторинг и преглед на изпълнението на одобрените препоръки и 
на въведените нови вътрешни правила; 
Дейност 6: Обучение на специалисти от администрацията по прилагане на 
изискванията за добро управление и по резултатите от функционалния анализ 
и разработката на вътрешни правила; 
Дейност 7: Осигуряване на информация и публичност за изпълнението на про-
екта; 
Дейност 8: Дейности по общо управление на проекта.  

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:  
 
Основна цел на проекта е оптимизиране на структурата и организационно раз-
витие за повишаване ефективността, ефикасността и икономичността  на об-
щинската администрация, както и избягване на дублиращи се функции на ад-
министративни структури в съответствие с действащото законодателство.  

ОБЩИНА ВРАЦА 

Договор № 12-11-32/19.10.2012 г. 
 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 16 месеца 
НАЧАЛО: 19.10.2012 
КРАЙ: 19.02.2014 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 159 600.65 лева 
ГРАНТ: 159 600.65 лева 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 0 

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, 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 Управляващия орган.” 



Проект: Интегриран план за градско възстановяване и  
развитие на град Враца – устойчива Враца  

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:  
Дейност 1: Организация и управление на проекта; 
Дейност 2: Осигуряване на информация и публичност на проекта; 
Дейност 3: Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители 
на обществени поръчки; 
Дейност 4: Одит на проекта; 
Дейност 5: Разработване и оценки на ИПГВР на град Враца. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:  
Основната цел на проекта е да спомогне за постигане на устойчиво разви-

тие на град Враца - център на агломерационен ареал, с подобрени качество 
на живота, екологични условия и физическа среда, посредством изработване 
на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град 
Враца, насочен към установяване на механизъм за преодоляване и предотв-
ратяване на икономически, социални и екологични проблеми в територии, чие-
то развитие е ключово за осъществяване на дългосрочната визия за развитие-
то на града. 
Специфични цели на проекта: 
    Да се идентифицират три зони за въздействие на територията на гр. Враца 
(от които поне една със социален характер), чрез прилагане подходът на комп-
лексния целеви и проблемен анализ на ситуацията, активно включване на всич-
ки заинтересовани страни и реализиране на интегрирана система от взаимос-
вързани мерки, проекти и дейности, посредством които трайно ще се подобри 
социално-икономическия и екологичен статус на определените зони; 
  Да се разработи интегриран план за градско възстановяване и развитие на 
гр. Враца с времеви и финансов хоризонт, включващ конкретни проекти, чиято 
реализация ще спомогне за разрешаване на проблемите и развитие на потен-
циала на градската територия в определените зони за въздействие, което ще 
допринесе за осъществяване на дългосрочната визия за устойчиво развитие 
на гр. Враца до 2020 г.; 
  Да се постигне синхронизация на действащите и в процес на актуализация 
планови документи, оказващи влияние върху развитието на територията на гр. 
Враца и в частност на определените зони за въздействие с цел постигане на 
синергичен ефект.  

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: BG161PO001/1.4-07/2010/032 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 32 месеца 
НАЧАЛО: 23.06.2011 год. 
КРАЙ: 23.02.2014 год. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 433 254,35 лева 
ГРАНТ: 411 591.63 лева (95 %) 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 21 662.72 лева  (5 %) 

Този документ е създаден в рамките на проект “Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Враца – устойчива Враца”,  който се осъществява с финан-
совата 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: „Обществени трапезарии” 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
Сезонно предоставяне на социална услуга, свързана с осигуряване на 
обяд на социално слаби лица  в периодите м.януари – м.април. Храна-
та се осигурява за хора и семейства на месечно подпомагане, по реда 
и условията на чл. 9 от правилника за прилагане на Закона за социал-
ното 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 2014 г. (януари-април) 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 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 4 месеца:  
НАЧАЛО: 01.01.2014 г. 
КРАЙ: 30.04.2014 г.  

ГРАНТ: 19 286,40 лв. 
16 072,00—храна за 98 бенефициенти за 82 дни 
3 214,40—транспорт и режийни 

 
  

 
 

ФОНД “СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” 
Агенция за социално подпомагане към МТСП  

 

Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД 04-
506 от 21.12.2013 г.  



Проект: “Социални услуги в домашна среда” 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
1.Подбор и наемане на персонал на трудов договор в Звеното за услуги в до-
машна среда.  
2. Въвеждащо обучение и надграждащо обучение за  персонала за предоста-
вяне на услуги в домашна среда. 
3. Информиране, консултиране и подбор на кандидат – потребители на тери-
торията на община Враца. 
4. Предоставяне на почасови услуги за лична помощ, за комунално-битови 
дейности, за подкрепа на  социалното включване на обслужваните лица, в за-
висимост от конкретните потребности на съответния потребител. 
5. Социално консултиране на потребители и доставчици на услуги, семейства 
на потребители и други страни в процеса на предоставяне на социалните ус-
луги по проекта. 
6. Дейности по информиране и публичност. 
7. Закупуване на обзавеждане и оборудване  за Звеното за услуги в домашна 
среда. 
8. Дейности по организация и управление на проекта. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
Осигуряване по иновативен начин на разнообразни и качествени социал-

ни услуги в домашна среда и подобряване качеството на живот на хора, които 
са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от со-
циална изолация. 

Специфични цели: 
Разширяване дейността на съществувaщото общинско предприятие 

"Социални дейности", осъществяващо услугата “Домашен социален патро-
наж" на територията на община Враца. 

Усъвършенстване и постигане на устойчивост на социални услуги в домаш-
на среда за хора с трайни увреждания и самотни възрастни хора в община 
Враца, които имат потребност от помощ и подкрепа в ежедневието си. 

Създаване на възможности хората, нуждаещи се от социални услуги, да 
взимат самостоятелни решения за организиране на ежедневието си. 

Създаване на нови работни места в сектора на социалната икономика, оси-
гуряване на възможност за преодоляване на бедността за безработни лица. 

Повишаване на професионалните умения и мотивация на наетите да пре-
доставят социални услуги. 

Оказване на подкрепа на семействата, в които има лице с трайно уврежда-
не.  

Намаляване риска от зависимост от институционален тип грижи . 

ОБЩИНА ВРАЦА 

Договор за безвъзмездна финансова помощ  
BG051PO001-5.1.04-0144-C001 / 20.11.2012 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 16 месеца 
НАЧАЛО: 01.01.2013 
КРАЙ: 30.04.2014 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 239 689,91 лева  
ГРАНТ: 231 516,81 лева  
СЪФИНАНСИРАНЕ: 8 173,10 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА   
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 

Инвестира във вашето бъдеще! 



Проект: “CONURBANT - Всеобхватен мрежови подход за включва-
не на европейските агломерации и други обширни области в учас-

тие в "Спогодбата на кметовете”  

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
Управление на проекта; 
Обучение и обучителни обиколки; 
Институционализация; 
Изготвяне на План за устойчиво енергийно развитие; 
Изпълнение на План за устойчиво енергийно развитие; 
Мониторинг и оценка; 
Разпространение, комуникация и работа в мрежа; 
Общи дейности за разпространение. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Проектът CONURBANT цели въвличането на градове 
и техните конурбации в действително справяне с енергийни проблеми и по-
добряване на енергийната ефективност на тяхната територия, според изисква-
нията на Конвента на кметовете. 

Основните цели на проекта са: 
Да се въведе партньорски подход между средни и големи градове в ЕС и 

включване на по-малките им околни градове и да се подкрепи ролята на 
местната власт като политически и административен орган, направлявайки 
общините в развитието на устойчиви енергийни стратегии. 

Да се изготви, изпълни и мониторира План за действие за устойчива енер-
гия във всички обучавани градове по време на изпълнение на проекта, отна-
сящо се до използване на местни ресурси, включване на всички заинтересо-
вани страни и обществеността за повишаване на осведомеността, с цел да се 
използва устойчивото планиране на енергията. 

Да се гарантира институционализирането на политиките за устойчива енер-
гия и да се осигури последователно прилагане и политическа приемственост 
на Плана за действие за устойчива енергия по време и след края на проекта. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

Договор за безвъзмездна финансова помощ: IEE/10/380/SI2.589427  

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 36 месеца  
НАЧАЛО: 10.05.2011 г.  
КРАЙ: 10.05.2014 г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 44 321.03 евро 
ГРАНТ: 33 240.77 евро (75 %) 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 11 080.26 евро (25 %) 

Този документ е създаден в рамките на проект „CONURBANT - Всеобхватен мрежови подход за включване на европейските агломерации и други обширни 
области в участие в "Спогодбата на кметовете”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Интелигентна енергия Европа. Цялата отговор-
ност за съдържанието на публикацията се носи от Община Враца. Тя не отразява непременно становището на Европейския съюз. Европейската коми-

сия не носи отговорност за каквато и да е употреба, която може да се направи с информацията, съдържаща се в него.  

CONURBANT - IEE/10/380/SI2.589427  



 

Проект: „Повишаване на квалификацията на служителите в адми-
нистрацията на Община Враца ” 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:  
 
 
Обучения в ИПА по теми свързани с електронно управление; 
Обучения езикови – Английски език;  
Обучение за междукултурна комуникация, толерантност и антидискримина-

ция;  
Обучение по подобряване на ключовите компетентности;  
Дейности за информация и публичност. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:  
 
Подобряване на административното обслужване в Община Враца чрез про-
веждане на обучения на служителите в общинската администрация,  на кмето-
вете и на служителите на кметствата на територията на Общината.  

Специфични цели: 
Повишаване на капацитета на служителите за предоставяне на администра-

тивни услуги чрез подобряване на квалификацията им  
Повишаване на капацитета на служителите на общинската администрация 

чрез повишаване на мотивацията им  

ОБЩИНА ВРАЦА 

Договор за безвъзмездна финансова помощ: А 12—22—150 от 13.05.2013  
Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация” 

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 12 месеца 
НАЧАЛО: 13.05.2013 г. 
КРАЙ: 13.05.2014 г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 53 665,81 лева 
ГРАНТ: 53 665,81 лева 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 0 

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, 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 Управляващия орган.” 



Проект: „Училищен плод” 2013/2014 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
По проекта  децата в ЦДГ и ОДЗ получават два пъти седмично плод или зе-

ленчук по график със средства на европейски фондове. Проектът се изпълня-

ва 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 гра-

дини до качествена храна. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 7 месеца 
НАЧАЛО: 01.11.2013 г. 
КРАЙ: 31.05.2014г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 65 059,36 лв. 
ГРАНТ: 65 059,36 лв. 
СЪФИНАНСИРАНЕ: няма 

 
  

 

 ДЪРЖАВЕН ФОНД “ЗЕМЕДЕЛИЕ” 
 



ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
Организация, управление и мониторинг на проекта; 
Оценка на съществуващите общински политики; 
Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и 

последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинските 
администрации; 

Оценка на ОПР на Враца 2006—2013; 
Изготвяне на ОПР на Враца 2014-2020; 
Съпътстващо обучение; 
Дейности за информация и публичност. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
 
Общата цел на проектните дейности е подобряване процеса на разработване, 
прилагане и мониторинг на общински политики за устойчиво развитие на Об-
щина Враца. 
 
Специфични цели: 
Да се създадат условия за прилагане на ефективни общински политики чрез 

механизми за мониторинг и контрол при осъществяване на политики, реали-
зирани от общинската администрация. 

Разработване на стратегически документи на общината, като се отчетат но-
вите реалности и актуалните интереси на местната общност; 

Подобряване работата на местната власт и превръщането й в модерна ад-
министрация в услуга на гражданите и бизнеса, прилагаща съгласувани и 
ефективни политики за изпълнение на общи за държавата и за съответната 
община цели.  

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 9 месеца 
НАЧАЛО: 30.10.2013 
КРАЙ: 30.07.2014 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 50 544,51 лева 
ГРАНТ: 50 544,51 лева  
СЪФИНАНСИРАНЕ: няма 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

 

Проект: “Устойчиви и ефективни общински политики” 

Регистрационен номер на договора за БФП: 13-13-83/30.10.2013 от 
30.10.2013 

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, 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 Управляващия орган.” 

ОБЩИНА ВРАЦА 



Проект: „Враца – врата към древността” 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:  
 
Дейност 1: Организация и управление на проекта; 
Дейност 2: Изготвяне и провеждане на тръжни процедури; 
Дейност 3: Разработване на туристически пакети; 
Дейност 4: Подготовка и разпространение на информационни и рекламни ма-
териали; 
Дейност 5: Участие в регионални, национални и международни туристически 
борси, фестивали и форуми; 
Дейност 6: Информиране и публичност; 
Дейност 7: Изследвания на въздействието на осъществените  маркетинговите 
и рекламни дейности; 
Дейност 8: Междинно и финално отчитане на проекта; 
Дейност 9: Одит на проекта.  

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:  
Основната цел на проекта е подобряване на сезонното и териториално разп-
ределение на туризма, основано на интегрирано управление и маркетинг на 
дестинациите. Предвидено е разработването на регионален туристически про-
дукт с различни туристически пакети, включващи обекти с национално значе-
ние като къщата на баба Илийца, пещерата „Леденика”, прохода „Вратцата”, 
манастира „7-те престола”, местността „Шупловица”, връх „Околчица”, приро-
ден феномен „Божия мост” и др. Във всеки от пакетите ще бъдат включени и 
уникални атракции като приготвяне на хляб, ритуали за пиене на вино, огнено 
шоу и др. Рекламните дейности наред с традиционните методи предвиждат 
иновативни начини за информиране и въздействие като 3D-mapping, 3D визуа-
лизация и виртуални карти за туристическите пакети, флашмоб спектакли и 
други. Планирани са участия в туристически борси и форуми, чрез които да се 
популяризира разработения по проекта туристически продукт и да се предста-
ви рекламен филм.  
 
Водеща организация: Община Враца 
Партньори: Община Мездра и Община Роман 

ОБЩИНА ВРАЦА 

Договор: BG161PO001/3.2-02/2011/026  

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 24 месеца 
НАЧАЛО: 13.08.2012 г. 
КРАЙ: 12.08.2014 г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 446 236,10 лева  
 ГРАНТ: 423 924,30 лева 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 22 311,80 лева 

Този документ е създаден в рамките на проект “Враца-врата към древността”,  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.  

 
  

 
 
 
 

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 

 



Проект: “Изграждане и оборудване на Лъчелечебен център в  
Комплексен онкологичен център ЕООД гр. Враца” 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:  
Дейност 1: Планиране, организиране и управление на проекта; 
Дейност 2: Провеждане на тръжни процедури; 
Дейност 3: Информиране и публичност; 
Дейност 4: Изграждане и оборудване на Лъчелечебен център в “Комплексен 
онкологичен център” ЕООД Враца; 
Дейност 5: Оказване на независим строителен и авторски надзор; 
Дейност 6: Приемане на новоизградения обект; 
Дейност 7: Управление, мониторинг и отчетност на проекта; 
Дейност 8: Одит на проекта. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:  
Общата цел на проекта е осигуряване на подходяща, обновена, модернизи-

рана и рентабилна здравна инфраструктура, съобразена с действащите сани-
тарно-хигиенни и технически нормативни изисквания и с бъдещите нужди на 
населението на град Враца и на територията на областите Враца, Монтана и 
Видин. 

В дългосрочен план целта на Комплексен онкологичен център Враца ЕООД 
е да бъде водещо лечебно заведение за непрекъснато повишаване качество-
то на медицинското обслужване, ранна диагностика и лечение, скринингови 
проучвания; 
изследване и внедряване на нови оперативни методи и технологии в 

лечениeто на онкологични заболявания; 
лидер на пазара на онкологични здравни услуги в Северозападна Бълга-

рия; 
непрекъснато повишаване квалификацията на кадрите и специалистите; 
база за обучение на студенти, стажанти, специализанти и докторанти. 
В средносрочен план целите на болницата са: 
постигане стабилност на финансовото състояние (чрез разработване на 

мерки за ограничаване на разходите и постигане на траен ръст на приходи-
те) и постигане на икономическа ефективност; 

подобряване състоянието (обновявне) на материално-техническата база; 
закупуване на нова медицинска апаратура за повишаване качеството на 

диагностичния процес на Комплексен онкологичен център Враца ЕООД. 

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: BG161PO001/1.1-11/2011/007 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 29 месеца 
НАЧАЛО: 31.01.2012 г. 
КРАЙ: 11.09.2014 г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 6 655 494,81 лева 
ГРАНТ: 6 000 156,55 лева 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 252 611,84 лева 
ДОФИНАНСИРАНЕ: 7 009,26 лева 
ДОПЪЛНИТЕЛНО СЪФИНАНСИРАНЕ: 395 717,16 лева 

Този документ е създаден в рамките на проект “Изграждане и оборудване на Лъчелечебен център в Комплексен онкологичен център ЕООД гр. Враца”, който се осъществя-
ва с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално разви-
тие. 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: “Силата на приятелството” 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
 
Допълнителни дейности за деца в детска градина; 
Работа с родители; 
Повишаване на квалификацията на учители за работа в мултикултурна сре-

да; 
Подобряване на външна и вътрешна среда на детските градини; 
Информиране и публичност; 
Вътрешно наблюдение и оценка. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
 

Общата цел на проекта е да подпомогне образователната интеграция на деца-
та от  с. Баница /ЦДГ „Дъга”/ и с. Три кладенци /ЦДГ „Щастливо детство”/ от 
ромската общност чрез: 
подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение; 
повишаване обхвата и задържането на децата в детската градина; 
засилване на мотивацията за участие в образователния процес; 
допълнителни занимания с децата и учениците, за които българският език 

не е майчин. 
 
Специфичната цел на проекта е разработване и реализиране на модел за 
образователна интеграцията на децата от малцинствените етнически групи в 
с. Баница /ЦДГ „Дъга”/ и с. Три кладенци /ЦДГ „Щастливо детство”/  

ОБЩИНА ВРАЦА 

Договор за безвъзмездна финансова помощ:  
BG05IPO001-4.1.05-0273  

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 12 месеца 
НАЧАЛО: 24.09.2013 
КРАЙ: 24.09.2014 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 114 013.13 лева  
ГРАНТ: 114 013.13 лева  
СЪФИНАНСИРАНЕ: няма 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА   
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 

Инвестира във вашето бъдеще! 
Министерство на образованието, младежта и науката 



Проект: SUМ (Устойчива градска мобилност)  

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
А) Дейности по управление и координация на проекта: 
Изготвяне на наръчник вътрешни процедури;  
Изготвяне на споразумение за партньорство; 
Заседания на Управителния комитет; 
Срещи на техническата комисия; 
Производство на мониторингови доклади на всеки шест месеца; 
Изготвяне на окончателния доклад; 
Б) Дейности по информиране и разпространение на проекта: 
Изготвяне на план за комуникация; 
Дизайн и поддръжка на сайта; 
Създаване и динамизация на социални мрежи; 
Проектна среща; 
Пресконференции; 
Информационен бюлетини и брошури. 
В) Дейности за обмяна на опит по проекта: 
Изследвания: с цел да се създаде база данни с всички мерки, предприети за 

насърчаване на устойчивата мобилност от всеки партньорски регион; 
Организиране и участие в съвместни тематични работни групи. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
Основната цел на проекта е да насърчава обмяната на опит и познания 

за идентифициране на добри практики за спомагане развитието на устойчива 
мобилност чрез използване на чист и зелен обществен транспорт.  
Проектът спомага за: 
Насърчаване използването на превозни средства с ниска консумация и на-

маляване на вредните емисии; 
Насърчаване използването на електрически превозни средства; 
Приемане на устойчиви стратегии за опазване на околната среда; 
Оптимизиране на еко иновациите; 
Повишаване на капацитета на региона за изследвания и развитие. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

Договор за безвъзмездна финансова помощ: 1095R4 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 30 месеца 
НАЧАЛО: 01.01.2012 г. 
КРАЙ: 30.09.2014г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 187 661.89 лева 
ГРАНТ: 159 512.61 лева (85 %) 
СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ ОБЩИНА ВРАЦА: 9 383.09 лева (5 %) 
СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ МРРБ: 18 766,19 лева (10 %) 



Проект: “Да накараме миграцията да работи за развитие – политики и ин-
струменти за стратегическо планиране в регионите и населените места в 

Югоизточна Европа - MMWD” 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
Развитие на транснационални мрежи за изграждане на зони на устойчив 

растеж;  
Укрепване капацитета на регионалните и местните администрации да пред-

приемат политики за планиране и програмиране на демографските проме-
ни, основани на факти;  

Подобряване на статистическите данни, необходими за разработване на 
сценарии за предотвратяване на териториалните последици от демографс-
ките промени и миграцията на населението;  

Разработване на обща методологична основа за създаване на политики от-
носно регионалните тенденции в пазара на труда, човешки капитал и соци-
ални услуги;   

Подобряване на стратегическото качество и ефективността на политиката 
на  планиране.  

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
Проектът цели повишаване на капацитета на регионалните и местни 

власти за управление на процесите на миграция и демографски промени.  
Проектът ще се фокусира върху:  

Тенденциите в пазара на труда (промоциране на заетост);  
Основни човешки нужди (повишаване на продуктивността и икономическите 

постижения);  
Местно предлагане на социални услуги.  
 
Водещ партньор по проекта е Регион Емилия- Романя (Италия). Консорциумът 
за управление и изпълнение на проекта е съставен от 21 партньора от 10 
държави (6 от тях са в Европейския съюз и 4 са извън него): Италия - Регион 
Фрули – Венеция, Регион Абрузо и Главна дирекция на имиграционните поли-
тики и интеграцията на Министерство на труда и социалната политика; Бълга-
рия - Институт за изследване на обществата и знанията към БАН, Министерст-
во на труда и социалната политика и Община Враца; Гърция – Регион Крит и 
Агенция за развитие Хераклион; Словения - Агенция за регионално развитие 
на Северна Приморска ООД Нова Горица и Училище на развитите социални 
изследвания; Румъния - Министерство на регионалното развитие и туризма и 
Община Бистрица; Австрия - Университет за приложни науки в Залцбург и 
Виена градската администрация (общински отдел 18 и градоустройство); 
Сърбия - Агенция за регионално икономическо развитие за Шумадия и Помо-
раве и Статистическата служба; Черна гора - Философския факултет в Никшич
-Институт по социология и психология и Бизнес център Цетине; Република 
Молдова - Министерство на външните работи и европейки дейности; Швейца-
рия - Международна организация за миграция.  

ОБЩИНА ВРАЦА 

Договор за безвъзмездна финансова помощ: SEE/C/0007/4.2/X 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 30 месеца 
НАЧАЛО: 01.05.2012 г. 
КРАЙ: 31.10.2014г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 183 398.79 евро 
СЪФИНАНСИРАНЕ: няма 

Оперативна програма за транснаци-
онално сътрудничество 

"Югоизточна Европа 2007 - 2013"  



Проект: “Защитено жилище и дневен център” 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 Подготовка стартирането на проекта; 
 Дейности по информиране и публичност;  
 Обзавеждане, оборудване и текущ ремонт на помещенията, в които ще 

бъдат разкрити социалните услуги;  
 Оценка на потребностите от услуги на кандидатите за потребители; 
 Подбор на кандидат-потребители на социалните услуги и други подгот-

вителни дейности по разкриване на съответните услуги; 
 Подбор и обучение на персонала, който ще бъде нает в новоразкритите 

социални услуги, съгласно изискванията на Методиката за определяне 
длъжностите на персонала, утвърдена от Министъра на труда и социал-
ната политика;  

 Дейности по организация и управление на проекта;   
 Предоставяне на социалната услуга Защитено жилище за лица с пси-

хични разстройства; 
 Предоставяне на социалната услуга Дневен център за възрастни хора с 

психични разстройства, умствена изостаналост и физически уврежда-
ния. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
Основната цел на проекта е да гарантира правото на живот в общността на 
пълнолетни лица с физически увреждания, психични разстройства и умствена 
изостаналост, за които няма алтернатива да останат в обичайната си среда 
или не могат да ползват съществуващите социални услуги в общността.  
 

Специфични цели: 
Разкриване на нови форми на социални услуги в общността за лицата от 

целевата група. 
Налагане на нов вид социална работа, включваща социална защита, реална 

интеграция, рехабилитация, консултация, посредничество, обучение и пъл-
ноценно включване в живота на общността на лицата с физически уврежда-
ния, психични разстройства и умствена изостаналост. 

Създаване на капацитет за предоставяне на услугите Защитено жилище за 
лица с психични разстройства и Дневен център за възрастни с увреждания. 

 
Партньор: "Център за психично здраве" - Враца" ЕООД 

ОБЩИНА ВРАЦА 

Договор за безвъзмездна финансова помощ 
BG051PO001-5.2.13—0016—С-0001от 18.06.2013 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 16 месеца 
НАЧАЛО: 01.08.2013 
КРАЙ: 30.11.2014 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 199 632 лева 
ГРАНТ: 199 632 лева  
СЪФИНАНСИРАНЕ: няма 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА   
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 

Инвестира във вашето бъдеще! 


