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УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, 
 
Изминалата 2013 година предостави по-добри възможности за 

реализиране на управленската програма на Община Враца и даде 
по-ясен облик на нашите приоритети в отделните направления. 

И тази година активно работихме за постигане на главната ни 
управленска цел за постигане на балансирано стопанско и 
икономическо развитие на Община Враца, за повишаване 
качеството на живот и достигане до нивото на най-развитите 
региони в страната. 

Видимо отражение в икономическото състояние на общината 
имаше реалният старт на проекта за воден цикъл на Враца, както и 
привличането на средства по европейски проекти и чужди 
инвестиции. 

Стремежът за създаване на устойчива среда за развитие на 
малкия и среден бизнес бе потвърден с адекватни управленски 
подходи, с добро менажиране на общинската собственост, в 
синхрон с изпълнението на проектите ни в икономическата сфера. 

Осигурихме необходимия ресурс за предоставяне на 
качествени социални услуги и за социална политика, ориентирана 
както към общността, така и към проблемите на отделния 
гражданин.  

Инвестирахме повече в здравеопазването, културата и 
образованието.  

Стимулирахме  изявите на наши творци и млади таланти. 
С реализирането на големи и значими проекти създадохме 

необратима нагласа  за развитие на туризма и на въздействието му в 
икономиката на общината.   

Изготвихме Интегриран план за градско възстановяване и 
развитие,  с дългосрочна визия за развитието на града ни. 

Постигнахме видими промени, за да бъдат градът и общината 
ни привлекателно място за живеене, за работа и отдих. Имаме 
съдействието на общността в поддържането на чист и приветлив 
вид на селищата, въведохме нови практики.  

 
Реализираните дейности през 2013 година станаха възможни в 

рамките на бюджета на общината от 47 306 582 лв., от които 
18 198 517 лв.  от собствени приходи. 
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Резултатите от изпълнението на бюджета за годината 
показват, че значителна част от планираните приходи са 
постъпвали съгласно разчетите. Реализирането на приходната част 
на бюджета осигури финансовото осигуряване и нормалното 
функциониране на дейностите, финансирани от общината. 

За 2013 г. извършените разходи по бюджета на общината са 42 
768 950 лв., 90,41% от уточнения годишен план  в размер на 47 306 
582 лв.                                                                                                                        

В съответствие с характера на финансиране, изпълнението на 
разходите по  делегирани дейности е както следва : 

 
 уточнен 

план, в лв. 
отчет, 
в лв. 

% на 
изпълнение 

Разходи за държавни дейности 29 108 065 26 836 662 92,20  

Дофинансиране на държавни 
дейности 

804 559 722 575 89,81 

Разходи за общински дейности 17 393 958 15 209 713 87,44  

 
Наличните бюджетни средства на общината към 31.12.2013 г. 

са в размер на 3 781 520 лв., в това число:  
           
С държавен характер  2 532 361 лв. 
С общински характер 1 249 159 лв. 
    
Цялостно отражение върху общинските дейности и действия 

по изпълнение на управленската ни програма дадоха капиталовите 
разходи:   

- от републиканския бюджет – 2 478 014 лв. 
- собствени приходи –1 048 253 лв. 

 
При изпълнението на бюджета за 2013 година е осигурен  баланс 
между възможности и ангажименти, резултат от разумна 
финансова политика и разумно управление на общинските 
финанси. 
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ЕДНА ОТ ПРИОРИТЕТНИТЕ ОБЛАСТИ В УПРАВЛЕНСКАТА 
НИ ПРОГРАМА Е ДА ПРЕВЪРНЕМ ВРАЦА В ПРИВЛЕКАТЕЛЕН 
ЦЕНТЪР ЗА ИНВЕСТИЦИИ, ИНОВАЦИИ И РАБОТА. 

 
През изминалата година работихме за ПОДОБРЯВАНЕ НА 

ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ НА ОБЩИНАТА  
  

Усилията ни бяха насочени към привличане на инвестиции в 
публичната сфера чрез подготовка на проектни предложения по 
национални, европейски и оперативни програми и осигуряване на 
финансиране за тяхната реализация.  

Проектите ни са свързани с разкриване на нови работни места, 
модернизация на публичната общинска материално-техническа 
база и техническа инфраструктура, намаляване на разходите за 
издръжка на сградния фонд, създаване на привлекателен облик на 
публичните общински сгради, за подобряване на условията за 
обучение, здравеопазване и социални услуги. 

Подготвените проектни предложения през едногодишния 
период са 23, на обща стойност 8,7 млн.лв. От тях 2 са по програми 
на Европейската Комисия, 2 по проект „Красива България”, 11 към 
ПУДООС, 1 по Норвежкия гранд към Министерство на 
образованието, 2 по Оперативна програма за развитие на човешките 
ресурси (ОПРЧР), 1 към Национален доверителен екофонд, 2 по 
Оперативна програма административен капацитет (ОПАК), 2 по 
Оперативна програма Регионално развитие (ОПРР), 1 по 
Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство (ОПРСР) , 1 
по фонд „Козлодуй”. От тях 11 са одобрени и са подписани 
договори за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП), а 3 са в 
оценителни комисии. През 2013 г. бяха подписани още 4 ДБФП за 
проекти, подготвени през 2012 г., на обща стойност около 1 млн.лв. 
Общо подписаните ДБФП през последната година са 15, на обща 
стойност 7,3 млн.лв. 

С договори по оперативните програми (без европейските и 
националните) на стойност 167 млн.лв., Община Враца, запазва за 
трета поредна година, пето място сред общините в България по 
показателя „стойност на сключени договори по оперативните 
програми”, чрез които се усвояват средства от Структурните 
фондове и Кохезионния фонд на ЕС.  
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 Част от инфраструктурните  проекти и проектите, създаващи 
заетост, икономически растеж, развитие на трудовите ресурси и на 
социалните дейности са:  

� „Интегрираният проект за воден цикъл на град Враца” – 
за рехабилитация, реконструкция и удължаване на 
водоснабдителната и канализационна мрежа;  

 
� „Развитие на устойчив туризъм в Община Враца. 

Леденика – туризъм без сезони и изграждане на тематичен 
развлекателен парк „Леденика”;       
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� „Изграждане и оборудване на Лъчелечебен център в 
Комплексен онкологичен център ЕООД гр. Враца – център за ранна 
диагностика и лечение на онкоболни”   

 
 

 

� „Интегриран план за градско възстановяване и развитие 
на град Враца – устойчива Враца” – основен документ за следващия 
програмен период – 2014-2020 – като инвестиционни проекти и 
осигуряване на финансиране по оперативните програми; 
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� „Враца – привлекателно място за живеене” – пълно 
обновяване на обществен парк „Хижата”, изграждане на обществен 
парк в жк „Дъбника”, изграждане на няколко детски и спортни 
площадки в три от кварталите на града („Медковец”, „Дъбника” и 
Хижата),  

 

 
 

�     „ИСКРА – Иновативен Социален Комплекс от 
Резидентни Алтернативи” - осигуряване на подходяща и ефективна 
социална инфраструктура на територията на община Враца, 
допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни услуги в 
общността, които да заменят институционалната грижа. 
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� „Превенция на риска от наводнения в Община Враца” - 
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. 

Новите инвестиционни проекти на бизнеса на територията 
на Община Враца са: 

o „Рила газ” пусна в експлоатация първия етап от 
газоразпределителната мрежа на Враца през 2012 г. и през 2013 г. 
продължи с реализацията на втория етап. Общият размер на 
инвестицията в града е 20,1 милиона евро, а с реализацията на 
първия етап са вложени 18 милиона лева. Общата дължина на 
мрежата е 106 км. Изградената мрежа е 67 км. Потенциалните 
потребители за града са 10 000, а за построената част от мрежата са 
6 000. През втория етап са вложени още 10 млн. лева и се изпълняват 
с приоритет проекти на желаещи да се присъединят към мрежата и 
особено на индустриални потребители. Присъединените 
индустриални потребители са 5, административните 13, а битовите 
90. 

o Завод за производство на сферични кранове. „O.M.S. Saleri 
eastern Europe”  – гр. Враца. Инвестицията е на италианска фирма 
РБО. Поетапно в завода ще бъдат разкрити около 130 работни места.  
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o Започна изграждането на База за съхранение и ремонт 
на селскостопанска техника с инвеститор „Златекс” ООД. 
Сградата, чието изграждане вече е в ход, ще бъде с разгъната площ 
от 700 кв. м. и ще се отличава с типичните за марката 
характеристики. Комплексът ще бъде оборудван по съвременни 
изисквания, като ще включва сервизен център и зала за 
пресконференции. Строител е врачанската фирма „Корект“ ООД. 
Град Враца ще бъде основна база на компанията за Северозапада. 
Обектът освен, че ще открие нови работни места и ще подобри 
инфраструктурата в региона, ще бъде в помощ на селските стопани;  

 

 

 

 

 

 

 

o Изцяло ремонтирани бяха отделения на врачанската 
болница – Обща хирургия, Детска хирургия, Отделение по съдова 
хирургия  и Детско отделение. За хирургичните отделения 
Министерството на здравеопазването (МЗ) отпусна над 500 хил. лева 
и още 63 хил. са собствените средства на болницата. Допълнително 
за Детско отделение са дадени 200 хил. лева. Ремонтните работи  
продължиха 4 месеца. Подобна мащабна дейност не е правена в 
лечебното заведение от 30 години. Има закупена и вакуум система, 
отново с пари от МЗ. Тя обслужва  трите хирургии и детско 
отделение. В системата ще бъде включено и Акушеро-
гинекологично отделение след като бъде ремонтирано. 

o На територията на Община Враца се изпълняват 
различни инвестиционни проекти от бизнеса, не 
правителствените организации, образователни и държавни 
институции, по оперативните програми, които са 22 на брой, а 
общата стойност е около 3 млн. лв. (в нея не е включена стойността 
на проектите на Община Враца). Финансирането е по ОП „РЧР” и 
ОП „Конкурентноспособност”. 
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През 2013 година бяха издадени 940 скици от действащите 
устройствени планове и 130 визи за проектиране. Одобрени са 274 
инвестиционни проекта. Издадени са 276 разрешения за строеж. 
Въведени в експлоатация са 89 строежа от IV-та и V-та категория.  

За отчетния период в Община Враца са проведени и 
приключили 160 процедури по Закона за обществени поръчки 
(ЗОП), от които 30 бр. с обект строителство, 95 бр. за предоставяне 
на услуги и 35 бр. за доставки. 

Обжалвани са 6 решения за избор на изпълнител и 1 за 
откриване на процедурата. За 3 от тях КЗК или ВАС се е произнесла 
с решения за потвърждаване решенията на Възложителя – Кмета на 
Община Враца, по 2 от обжалваните решения КЗК е отказала 
образуване на производство, 2 решения са отменени от ВАС. 

Сключените договори са на стойност 27 952 719 лв. с ДДС, в 
т.ч. 12 287 057 лв. за строителство, 8 563 840 лв. за услуги и 7 101 822 
лв. за услуги.  
 
 
И през 2013 година общинското ръководство работи за 
РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ В ОБЩИНАТА. 

 
Община Враца продължава да е един от  най-големите 

работодатели в региона. За изтеклата година сме осигурили заетост 
за различни периоди както следва: 

- по Национална програма „От социални помощи към 
осигуряване на заетост” на 739 души; 

- по ОП „Развитие на човешките ресурси” и други програми за 
заетост на 337 души;  

- по проектите „Подкрепа за достоен живот” и  „Социални 
услуги в домашна среда” е осигурена заетост за 135 лица, трайно 
безработни, в трудоспособна възраст и регистрирани в дирекция 
„Бюро по труда” и в същото време сме осигурили подкрепа и 
качествени грижи на възрастни хора и деца с трайни увреждания  с 
невъзможност да се обслужват самостоятелно.  

Заетите в общинските учебни заведения – детски градини и 
училища са 1 338, в детските ясли, яслените групи към ОДЗ и 
здравните кабинети към детските градини и училищата работят  
общо 184 фелдшери, медицински сестри и немедицински персонал. 
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В общинските предприятия броят на заетите е 180 души, а в 
общинските дружества със 100 % общинско участие – 286 души. 

В общинските лечебни заведения със 100 % общински капитал 
се трудят общо 403 души, от тях – 94 лекари, 178 професионалисти 
по здравни грижи и 131 други немедицински специалисти. 

Предстои разкриване на допълнителни работни места във 
връзка с реализацията на още два значими проекта на общината със 
социална насоченост – „СТИМУЛ” (Социални, трайно 
интегрирани, местни услуги за личността) и „ИСКРА” (Иновативен 
социален комплекс от резидентни алтернативи). 
 
 
Превръщането на ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В 
ПЕЧЕЛИВШИ И АКТИВНО РАБОТЕЩИ беше една от основните 
задачи на общинската администрация и през 2013 г. 

 
ОП „ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ” -  ВРАЦА 
 
Служителите на  ОП „Паркинги и гаражи” – Враца  през  2013 

година  работиха по следните направления и произтичащите от тях 
задачи: 

1. Изграждане и поддържане на инфраструктурата на 
определените за паркиране места - преградни съоръжения, 
информационни табели, насочено осветление и маркировка. 

2. Осъществяване на мониторинг и контрол върху дейността 
по прилагане на утвърдената организация на паркиране и 
таксуване в паркингите, съгласно приетите наредби от Общински 
съвет - Враца, касаещи дейността на предприятието. 

3. Експлоатиране и поддържане зоните за кратковременно 
паркиране „Синя зона”. 

4. Координиране и контролиране внедряването и 
поддръжката на  вертикална и хоризонтална пътна маркировка и 
другите необходими законови средства за ефективна организация 
на паркирането в паркингите и зоните за кратковременно 
паркиране. 

5. Актуализирането на регистъра на преносимите гаражни 
клетки и събиране на дължимите такси. 

6. Координирането и контролирането на поддържането на 
чистотата и реда в паркингите, гаражите  и зоните  за 
кратковременно паркиране – общинска собственост. 
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7. Сключването на договори за предоставяне на служебни 
паркоместа. 

8. Блокиране на колелата на неправилно паркираните 
автомобили с техническо средство (скоба) и таксуване на водачите 
за поставянето и отстраняването на скобата по цени, определени от 
Общински съвет – Враца. 

9. Събиране на такси за паркиране  в зоните за 
кратковременно паркиране „Синя зона”, наеми от паркинги и 
гаражи общинска собственост по цени, определени от Общински 
съвет – Враца. 

10. 228 са издадените „карти за привилегировано паркиране 
на хора с увреждания”. 

Предприятието бележи ръст на приходите от своята дейност 
като показателите за рентабилност и ефективност са доказателство 
за неговата финансова стабилност.  
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От м. декември 2013 година е въведена и новата услуга - 
автоматизирана система за SMS разплащане на кратковременното 
платено паркиране в „Синя зона” на територията на гр. Враца, с 
която ще направим по ефективни реда и контрола по паркирането 
в ЦГЧ и ще постигнем значително улеснение за гражданите. 

 
 
ОП „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ” -  ВРАЦА 
 
През 2013 година предприятието е обслужвало среднодневно 2 

333 души и е извършвало следните дейности: 
1. Социална дейност  
- Домашен социален патронаж - приготвя и доставя храна 

на възрастни хора и хора в неравностойно положение на 
територията на общината. Обслужват се 350 потребители. 

- Диетично хранене – приготвя и доставя диетична храна 
на хора със заболявания по специално предписани диети. 
Среднодневно се обслужват около 430 човека. 

- Предоставяне на топла храна по проект „Обществена 
трапезария” – през периода януари-юли 2013 година са обслужвани 
98 души, а от август, броят им е нараснал на 120. 

- Обслужване и организиране дейността на пенсионерски 
клубове – На територията на общината са разкрити общо 26 
пенсионерски и един клуб на инвалида. През 2013 година е 
извършен вътрешен ремонт на клуба на пенсионера на ул. „Максим 
Горки” в град Враца. Своевременно се извършват всички 
необходими текущи ремонти и се изплащат всички разходи за 
консумативи. 
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2. Ученическо столово хранене – приготвя се и се доставя 

храна в учебните заведения на град Враца и селата Паволче, 
Тишевица, Баница и Девене. Приготвя се закуска, обяд и вечеря за 
учениците от Спортно училище. Среднодневно се обслужват около 
1 230 деца. 

 
3. Други дейности  
- приготвя и доставя храна за стационарно болни и 

дежурен персонал в две лечебни заведения на територията на 
общината, като среднодневно се обслужват 110 болни и 20 души 
персонал. 

- Приготвя и доставя храна за обитателите на Дом за стари 
хора „Зора”. Среднодневно се обслужват 43 възрастни хора. 

Същата услуга се предоставя и за посетителите на Дневен 
център за деца и възрастни с увреждания „Зорница” по специално 
изработено меню, съобразено с възрастта на обслужваните. Дневно 
се обслужват около 30 човека. 

 
От м. октомври се приготвя и доставя храна и на посетителите 

в Център за временно настаняване и на настанените по проект 
„Защитено жилище”. 

 
През 2013 година предприятието е повишило размера на 

собствените приходи с близо 100 000 лева от 981 622 лева на 1 080 859 
лева. Предвид чисто социалния характер на функциите и ниските 
цени на предлаганите услуги, предназначени за най-уязвимите 
групи граждани – пенсионери, социално слаби, ученици и хора със 
различни заболявания, Община Враца дофинансира дейността, 
като за 2013 година размерът на това дофинансиране е 540 860 лева, 
което е със около 140 000 лева повече, съпоставено с 2012 година и е в 
съответствие с приетия от Общински съвет - Враца бюджет на 
общината за 2013 година. 

 
 
ОП „СПОРТ И ТУРИЗЪМ” -  ВРАЦА 
 
Дейността на предприятието е съсредоточена преди всичко в 

стопанисването и поддръжката на спортната и туристическа 
инфраструктура на общината и осигуряване на нормални условия 



 

15 
ОТЧЕТ 2013 г. 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ИВАНОВ КМЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА 

 

за занимания със спорт и туризъм на децата, младежите и 
гражданите на Враца. Цените на предлаганите  услуги са 
значително под тяхната себестойност, а разликата се покрива чрез 
дофинансиране от общинския бюджет.  

През 2013 г.  ОП „Спорт и туризъм” претърпя множество 
персонални, технически и технологични промени в дейността си, 
наложени от агресивното влияние на фактори на външната и 
вътрешна среда. Пред угроза за затваряне от РЗИ-Враца бяха 
покритият плувен басейн и хотел „Олимпийски надежди”. 

През трето тримесечие на 2013 г. наред с настъпилите 
затруднения по  организация на дейността във всички обекти, в 
предприятието настъпиха драстични изменения в посока 
увеличение на  количествата  консумирани ел. енергия, вода и 
топлоенергия. Направени  бяха корекции за консумирани, но 
неразплатени количества  за минал период като за топлоенергията 
се включва стар период от месец юни 2012 г. Тези задължения наред 
с текущите, изчислени на база на фактическо потребление доведоха 
до неимоверни финансови затруднения за предприятието.  

Това обстоятелство наложи коренна промяна в 
политиката на управление и във вземането на управленски 
решения. Спазвайки бюджетната рамка следваше да се  погасяват 
задължения, които не са отразени в разходната част на бюджета. 

Въпреки затрудненията, възникнали през първото полугодие 
на 2013 г., през ІІІ-то и ІV-то тримесечие беше възстановена 
организационната структура, осигуряваща финансово управление 
и контрол на разходването на финансови средства по 
законосъобразен, икономичен, ефикасен и ефективен начин. 

При първоначален план за нетни приходи от дейността в 
размер на 245 326,00 лв. изпълнението по отчет за 2013 г. т.е. 232 
703,00 лв. или 94,85 % (12 623,00 лв.). В същата пропорция се движи и 
изпълнението на приходите с начислен ДДС. 

Въпреки изпълняваните строително-монтажни работи по 
проект „Леденика-туризъм без сезони“ през 2013 г. се релизираха 
по-високи приходи с 3,25% в сравнение с 2012 г., което е показател за 
правилната политика за развитие на туризма на общинската 
администрация и ефективното управление на предприятието. 
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Намалението на приходите от хотела в абсолютен размер е 8 
139 лв. Макар и скромен, текущият ремонт през август даде 
отражение на приходите, и през м. септември бяха реализирани 
приходи от нощувки за 5 550 лв. при 7 282 лв. за цялото първо 
полугодие. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Общинското ръководство изпълни поетите ангажименти и 

вложи 33 700 лв. в обновяване, макар и частично, на покрития 
плувен басейн. И въпреки лекия спад на приходи  спрямо 2012 г., се 
постигна  икономия от преките разходи за обслужване на 
съоръжението и басейна вече отговаря на всички изисквания за 
функциониране с пълен 
капацитет.   
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Ръководството на общината е убедено, че с предприетите 
мерки по преодоляване на възникналите през 2013 година 
проблеми, предприятието навлиза в новата 2014 година финансово 
стабилно и способно да изпълнява възложените му от Община 
Враца функции в сферата на спорта и туризма и стопанисването на 
спортната и туристическа инфраструктура на общината. С 
увеличаването на персонала с 10 човека, обучени специалисти по 
проект „Леденика – туризъм без сезони“ – аниматори и 
екскурзоводи, се надяваме не само да стабилизираме общинското 
предприятие, а същото да се превърне в печелившо и 
проспериращо.  

 
 
ОП „ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ” -  ВРАЦА 
 
Предприятието извършва дейности, свързани с управлението 

и поддръжката на гробищните паркове и терени с прилежащите  
им сгради и съоръжения и обредните домове на територията на 
града. Организира и извършва услуги, свързани с радостните и 
траурните обреди, празници и церемонии и осигурява на 
гражданите необходимите стоки и услуги.  

 
И през изминалата 2013 година усилията на работещите в 

общинското предприятие с подкрепата на общината бяха насочени 
към привеждането на стария и новия гробищен парк в добре 
уредени и функциониращи места. Редовно се извършваха 
дейностите по почистване, косене и извозване на битови отпадъци. 
Завършена беше оградата на новия гробищен парк, полагат се 
непрекъснати грижи по подържането и оформлението на алеи и 
пътеки на територията на двата парка. Екипът на предприятието 
приключи с изготвянето на Електронен регистър на гробните места 
в стария гробищен парк, като такъв предстои да се изготви и за 
новия през 2014 година. Това ще подобри ефективното управление 
на двата гробищни парка и ще увеличи събираемостта и приходите 
от такси за гробни места. 

Полина и Петър от Враца избраха християнския празник 
Богоявление, на който да кажат заветното „ДА” и да се врекат във 
вярност. Така младото семейство Маринови поставиха началото на 
сватбените ритуали за 2013-та година. Ритуалът по 
бракосъчетанието бе извършен от кмета на Враца Николай Иванов. 
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Предвид изключително социалната насоченост в дейността на 

предприятието и ниските цени на предлаганите услуги, 
конкуренцията на пазара и остарялата нормативна уредба не се 
отчита ръст в приходите в сравнение с 2012 година,  но 
благодарение на приложените рестрикции по отношение на 
разходите е запазена финансовата стабилност на тази важна за 
общината и гражданите стопанска единица. 

 
ОБЩИНСКОТО ЗВЕНО „ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ” 
 
И през този отчетен период работещите в общинското звено  

служители положиха усилия, насочени към подържане и 
осъвременяване на материално-техническата база, създаване на 
равнопоставени условия за всички участници в търговския процес и 
подобряване на условията за работа на пазарните площадки.  

През 2013 година се проведоха три търга за отдаване под наем 
на свободни павилиони и са сключени договори за наем на 99 
павилиона. 

Беше изцяло обновена пазарната площадка „Васил Кънчов“ с 
реновирани 25 павилиона, отговарящи на съвременните изисквания 
за естетичност и функционалност. 
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Беше извършен и ремонт на пазарната площадка в ж.к. 

„Дъбника“, чрез обновяване на осветлението и благоустроянето в 
района. 

Със собствените приходи предприятието извърши и 
обновяване, освежаване и на павилионите на пазарната площадка в 
кв.„Металург“ 

Община Враца изготви и проект за покривна конструкция на 
пазарната площадка на ул. „Леонова“ 

И през 2013 година звеното запази високия ръст на приходите 
от наеми на павилиони и такси за ползване на терени. 

 
ПРЕВРЪЩАНЕТО НА ВРАЦА И НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ОТ 
ОБЩИНАТА В ПРИВЛЕКАТЕЛНО МЯСТО ЗА ЖИВЕЕНЕ Е 
СЛЕДВАЩИЯ ПРИОРИТЕТ В УПРАВЛЕНСКАТА НИ 
ПРОГРАМА 
 

ЧИСТИ И ЗЕЛЕНИ! 
 
И през 2013 г. усилията ни бяха насочени към поддържане на 

чистотата и озеленяването на кварталите в града и населените места 
в Общината. 

През цялата изминала година с висока степен на интензивност 
се извършваше поддържане на залените площи в града, чрез 
своевременно поливане, косене, обработка и кастрене. За годината в 
тези дейности са вложени  316 000 лв. в обхват от 1 185 дка.  
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Общинската администрация засади 120 бр. широколистни и 
иглолистни декоративни фиданки и храсти на обществени места и 
раздаде 1746 бр. посадъчен материал за засаждане на обществени 
места от гражданите. В изпълнение на договора, подписан след 
провеждане на обществена поръчка с БКС –Враца ЕООД, се 
поддържаха и бяха двукратно зацветени 494 кв.м. цветни фигури в 
зелени площи на територията на града. 

В рамките на  кампанията „Ден на народните будители” бяха 
засадени 25 широколистни дървета в спортен комплекс „Христо 
Ботев”.  

Извършихме ежегодното почистване на коритото на р. Лева и 
на територията на спортен комплекс „Хр. Ботев”. 

В кампанията „Да изчистим България за един ден” се включиха 
всички населени места в общината. Участие взеха общо 7 478 човека, 
в т.ч. от областна и общинска администрация, фирми, компании,  
неправителствени организации и 26 училища и детски заведения, 
като общото количество събрани и извозени отпадъци е 153 т. 

 

 
 
 
В кампанията „Да изчистим Стара планина” се включи 

общинска администрация, почиствайки местността „Речка” по 
„Ботев път” към връх „Околчица”.   
           През 2013 година бяха поставени 80 нови пейки по заявка на 
граждани за облагородяване на предблокови пространства, както и 
нова беседка под „Дом на алпиниста” при прохода „Вратцата”. 
Своевременно се извършваха дейности по поддръжка на пейки, 
кошчета и контейнери за боклук, разположени на територията на 
общината. Бяха доставени и нови съдове за отпадъци на стойност 86 
746 лв. (64% завишение спрямо 2012 год.) в т.ч. контейнери тип 
„Бобър” с обем 1,1 м3 - 100 бр., кофи тип „Кука” с обем 0,11 м3 - 250 
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бр., бетонови кошчета с подвижен метален съд - 100 бр. 
Подменените и новодоставени на потребители през 2013 год. съдове 
в общината са кофа тип „Кука” 0,11м3  - 200 бр., контейнери тип  
„Бобър” 1,10 м3 - 83 бр., контейнери тип 4,0 м3 - 3 бр., кошчета  0,04 
м3  - 98 бр. Доставени са и 10 бр. градински компостери, които ще 
бъдат разположени в парковите територии на града и целево 
използвани през 2014 год.  

През изминалата 2013 г. за почистването и поддържането на 
чистотата в кварталите  „Дъбника ”, „Сениче” и „Металург” се 
грижиха  74 работници по програми към звено „Временна заетост“ 
както следва: 

- по дейности поддържане и почистване на речни корита, 
канали и дерета са изсечени и окосени паразитна дървесна и 
храстова растителност от около 300 дка.  

- по дейности косене и поддържане на паркове, алеи и 
площади са окосени и почистени около 720 дка 

 
 
ПРИЯТНИ И БЕЗОПАСНИ! 
 
Децата са нашето богатство и бъдеще, затова положихме много 

усилия за осигуряване на нови и облагородяване, и обезопасяване 
на съществуващите детски и спортни площадки, детски и учебни 
заведения. 

 
Наличните детски площадки извън детските заведения са 90.  

Въпреки, че огромен брой от тях, не отговарят на съвременните 
нормативни изисквания, Общината извърши необходимият текущ 
ремонт на съществуващите съоръжения  с цел осигуряване на 
безопасността им. 

 
По проект „Красива България” беше изцяло обновена детска 

площадка в ж.к. „Металург“ на стойност 55 997 лв., като 
съфинансирането от страна на Община Враца е в размер на 29 554 
лв. Площадката изцяло отговаря на действащата нормативна 
уредба за безопасност и функционалност.  
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По същия проект беше изградена вертикална планировка на 

спортна зала Вестител – подпорна стена и отводняване на терена, 
озеленяване и реконструкция на пътната настилка на обща 
стойност 46 073 лева, съфинансирането от Община Враца е в размер 
на 25 565 лева. 

Бяха извършени частични ремонти в ЦДГ №13 „Вълшебница”,  
ОДЗ „Звездица”, ЦДГ „Слънце” филиал с. Лиляче,  ОДЗ „Зора”, 
основен ремонт на кухня в Професионална гимназия по търговия и 
ресторантьорство. Бяха въведени мерки за енергиина ефективност и 
благоустрояване на ЦДГ „Европейчета”. 
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Община Враца беше домакин на първия за града Фестивал на 

уличното изкуство с мотото „Refresh Vratsa”. Художници от няколко 
града на България се срещнаха, за да превърнат най-големия 
пешеходен подлез при Стария пазар в произведение на изкуството. 
На над 350 квадратни метра площ творците нарисуваха символични 
за града места, съкровищата и археологическите находки, с които 
този регион се гордее. 
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По проект „Малки граждански инициативи 2013 год.” на 
Общински съвет Враца бяха одобрени и изпълнени 24 бр. проекта, в 
т.ч. 8 бр. от населените места в общината. Проектите бяха насочени 
към грижата за опазване, възстановяване и обогатяване на околната 
среда.  
  

През 2013 г. изпълнихме всички заложени в капиталовата 
програма обекти, като: ремонт на сградата на ул. „Искър“, 
изграждане на пешеходна алея и допълнително улично осветление 
в ж.к. „Сениче“, благоустрояване на предблокови пространства бл. 
28 и бл.46 и ремонт на тротоари и отводняване при бл.16 в ж.к. 
„Дъбника“, изграждане подпорна стена на ул. „Втори юни” до 
„Санита”, изграждане на бетонова пътека ул. „Подбалканска”, 
ремонт на отводнителна решетка при предгаровия площад, 
частичен ремонт спирки на градски транспорт и други.  
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Осъществявахме ежедневен контрол на експлоатационното 
състояние на уличното осветление на гр. Враца. Възстановени са 
аварирали участъци – в ж.к. „Дъбника”, „Сениче”, „Младост”, 
кв.103, кв. „Иван Кинов”, спортен комплекс „Христо Ботев”, подлези 
при ж.п. гара и при „Стария пазар”, улична мрежа на гр. Враца – 8 
бр.,  улична мрежа на 21 села от общината. Изградената нова мрежа 
е: ж.к. „Сениче”  - 520 м, ул. „Сестри Хаджикръстеви” -180 м, бул. 
„Мито Орозов” – 70 м. 

 Звено „Осветление на улици и площади” е извършило ремонт 
на  235 осветителни тела, открити и отстранени са 48 кабелни 
повреди, 36 повреди по въздушната мрежа, извършени са 287 
настройки и ремонт на касети от уличното осветление. 

 Звено „Радиофикационна мрежа” изгради 220 м. нова мрежа 
и ремонтира 1800 м. 

През 2013 г. съвместно с VIVACOM осигурихме две Wi-Fi зони 
за  свободнен достъп до интернет. 

За осигуряване на безопасна и функционална жизнена среда, 
особено внимание обърнахме на транспортната свързаност, чрез 
извършване на ремонти на ОБЩИНСКАТА И УЛИЧНА ПЪТНА 
МРЕЖА  

   
Беше извършен текущ ремонт на над 20 000 кв.м. улична 

настилка, като бяха разплатени 626 203 лв., което е с 36 %  повече в 
сравнение с 2012 г. Опитахме се да осигурим макар и минимални 
условия за комфортно и безопасно преминаване по редица улици 
на града. 

 

         
Беше извършен ремонт на общинската пътна мрежа на 

стойност 310 906 лв., с което постигнахме по-лесна достъпност на 
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жителите на редица населени места от общината до общинския и 
областен център. 

 
С ограничените бюджетни средства извършихме и почистване 

на банкетите и канавките и монтирахме предпазни парапети на 2 
съоръжения на път  VRC 2040  -  с. Баница – с. Мало Пещене. 

 Осъществявахме ежедневна поддръжка и ремонт на 
хоризонталната маркировка, пътни знаци и сигнализация на 
уличната мрежа, свързани с организацията и безопасността на 
движението в гр. Враца. 

 Беше изготвен инвестиционен проект „Аварийно укрепване и 
възстановяване на разрушената част на основите на мост на 
общински път  VRC 1035  - с. Девене  - с. Три кладенци на изхода на 
с.Три кладенци.  Проектът е представен пред Междуведомствената 
комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет 
за целево финансиране и реализиране на проекта. 

 
 Осигуряването на сигурен и достъпен обществен транспорт е 

една от целите, които си поставихме съвместно с нашите 
партньори. 

 
През 2013 год. от „Автобусни превози” ЕАД се изпълняваха 

общо 34 автобусни линии с обща еднопосочна дължина 891 км. От 
тях две градски линии с обща еднопосочна маршрутна дължина 11 
км., осем крайградски линии с обща еднопосочна дължина 91 км. и 
24 бр. междуселищни линии с обща еднопосочна дължина 789 км. в 
т.ч. пет са линии от републиканската транспортна схема, с обща 
еднопосочна дължина 394 км. 

„Тролейбусен транспорт“ ЕООД – Враца, обслужва 
населението на града по 4 маршрутни линии. В дружеството 
работят 93 души. Поради изпълнението на проекта по водния 
цикъл на града, временно беше преустановено превозването с 
тролейбуси, като беше организиран алтернативен транспорт и 
маршрути. През 2013 г. от бюджета на общината бяха изплатени 112 
730 лв. като компенсация на задължението за обществен транспорт 
и 120 485 лв. за намалени цени на пътувания за лица навършили 
възраст по чл.68 от КСО и за лица с увреждания, както  и за 
безплатни пътувания на лица над 75  години – от собствени 
приходи. Бяха въведени и нови правила за предоставяне на 
безплатни карти за тролейбусния транспорт. 
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В града има добре развит таксиметров транспорт, като за 
неговото  урегулиране, общинската администрация е издала 257 бр. 
разрешения за таксиметрова дейност, 248 комплекта  стикери по чл. 
21, ал.15 от Наредба 34 на Министерство на транспорта и 71 бр. 
временни пропуски за достъп до търговски обекти и сгради с 
обществена значимост. 

В изпълнение на проект „Община Враца - интегриран и устойчив 
подход през следващия програмен период” стартирахме изготвянето на 
инвестиционен проект за Интегриран градски транспорт на Враца. 
Предстои да бъде направено прединвестиционно проучване за 
цялата система на градския транспорт с вариантни решения за 
разширяване на тролейбусната мрежа в града, рехабилитация на 
съществуващата контактна мрежа и оптимизиране на градския 
транспорт.  

През годината бяха проведени няколко инициативи, насочени 
към превенциите по безопасност на движението: 

-  Общинско ученическо състезание по безопасност на 
движението „Да запазим децата на пътя 2013 г.” 

- Отбелязахме Втората глобална седмица за пътна 
безопасност в периода 6-12 май 2013 г. под мотото „Седмица без 
жертви”, като се  проведе съвместно обучение на младежи от града 
на възраст 15-18 год. за насърчаване на отговорното им поведение 
не само на пътя, но и в живота. 

- Участие в проекта „Застъпници за пътна безопасност” с 
младежи между 16 и 19 години. Проектът стартира през м. октомври 
и е с продължителност една година.    

 
 
 

ПРЕЗ ИЗМИНАЛАГА ГОДИНА ПОСТИГНАХМЕ ГОЛЯМА ЧАСТ 
ОТ ПОСТАВЕНИТЕ ОТ НАС ЦЕЛИ, СВЪРЗАНИ С 
ИНТЕГРИРАНОТО ТЕРИТОРИАЛНО ПЛАНИРАНЕ 

 
� Изработихме Интегриран план за градско 

възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. Враца – център на 
агломерационен ареал Враца. Бяха обособени три зони за 
въздействие, чрез които ще се постигне устойчиво и трайно 
преодоляване на икономическите, природните и социални 
диспропорции в градската територия;  
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� Беше разработена визия за развитието на град Враца до 
2020 година, въз основа на анализ на настоящата ситуация и на 
степента на приложеност на стратегическите документи; 
 

� Беше изготвена Концепция за пространствено развитие 
на града, което е първата стъпка в процеса на изготвяне на Общия 
устройствен план. Беше изготвено и прието от ОбС Враца и Задание 
за изработване на ОУП. 
 

� В рамките на ИПГВР, са изработени и през м. октомври 
бяха публично обявени проекти за подробни и работни 
устройствени планове: в зоната на публични функции с висока 
обществена значимост – 3 проекта, в зоната с потенциал за 
икономическо развитие – 4 проекта, в зоната с преобладаващ 
социален характер – 2 проекта, кръгови кръстовища на булеварди и 
кръстовища – 14 броя.   
 Във връзка с управлението на общинските имоти през 2013 г. 
са изработени служебно 21 проекта за устройствени планове (през 
2012 г. - 12 проекта), от които: в зони с преобладаващо социален 
характер – 6 (през 2012 г. - 1 проект), производствени зони с 
потенциал за икономическо развитие – 5 (през 2012 г. - 3) и в 
централната градска част – 2 (през 2012 г. - 6 проекта). 
 Като цяло през 2013 г. са разрешени за изработване 86 проекта 
за подробни устройствени планове на територията на общината 
(през 2012 г. - 97, през 2011 г. - 132), одобрени са 79 проекта (през 2012 
г. - 88, през 2011 г. - 86). Намаляващият брой частични изменения на 
устройствените планове се дължи на одобрения през 2011 г. план за 
регулация на гр. Враца, който създаде устойчива основа за 
инвестиране. 

През август 2013 г. бе подписан договор за безвъзмездна 
финансова помощ по проектно предложение по схема 
BG161PO001/5-02/2012  „В подкрепа за следващия програмен 
период”. Стойността на договора е 550 хил. лв. Продължителността 
е 18 месеца. Общата цел е укрепване на проектния капацитет на 
Община Враца за успешно участие в изпълнението на Оперативна 
програма „Региони в растеж“ за периода 2014-2020 г. и усвояване на 
финансовите ресурси по Структурните фондове с цел устойчиво и 
интегрирано градско развитие.   
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И през 2013 г.  работихме  за подобряване екологичните 
условия, в които живеем и работим. В съответствие с 
европейските и национални политики за подобряване на 
ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ в публичните и жилищните 
сгради ние: 

 
 
� Спечелихме проект, финансиран от Министерството на 

икономиката и енергетиката по фонд „Козлодуй” и  внедрихме 
мерки за енергийна ефективност на ОДЗ „Брезичка” в  ж.к. 
„Младост“.; 
 

 
 

� Оказвахме регулярна методическа и експертна подкрепа 
на гражданите и организирахме съвместни мероприятия с експерти 
от Министерството на регионалното развитие по представяне на 
проекта „Обновяване на българските домове” по схема „Подкрепа 
за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради” на 
Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.“; 

� Изготвихме отчет за 2012 г. до Агенцията за устойчиво 
енергийно развитие, както и информация по чл.8, ал.1 от Наредба 
за условията и реда за извършване на обследвания за енергийна 
ефективност, касаеща всички сгради общинска собственост с площ 
над 250 м².; 
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� Извършихме енергийни обследвания и изготвихме 
инвестиционни проекти с цел готовност за кандидатстване за 
финансиране на „Средношколско общежитие”.; 

� В изпълнение на проект „В подготовка на следващия 
програмен период“, финансиран по ОПРР 2007-2013 г. подписахме 
договор за изготвяне на технически паспорти на 17 общински 
сгради – сградата на Младежкия дом, Регионалния исторически 
музей, Драматично-кукления театър, Общината и редица училища 
и детски градини. Предстои  енергийно обследване на същите и 
изготвяне на технически проекти за въвеждането на мерките за 
енергийна ефективност на сградите.   

� Разработихме Програма на Община Враца за 
насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници 
и биогорива за периода 2013-2020 г.   Програмата е приета с Решение 
№ 447 от 30.04.2013 г. на Общински съвет – Враца. Стратегическата 
цел на програмата за насърчаване използването на ВЕИ и биогорива 
е създаване на предпоставки за превръщане на Община Враца в 
енергийно ефективна и екологична община. 

� Изготвихме План за действие за устойчиво енергийно 
развитие на Община Враца 2013-2020 г. „Враца 2020 – зелена и 
енергоустойчива”,  приет с Решение № 502 от 25.06.2013 г. на 
Общински съвет – Враца. Стратегическата цел на плана е през 2020 
г. Враца да се превърне в община на ефективното и устойчиво 
управление на енергийните ресурси и зеленият икономически 
растеж, предлагащ високо качество на услуги за населението, 
здравословна и достъпна среда на живот, реални перспективи за 
бизнес инвестиции.  
 
 

В СФЕРАТА НА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
РАБОТИХМЕ В НЯКОЛКО НАПРАВЛЕНИЯ: 

 
1. Опазване и подобряване на водните ресурси 

 
� През 2013 година започна реалното строителство на 

обектите по проекта за воден цикъл на гр. Враца. Изпълниха се 15,5 
км. канализационна мрежа от общо 47,14 км. и 21,3 км. 
водопроводна мрежа от общо 77,23 км. Установено е закъснение в 
изпълнението, като причините за това са свързани с пропуски и 
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грешки в работния проект, което води до препроектиране на 
участъци и одобряване на изменения по време на строителство, 
съгласно ЗУТ. Голям проблем е липсата на подземен кадастър на 
град Враца и произтичащите от това аварии по съществуващите 
подземни проводи и изменения на трасета. Обективна причина е и 
ограниченият ресурс на региона за доставка на инертен материал с 
определена зърнометрия, асфалтови смеси и дефицита на кадри със 
съответната квалификация.     

 

 
 
Изпълнява се и реконструкцията на Пречиствателната станция 

за отпадни води (ПСОВ) – инженеринг. 
През 2013 г. Община Враца проведе обществена поръчка за 

избор на изпълнител на строителството и предстои изпълнението 
на обект „Рехабилитацията на стоманен и реконструкция на 
съществуващ азбестоциментов водопровод от язовир „Среченска 
бара” до град Враца”. Беше изготвен и се процедира ПУП – 
парцеларен план, необходим за  издаването на разрешение за 
строеж от страна на Министерството на регионалното развитие.  

През 2013 г.  по  договорите за строителство са разплатени 
СМР на стойност 5 544 123 лв. Общо за годината по проекта са 
усвоени средства в размер на 11 484 958 лв., а от началото на проекта 
досега са усвоени средства в размер на 18 958 473 лв. 

Несъмнено реализацията на най-големия и мащабен проект 
във водния сектор на България е огромно предизвикателство не 
само пред ръководния екип на Общината и пряко ангажираните в 
неговото изпълнение – строители, доставчици, надзор, звено за 
изпълнение на проекта, но и за всички жители на Враца. 
Сблъскахме се с много проблеми, както с обективен, така и със 
субективен характер. С общи усилия на всички ангажирани с 
изпълнението на проекта графиците и програмите на строителите 
се актуализират и изразявам увереност, че с натрупания опит от 
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първата година на реално строителство ще стартираме успешно 
всички дейности за 2014 г. и ще наваксаме отчетеното изоставане. 

� Изготвихме предпроектно проучване за изграждане на 
канализационна мрежа с мобилни пречиствателни станции за с. 
Згориград.   

� Осъществявахме постоянен контрол върху състоянието 
на язовирите, речните корита, реките, деретата и каналите на 
територията на Общината; 

� Подготвихме необходимата документация за обект 
„Водовземане от сондажни кладенци на Спортен комплекс „Христо 
Ботев” Враца и е направено искане за издаване на разрешение за 
ползване пред Басейнова дирекция - Плевен. 

� След извършено обследване е проектирано и разрешено 
укрепване и корекция на река Лиляшка с цел подобряване 
проводимостта при средни и високи води.  

� Реализирани са  проверки за състоянието на 
отводнителни канали, диги, свлачищни деформации, мостове, 
язовири и други инфраструктурни съоръжения на територията на 
населените места, както и съвместно с областна администрация, 
гражданска защита, Басейнова дирекция относно проводимостта на 
речните корита в населените и извън населените места на община 
Враца. 

� Приключи възстановяването на проводимостта на 
отводнителната система с дължина 800 м. в с. Власатица. 

�  Изпълнени са аварийни  работи за подобряване 
проводимостта на преливника и осигуряване на ретензионен обем 
на яз. Сухия Скът на стойност от 9 752 лв.  

� Изготвени са допълнителни работни проекти за 
укрепване на свлачищни деформации в с. Веслец и яз. Косталево на 
стойност 1 740 лв.  Извършени са допълнителни СМР на яз. 
Косталево  в размер на 76 720 лв. 
 

2. Ефективно управление на отпадъците 
� През 2013 година изготвихме проект и бе разрешена 

рекултивацията на клетки 1.1 и 1.2 на Регионално депо за неопасни 
отпадъци на общини Враца и Мездра, чиято реализация предстои.  

� През 2014 год. ще започне изграждането на 
газосъбиращата и газоотвеждащата система на клетките в рамките 
на приетата план сметка на „Екопроект” ООД - оператор на РДНО 
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� Беше въведена в експлоатация и Сепариращата 
инсталация, като през 2014 г. ще започне и предварителната 
обработка (сортиране) на смесени битови отпадъци. 

� Продължават дейностите по разделно събиране на 
отпадъци от опаковки чрез „ЕКОПАК България”АД. Събраните и 
извозени отпадъци от хартия за периода са 50 241 т. (87% спрямо 
2012 год.), пластмаса - 13 252 т. (61% спрямо 2012 год.), стъкло - 32 843 
т. (59% спрямо 2012 год.). С оглед намаляване ефективността от 
дейността на „ЕКОПАК България” АД през последната година и 
очакваното реално стартиране на дейността на изградената 
„Сепарираща инсталация” в РДНО, Община Враца предвижда 
мерки за допълнително разделно събиране на определени отпадъци 
през 2014 год. 

� Започна процедурата за отреждане на площадка за 
рециклиране на строителни отпадъци. Поради изчерпан капацитет 
предстои преместването на площадката за инертни материали от 
УПИ 12259.15.4 м. Орешака до кв. „Бистрец“ в местността Пискавец 
до с. Косталево. 

� Събраните и извозени отпадъци са 16 336,8 т., като за 
услугата са изразходени 601 656 лв.  

� Събраните и извозени строителни отпадъци за периода 
са 1824 м3, земни маси - 2407 м3, други неопасни отпадъци - 180 м3. 

� Изразходените през 2013 г. средства за сметосъбиране и 
сметоизвозване, поддържане чистотата на уличната мрежа и 
терени, предназначени за обществено ползване в нормални и зимни 
условия, в т.ч. снегопочистване са в размер на 1 517 982 лв. 

� През годината издадохме 191 разрешения за премахване 
и кастрене на дървета, 225 разрешения за предоставяне на съдове за 
твърди битови отпадъци, 51 разрешения за предоставяне на  
градински кошчета и пейки, 250 предупреждения и предписания - 
петкратно завишение спрямо 2012 год., закрити и основно 
почистени са нерегламентирани сметища в населените места на 
общината за 25 766 лв. 

   
3. Подобряване качеството на атмосферния въздух 
 
� Общинската администрация засади 120 бр. 

широколистни и иглолистни декоративни фиданки и храсти на 
обществени места и раздаде 1746 бр. посадъчен материал за 
засаждане на обществени места от гражданите. 
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�  В изпълнение на договора, подписан след провеждане 
на обществена поръчка с „БКС“ ЕООД - Враца, се поддържаха и 
бяха двукратно зацветени 494 кв.м. цветни фигури в зелени площи 
на територията на града. 
 

 
� В рамките на  кампанията „Ден на народните 

будители” бяха засадени 25 широколистни  дървета в спортен 
комплекс „Христо Ботев”.  

� Бяха изготвени работни проекти и предстои 
изграждането на нови паркови зони:  Паркоустрояване на 
обществена озеленена площ в ж.к. „Дъбника“ – нов квартален парк 
с декоративни обществени площи, открита сцена, кафе,  
Рехабилитация и обновяване на обществен парк „Хижата“, паркова 
зона в района на „Медковско дере“    

� Обработени са инвестиционни намерения и 
информация за преценяване на необходимостта от ОВОС – 109 
броя. 
 

 
ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНО И КАЧЕСТВЕНО 
ОБРАЗОВАНИЕ Е ЕДНА ОТ ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ, ПО КОИТО 
СМЕ РАБОТИЛИ И ПРЕЗ 2013 Г.  
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 През   2013 год.  в община Враца предучилищното възпитание 
и подготовка се реализира в 17 детски заведения, разположени в 38 
сгради, от които 5 ЦДГ и 12 ОДЗ. В тях се обучават 2 739 деца, 
разпределени в 111 групи, от които 17 яслени и 93 целодневни 
групи.   
  Задължителната подготовка за училище през 2013/2014 година 
се извършва в ІІІ-та и ІV-та групи. Заети в системата на детските 
заведения  през 2013/2014 година са 439  лица, от които 221 щата 
педагогически персонал и 218 щата непедагогически персонал.  

През учебната  2012/2013 година в община Враца 
функционира мрежа от учебни заведения с 22 училища - 3 начални, 
6 основни, 5 средно общообразователни, 1 спортно, 2 профилирани 
гимназии, 3 професионални гимназии, 1 помощно училище, 1 СОУ 
с професионална квалификация към затвора, Център за работа с 
деца и Средношколско общежитие.  

На територията на общината има 13 средищни училища и 
едно защитено - в с. Тишевица. На всички ученици до 16-годишна 
възраст, които пътуват до средищните училища, е осигурен 
транспорт, целодневна организация на учебния ден и столово 
хранене, съгласно чл. 26, ал. 3 и 4 от ЗНП. 

За учебната 2013/2014 година реализираният държавен план-
прием е:  

� След завършен 7 клас – 17 паралелки; 
� След завършено основно образование – 12 паралелки. 
Обхватът на подлежащите на задължително обучение ученици 

е осъществен максимално. Броят на отпадналите ученици за 
учебната 2012/2013 година е 21, което представлява 0,2%. 

Изготвена бе актуализация на „Общинска програма на 
мерките за насърчаване на творческите заложби на деца с изявени 
дарби през 2013 година”. Одобрени и изплатени са 18 шестмесечни 
стипендии и 7 еднократни финансови подпомагания на стойност 
11 475 лв. По „Националната програма на мерките за насърчаване 
на творческите заложби на деца с изявени дарби през 2013 година” 
имаме 35 едногодишни стипендии на обща стойност 38 205 лв. 

Изготвена бе  нова транспортна схема за превоз на учениците 
до средищните училища на община Враца, с цел оптимизиране на 
дейността в максимална степен. Осигурена е целодневна 
организация на образователно-възпитателния процес за 66 % от 
учениците от начален етап.   
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Организирахме и проведохме „Панаир на образованието”, в 
който участваха всички училища от общината. 

 
 

 От януари 2013 година седем детски заведения прилагат 
система на делегирани бюджети, с възможности да реализират 
собствени приходи, включително приходи от собственост. 
Останалите 10 работят в условия на прилагане на системата на 
делегирани бюджети. Изработени са формули за разпределение на 
средствата по Единен разходен стандарт /ЕРС/ за държавните 
дейности и по определения стандарт за издръжка на дете за 
местните дейности, които се прилагат във всички детски градини. 
Изработените формули адекватно отчетоха различията на детските 
заведения и финансовата година приключи без неразплатени 
разходи. 
  Подготвихме проектно предложение по схема „Училищен 
плод”, на стойност 65 060 лв., което е одобрено и финансирано. 
Проектът има за цел да осигури равен достъп на всички деца в 
детските градини до качествена храна. По проекта децата в ЦДГ и 
ОДЗ 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. 
Продължителността е 7 месеца – до 31.05.2014 г. 
   

През отчетния период подготвихме: 
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- проектно предложение по Програма БГ06 „Грижа за деца и 
младежи в риск”, Компонент 2 „Грижа за деца в риск”, проект „Да 
сбъднем мечтите”. 

- проектно предложение по Програма БГ06 „Грижа за деца и 
младежи в риск”, Компонент 1 „Грижа за младежи в риск” с 
партньор: сдружение „Нов път”; 

       - проект „DEAR STUDENT“, в партньорство с 11 държавни и 
неправителствени организации от 6 държави. 
 
 
Общинската ЗДРАВНА И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА е насочена 
към опазване здравето на хората, намаляване на социалните 
различия и подпомагане на хората в неравностойно положение. 

  
Общинската здравна политика е формирана на базата на 

цялостен и задълбочен анализ на: икономическото равнище, 
равнището на бедност и социална изолация, образование, начин на 
живот, хранене, фактори на средата, достъп до здравна помощ, 
ресурси за здравеопазване, квалификацията и техническата 
осигуреност с персонал, организацията и управлението на 
лечебните заведения.  

През 2013 г. функционираха 38 здравни кабинети в детски 
градини и училища, в които работят 49 медицински специалисти. 
Средногодишният брой обслужвани деца и ученици през 2013 г. е 
приблизително 12 000. В условията на рестриктивен бюджет и при  
добра финансова дисциплина за всички здравни кабинети бяха 
създадени условия за отлично функциониране и оказване на 
качествена медицинска грижа. 

В края на 2013 г. отчетът за извършените имунизации показва 
ръст от 20 % на брой имунизирани деца, в сравнение с предходната 
2012 г., особено сред децата от социално слаби семейства, в т. ч. от 
ромския етнос. В детските заведения и училищата на общината 95 % 
от редовно посещаващите деца и ученици са с изискуемия 
имунизационен статус.  

Извършени са профилактични прегледи от общо 
практикуващ лекар (ОПЛ), както на децата в детските и учебни 
заведения, така и на 157 деца, отглеждани в домашна/семейна среда 
от ромския етнос. Със средства от общинския бюджет и с цел 
подпомагане на социално слаби семейства бяха извършени 
лабораторни изследвания за постъпване в детска градина и яслена 
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група на ОДЗ на 50 деца, както в гр. Враца, така и във филиалите на 
детските заведения в квартал „Кулата“ и селата Върбица, Три 
кладенци, Вировско. 

Прилагайки на практика системата за управление, 
безопасността на храните и контрол на критичните точки, не 
допуснахме през 2013 г. възникването на хранителни отравяния и 
алергии. 
 За поддържане високо ниво на квалификация на работещите в 
здравните кабинети и осигуряване на качествено здравно 
обслужване на децата и учениците, през 2013 г., в бюджета на 
дейността бяха заделени приблизително 6 000 лв.   
 Продължи изпълнението на постигнатите договорености в 
Колективния трудов договор между кмета на община Враца и 
работещите в Училищно и детско здравеопазване. За всички 
медицински специалисти е сключена застраховка „Професионална 
отговорност“. Осигурено е работно облекло на стойност една 
минимална работна заплата за страната.  

През 2013 г. трите общински Детски ясли осигуриха нужното 
качество в отглеждането и възпитанието на средно 240 деца - от 3-
месечна възраст до 3 години.   

Обновена беше базата на Детска ясла № 2 и Детска ясла № 5, за 
което Община Враца инвестира средства в размер на 29 322 лв. За 
подновяване на оборудването и техническата обезпеченост на 
Детските ясли са изразходени 6 901 лв. 

През 2013 г. в Община Враца функционираха 12 Обединени 
детски заведения с 18 яслени групи, в които 51 медицински сестри 
осъществяват  дневна грижа за отглеждане и възпитание 
средногодишно на 400 деца от 10-месечна възраст до 3 години.  

През 2013 г. със съдействието на здравния медиатор сред 
ромския етнос са извършени: 

- имунизации на 111 деца; 
- имунизации и реимунизации на 5 лица; 
- извършени годишни профилактични прегледи на 157 деца; 
- извършени профилактични прегледи на 69 лица. 
  

  На територията на община Враца през годината 
функционираха 26 здравни кабинети в селата, в които 13 ОПЛ 
осигуряват медицинско обслужване на населението. В селата 
Челопек, Три кладенци и Лиляче е осигурена и дентална помощ от 
специалисти по дентална медицина.  
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В ход е подготовка за преместване на здравния кабинет в с. 
Девене, като за целта  са предвидени средства от общинския бюджет 
за изготвяне на технически проект. 

В с. Згориград, след приключване на проект по „Красива 
България“, беше изграден нов здравен кабинет. Предстои 
оборудването му и стартиране на обслужването, отговарящо на  
съвременните медицинските стандарти. 
 „Медико-техническата лаборатория по зъбопротезиране 
(МТЛЗ) - Враца“ ЕООД през годината запази относителна 
финансова стабилност. С Решение № 617/17.12.2013 г. на Общински 
съвет – Враца е дадено съгласие на МТЛЗ да кандидатства за кредит 
в размер на 10 000 лв. за закупуване на допълнително оборудване и 
материали. 
 През 2013 г. „ДКЦ I – Враца“ ЕООД реализира строително-
ремонтни дейности за обновяване на базата в размер на 39 001 лв. С 
цел финансово стабилизиране и оздравяване на Дружеството, с 
Решение на Общински съвет - Враца е предвидено финансово 
подпомагане в размер на 200 000 лв. 

Поради трайно установена финансова нестабилност на 
„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина - 
Враца“ ЕООД, през 2013 г. с Решение № 481/11.06.13 г. на Общински 
съвет – Враца, Дружеството беше обявено в несъстоятелност.    

Успешно се реализира и проект „Изграждане и оборудване на 
Лъчелечебен център в „Комплексен онкологичен център” ЕООД 
град Враца”.  

Като акционер в МБАЛ „Христо Ботев“АД - Враца, Община 
Враца през 2013 г. направи дарение в размер на 19 980 лв. за 
закупуване на интензивен инкубатор за нуждите на 
Неонатологично отделение. 
  С цел осигуряване на здравословна жизнена среда бяха 
предприети следните мерки и действия: 
           На 17.09.2013 г. беше подписан договор с „ВЕТЕРИНАРНИ 
ПРАКТИКИ 3Д“ ООД с предмет: „Изпълнение на дейности по 
Общинска програма за овладяване популацията на 
безстопанствените кучета 2012-2015 г.“ – ветеринарномедицински 
услуги и манипулации на безстопанствени животни. На 09.10.2013 г. 
беше подписан и договор за залавяне и транспортиране на 
безстопанствени кучета до мястото за обработка и обратно или до 
приют. Към настоящия момент са обработени 209 безстопанствени 
кучета, което включва: обезпаразитяване, ваксинация против бяс, 
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кастрация, маркировка (електронен чип и ушна марка), залавяне и 
транспортиране до мястото за обработка и обратно.  

 
Акцент в социалните дейности е създаването на нови 

алтернативни социални услуги, пълноценното използване на 
капацитета на съществуващите специализирани институции, 
предоставящи социални услуги и постепенното им 
трансформиране в социални услуги в общността. 
   В изпълнение на Общинската стратегия за развитие на 
социалните услуги в Община Враца 2011- 2015 г. продължава 
дейността на социалните услуги Звено „Майка и бебе”, Център за 
обществена подкрепа (ЦОП), Наблюдавано жилище, Дом за стари 
хора „Зора”, Дом  за  възрастни хора с умствена изостаналост 
(ДВХУИ) –  с.Три кладенци, Дневен център за деца и възрастни с 
увреждания „Зорница” – Враца. 
    В социалната сфера продължава реализирането на следните 
проекти:  

� „Подкрепа за достоен живот”, дейност „Личен асистент” – 
капацитет 100 потребители и 100 наети лица като лични асистенти – 
за осигуряване на качествени грижи за достоен живот на лица и 
деца с трайни увреждания, които не са в състояние да водят 
самостоятелен начин на живот. В същото време се осигурява 
трудова заетост на трайно безработни лица в трудоспособна 
възраст, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда”.  

� Социална услуга „Обществени трапезарии” -  предоставяне 
на топъл обяд на 120 социално слаби лица до 30.11.2013 г.  
Дейностите по приготвяне и предоставяне на храната се реализират 
от Общинско предприятие „Социални дейности”. 
 
         През изминалата 2013 година спечелихме и други проекти в 
социалната сфера: 

� Проект „И аз имам семейство” по Схема за безвъзмездна 
финансова помощ: „Приеми ме” с продължителност до 31.05.2014 г., 
финансирана от ОП „РЧР”. Към настоящия момент от общо 35 бр. 
подадени заявления от кандидати за приемни родители – 23 
семейства са преминали обучение и са утвърдени. В 17 семейства са 
настанени 19 деца.  

� Проект „Социални услуги в домашна среда”. Обхванати от 
проекта са: безработни лица в трудоспособна възраст, които не са 
придобили право на пенсия, лица с трайни увреждания 
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(включително деца), възрастни хора с ограничения или 
невъзможност за самообслужване. В проекта са обхванати общо 65 
потребители при предвидени 60 и 35 преки доставчици на услугите 
„Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен санитар” при 
предвидени 35 лица в сключения с Агенция за социално 
подпомагане (АСП) договор за безвъзмездна финансова помощ. 

� Проект „Защитено жилище и дневен център за лица с психични 
разстройства”, находящ се на 4-ия етаж от сградата на Център за 
психично здраве – Враца. Проектното предложение започна своята 
реализация от 01.08.2013 г. и към 01.12.2013 г. разполага с пълен 
капацитет настанени потребители. Разкрити са: Защитено жилище 
и Дневен център за психично болни над 18-годишна възраст. 
Продължителността на проектните дейности е до 31.10.2014 г.  

� Проект „Шанс за деца и младежи от дома” е на етап оценка на 
проектно предложение. Проектът е по схема за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ „Да не изоставяме нито едно дете" - 
Компонент 2 – Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси 2007-2013 г.”, финансирана с подкрепа на Европейския 
съюз чрез Европейския социален фонд. Стойността на проектното 
предложение е 790 729 лева.   

� Център за временно настаняване - разкрит съгласно чл. 27 от 
Решение № 390 от 26.03.2013 г. на Общински съвет – Враца. Той е 
комплекс от социални услуги, финансиран чрез общинския 
бюджет, с капацитет 10 места. Предоставя услуги в общността, 
извън обичайната среда, на бездомни лица и семейства в 
неравностойно положение над 18-годишна възраст от цялата 
страна, насочени към задоволяване на ежедневните им 
потребности. 
  Разкрити са два нови пенсионерски клуба - в гр. Враца ПК 
„Съединение” и в с. Мало Пещене. 
 

С Протокол № 33 от 26.03.2013 г. Решение № 390 на Общински 
съвет - Враца продължихме традицията да утвърждаваме фонд в 
размер на 60 000 лв. за еднократно подпомагане с целева финансова 
помощ от 100 лв. за новородено дете, и по 150 лв. за новородени 
близнаци, жители на Община Враца. За периода от 1 януари до 11 
декември 2013 г. са изразходвани 50 300 лв.   

   В изпълнение на Закона за закрила на детето към Община 
Враца беше сформирана Комисия за детето, която е обединяващо и 
координиращо звено на политиките за всички деца на територията 
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на общината и осигурява осъществяването на местната политика и 
на Програмата на Общината  за закрила на детето. 

Беше въведен в експлоатация „Общностен център за деца и 
семейства“. Предстои стартирането на услугата. 

 
 
СПОРТЪТ E ИЗТОЧНИК НА ЗДРАВЕ, затова акцентът в  

областта на спорта през 2013 г. беше поставен върху: 
� поддръжка, подобряване и обновяване на спортната 

инфраструктура; 
� усъвършенстване на системата за финансиране на 

спортните клубове от общината на базата на критерии, отразяващи 
броя обхванати младежи от клуба и постиженията на спортистите; 

� осигуряване на пълна натовареност на спортните 
съоръжения, общинска собственост, без дискриминация на отделни 
клубове и спортове; 

� използване на възможностите за допълнително 
финансиране на спортните клубове. 
  
Извършените дейности са: 

� Актуализирана и приета Общинска спортна програма на 
стойност 150 800 лв.; 

� Ангажиране на свободното време на децата и младежите 
чрез осигуряване възможности за използването на спортната база, 
по график, съобразен с тренировъчния и състезателен процес на 
спортните клубове; 

� Усъвършенстване на системата за финансиране на 
спортните клубове от общината  - финансиране на основание на 
наредба, подписани договори. 
 

 
През годината бяха проведени 80 спортни прояви, включени в 

Общинската спортна програма и 10 на спортни клубове. Най-
масовите прояви бяха: 

� Общински зимен спортно-туристически празник във 
Врачански балкан - хижа „Пършевица” с участието на 600 души; 
 

� Пролетен спортно-туристически събор „Леденика” 2013 
пред пещерата „Леденика” с 600 участници; 
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� Лекоатлетическата щафета по случай Деня на 
българския спорт - 18 май; 

� Спортен празник за децата от детските градини – 22 май; 
� Туристически поход „По стъпките на Ботевата чета” от 

Козлодуй до Околчица; 
 

 
� Спортна и културна програма по случай 23 юни - 

Международния олимпийски ден. Проявата имаше и свое послание 
тази година – „Да спасим олимпийската борба”.  

� Световен ден на ходенето – придружаваща инициатива 
флашмоб „Ще танцуваме ли?” – 19 октомври; 

� Традиционен поход до местността „Речка” - 12 октомври; 
� Спортно състезание „Мама, татко и аз!” по повод Деня на 

християнското семейство за деца от детските градини и техните 
родители;   

� Традиционна анкета „Спортист на годината” 
� Масови спортни мероприятия в селата от общината: кв. 

„Кулата“ – конни състезания; Баница – състезание по плуване; 
Згориград – народни борби. 
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От м. януари до м. юни се проведоха състезанията от 
Ученически игри 2012/2013.   Всички училища взеха участие във 
вътрешно-училищните, общински, областни, зонални състезания и 
на финалите. На финалите в Ученически игри 2012/2013 
участвахме с 4 отбора - волейбол – девойки ХІ-ХІІ клас, от ПМГ 
„Акад. Ив. Ценов”,  два отбора по  лека атлетика - момичета V-VІІ 
клас и девойки VІІІ-Х клас от ПМГ „Акад. Ив. Ценов” и отборът по 
бадминтона на с. Тишевица V-VІІ клас. Отборът по бадминтон с 
учител Николай Златев стана републикански шампион, а отборът 
на ПМГ по волейбол с учител Тодор Тинковски - републикански 
вицешампион. В ученическите игри участваха 14 училища с общ 
брой от всички етапи – около 800 ученици. 

През 2013 г. 14 клуба подадоха документи за финансиране. 
Финансовите средства, определени в Спортната програма за 
клубовете, е 80 000 лв., разпределени според получените точки от 
предишната спортна година.   

 През 2013 г.  бяха регистрирани три нови спортни клуба  - 
баскетболен клуб „Ботев – 2012”, Сдружение спортен клуб 
„Вратица” – Враца и Сдружение „Тенис клуб Враца – 2013”. 
  Не е регламентирано използването на спортната база от 
клубовете и на практика се финансират двойно от Общината, 
проблем, с който предстои да се справим като предложим за 
приемане Наредба за ползване на общински спортни обекти. 
 
 

В изпълнение на Управленската ни програма и през 2013 г. 
положихме усилия за осигуряване на БАЛАНСИРАНО 
РАЗВИТИЕ НА 22 НАСЕЛЕНИ МЕСТА в Общината. 
           
 
 Продължихме традицията „Денят на кмета“, за среща на кмета 
на общината и кметовете и кметските наместници на населените 
места. В делова дискусия се обсъждат проблемите и постиженията 
на всеки тях.  Утвърди се добра координираност и 
взаимодействие на общинската администрация с кметствата.  

 През м. ноември проведох изнесен прием във всички кметства 
на общината. 

За да бъде балансирано развитието, и през изминалата година 
осигурихме гарантирани бюджети на кметовете на кметства и 
кметските наместници за изпълнение на инвестиционните 
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програми по места, за сметосъбиране и сметоизвозване, както и за 
зимно почистване.  
       

Извършиха се ремонти на сградния фонд в населените 
места:     

- Аварийно укрепване и ремонт на конструкцията на 
сградата на кметство с. Власатица по изготвен конструктивен 
проект – 3 768 лв. и изграждане на нова тоалетна в кметството на с. 
Чирен – 3 740 лв.  

Община Враца осигури средства за: 
-  Проектиране на нова комбинирана сграда в с. Бели извор, в 

която ще се помещават кметство, библиотека, младежки и 
пенсионерски клубове – 8 376 лв. Изпълнението й се извършва със 
съдействието на Холсим (България) АД. Община Враца е 
финансирала авторския надзор на обекта в размер на 1 680 лв. 

- Проектиране на универсална зала в с. Власатица, която ще 
удовлетвори нуждите на селото за провеждане на общи 
мероприятия  - 1 800 лв. 

 
По проект „Малки граждански инициативи 2013 год.” са 

одобрени  8 проекта от населените места в общината в т.ч.: 
- Спортен комплекс в с. Девене 
- Изграждане на първи етап на спортна площадка в с. 

Веслец 
- Създаване на зона за отдих с обособена детска площадка с. 

Оходен 
- Кът за отдих и игра на деца в с. Вировско  

  
 По ОП „Развитие на човешките ресурси”, схема „Развитие”  
бяха  бетонирани общо – 12 670 м² улици и обаластрени – 13 950 м² 
улици във всички населени места. Вложените средства от Община 
Враца са на стойност 158 961,00 лв.  
 Ремонтирани са общинските пътища, свързващи населените 
места в общината – изразходени за целта са 310 906 лв. 
  Извършена е подготовка на необходимата документация за 
издаване на Разрешителни за ползване на повърхностен воден обект 
с цел аквакултури и свързаните с тях дейности - за язовири „Три 
кладенци” с. Девене, „Под кръста” с. Тишевица, „Чирен” с. Чирен, 
„Девене”, „Лесконож” с. Голямо Пещене и с. Вировско. 
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Направена бе подготовка на необходимата документация за 
откриване на процедура за издаване на разрешение за ползване 
пред Басейнова дирекция Плевен за обекти „Допълнително 
водоснабдяване на с. Паволче и с. Челопек”, „Укрепване и корекция 
на р. Лиляшка в с. Лиляче, „Аварийно укрепване на мост в с. Три 
кладенци”. 
            Проведе се двудневно обучение на кметовете и секретарите 
на кметства по проблеми на интегрирането.  

 
 
ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ В ПОЛЗА НА 
НАСЕЛЕНИЕТО – в изпълнение на тази наша цел, през 2013 г. 
работихме по изпълнението на проекти по Оперативна програма 
„Административен капацитет“  

 
 
В началото на 2013 година започна изпълнението на 

дейностите по проект „Община Враца – ефективна, 
функционална, ефикасна администрация“, финансиран от ОП 
„Административен капацитет”. Общата стойност на договора е 
171 543,81 лева, като 100 % са безвъзмездна помощ. 

С работата си по този проект си поставихме за цел да 
анализираме състоянието на администрацията, да оптимизираме 
организационната си структура и да подобрим управлението, 
организацията на работа и функционирането на 
административните звена. Извършеният функционален анализ на 
общинската администрация и на информационно-
комуникационната структура на общината, както и изготвените 
планове за действие са не само един добър резултат от задълбочена  
работа по проекта,  нещо повече – ние получихме като продукт от 
работата си ръководство, по което от тук нататък да оптимизираме 
структурата и работните процеси вътре в администрацията. Това 
ще ни позволи още по-ефективно, ефикасно и икономично да 
използваме човешките, финансовите и информационно-
комуникационни ресурси на общината за постигане на устойчиво и 
в полза на врачани местно самоуправление. 

Създаването на условия за по-ефективно и ефикасно 
функциониране на общинската администрация е важна 
предпоставка за осигуряване на повече възможности за устойчиво 
развитие на Община Враца, за привличане на нови инвестиции в 
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икономиката на нашия град, в туризма и услугите, свързани с него, 
в социалната и образователна инфраструктура. 

Убеден съм, че с  работата си по този проект ние поставяме 
едно добро начало не само по оптимизация на функционирането и 
модернизирането на общинската администрация, но и в 
утвърждаването и като предпочитан партньор за гражданите, 
неправителствения сектор, бизнеса и институциите на територията 
на града и общината. 

 
През м. ноември започнахме работа и по Проект: „Устойчиви 

и ефективни общински политики”. Стойността на проекта е 78 
233,69 лева и е с продълнителност 9 месеца. Общата цел на 
проектните дейности е подобряване процеса на разработване, 
прилагане и мониторинг на общински политики за устойчиво 
развитие на Община Враца. В рамките на проекта ще се създадат 
условия за прилагане на ефективни общински политики чрез 
механизми за мониторинг и контрол при осъществяване на 
политики, реализирани от общинската администрация. Ще бъдат 
разработени стратегически документи на общината, като се отчетат 
новите реалности и актуалните интереси на местната общност. Ще 
се подобри работата на местната власт и превръщането й в модерна 
администрация в услуга на гражданите и бизнеса, прилагаща 
съгласувани и ефективни политики за изпълнение на общи за 
държавата и за съответната община цели.  
 

За КАЧЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО и 
през изминалата година осигурихме непрекъснато работно време 
на центъра за административно обслужване на граждани. 
Обслужени са 22 178 граждани, срещу 21 441 през 2012 година. 
Обработените преписки в деловодството на общината са 7 941, 
срещу 7 522 през 2012 година. 

Ръководството на общината продължава да подобрява 
материално-техническата база, свързана с предоставянето на услуги 
за гражданите. През 2013 година внедрихме нови програмни 
продукти в отделите „Човешки ресурси” и „Финансово-счетоводна 
дейност” и подменихме част от локалната мрежа на 
администрацията. Интегрирахме отдалечените работни места на 
дирекциите „Местни данъци и такси” и „ Образование, култура, 
спорт и туризъм” към общинската мрежа, чрез изграждане на VPN 
канал (Virtual private network – Виртуална частна мрежа). За 
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улеснение на гражданите монтирахме ПОС-терминални устройства 
в центъра за административно обслужване и данъчната служба на 
общината. Приключихме първия етап от изграждането на домейн 
контролер, с което ще автоматизираме голяма част от работните 
процеси и ще повишим качеството на обслужването на гражданите. 
Като резултат от проведения функционален анализ на 
информационно-комуникационната инфраструктура на 
общинската администрация по проект „Община Враца – 
ефективна, функционална, ефикасна администрация” изведохме 
основните области на подобрение и през 2014 година ще 
продължим да модернизираме цялата инфраструктура, свързана с 
качественото и бързо обслужване на гражданите, включително и 
чрез предоставяне на услуги по електронен път. 

 
   

СИГУРНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ е основно задължение на 
общинската администрация. Събираме и обобщаваме 
информация, подадена от кметовете в общината, за всички сгради 
общинска собственост, православни храмове, речни корита, 
отводнителни канали, диги, свлачищни деформации, мостове, 
язовири и др. инфраструктурни съоръжения на територията на 
населеното място, чието състояние предполага създаване на риск от 
заплаха за живота и здравето на населението при проливни 
дъждове, обилно снеготопене  и други природни кризи.  

По отношение състоянието на сградния фонд са съставени 222 
констативни протоколи по чл.196 от ЗУТ (268 за 2012 г., 122 за 2011 
г.).  

Относно законността на сгради и постройки са съставени 81 
констативни актове (38 за 2012 г., 30 за 2011 г.).  
  Изпълнени са задачите по отбранително-мобилизационната 
подготовка. Извършва се необходимата превантивна дейност за  
защита на населението в общината при бедствия и аварии. 
 

През изтеклата година акцентът в работата беше поставен 
конкретно върху утвърждаване на ефективното 
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО  на база  сключените  8 
договора за побратимяване от предходните периоди, както и в 
търсенето на нови партньорства с градове и страни.  

Не без основание заложихме на задълбоченото сътрудничество 
между устойчивите общности и местните инициативи с оглед 
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реализирането на съвместни бъдещи проекти в различни сфери на 
местното самоуправление.  

Създадена е предпоставка за утвърждаването на връзките с 
побратимените градове, общини, сдружения и граждани от 
чужбина, както и провеждане на публичните прояви в пълно 
съответствие с държавния протокол. Държим на контактите с 
посолствата на съответните страни у нас, връзката с Консулския 
отдел на Министерството на външните работи на Република 
България.   
   
  Община Враца работи по няколко международни проекта, в 
партньорство със страни от ЕС и чрез тях представя Враца в Европа, 
пред различни общини от съюза, участва във формирането и 
изготвянето на политики:   

1) CONURBANT – Програма Интелигентна енергия Европа 

2) MMWD - Да накараме миграцията да работи за развитие – политики 
и инструменти за стратегическо планиране в регионите и населените 
места в Югоизточна Европа 

3) Платформи за насърчаване на пригодността за заетост на безработни 
младежи в Южна Европа” 

4) SUM ПРОЕКТ (Устойчива градска мобилност), Програма INTERREG 
IVC  

5) Проект за образование за устойчиво човешко развитие „DEAR 
STUDENT” 

7) За подобряване на благосъстоянието на децата и младежите в риск – 
изграждане на устойчив модел за интеграция и социално включване в 
община Враца ” 

6) FIESTA - Целенасочени действия за интелигентно спестяване на 
енергия в семействата” 

  
    На вниманието ни заедно с чуждестранни партньори от 
Италия, Германия, Естония, Полша, Румъния, Словения, Турция 
през годината бяха проблеми на образованието – по програмата 
„Коменски”, от  Швейцария и Франция по проблеми на Червения 
кръст и грижите за децата,  от Англия по програмата „Стъпка по 
стъпка”.  
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ПРЕВРЪЩАНЕТО НА ВРАЦА В ТУРИСТИЧЕСКИ И КУЛТУРЕН 
ЦЕНТЪР НА СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ Е ПРИОРИТЕТ В 
УПРАВЛЕНСКАТА НИ ПРОГРАМА. 

 
Популяризирането, съхранението и развитието на 

природните дадености и културно-историческото наследство на 
Враца и населените места от общината  съвсем естественно заемаха 
първостепенно място в дейността ни за 2013 година. Насочихме 
значителен ресурс в тази посока – чрез спечелени проекти и 
собствени средства. 

 
Постигнахме повишаване на привлекателността на общия 

туристически продукт на Враца чрез благоустрояване  на  
инфраструктурата,  обслужваща  туризма  чрез  развитие  на 
туристическите  атракции, опазване, подобряване състоянието и   
експониране на културно-историческото наследство, както и чрез 
контрол на качеството на туристическите услуги. 

� С изпълнението на проекта „Враца – врата към 
древността”, финансиран по Оперативна програма „Регионално 
развитие”,  ще  подобрим сезонното и териториално разпределение 
на туризма, основано на интегрирано управление и маркетинг на 
дестинациите. Разработихме регионален туристически продукт с 
различни туристически пакети, включващи обекти с национално 
значение като къщата „Баба Илийца, пещерата „Леденика”, 
прохода „Вратцата”, манастира „Седемте престола”, местността 
„Шупловица”, връх „Околчица”, природен феномен „Божия мост” 
и др. Водеща организация по проекта е: Община Враца, а. 
Партньори са: Община Мездра и Община Роман. Проектът е на 
стойност 473 179 лв. Продължителността – 24 месеца. 
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� През 2013 г. приключихме с по-голямата част от 
изпълнението на  проекта „Леденика – туризъм без сезони”, 
финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие”. 
Очакваме да бъде постигнат ръст в туристическите посещения и 
промяна в структурата на посетителите, като се предвижда 
нарастване броят на чуждестранните туристи и делът на 
семействата с деца. Наличието на предвидените в проекта атракции 
ще премахне сезонността на посещенията, което ще доведе до 
равномерно натоварване на територията през годината и в крайна 
сметка до устойчиво използване на ресурсите и спазване статута на 
защитената територия.   

 
� Участвахме в 30-то 

международно туристическо 
изложение „Ваканция и СПА 
ЕКСПО” в „Интер експо 
център” в гр. София с 
атрактивно представяне на 
възможностите за културен, 
фестивален, ловен и 
атракционен туризъм. Свои 
туристически продукти 
представиха Регионалният 
исторически музей, 
Мемориален комплекс „Ботев 
път”, атракционен парк 
„Приказката”, клубовете по 
пара-  и делтапланеризъм, 
велоклуб „Герак”, ПП 
„Врачански Балкан”. За първи 
път бяха показани и 
възможностите за ски-училище 
за деца, които се предлагат в местността „Пършевица”. Представена 
бе артистична реконструкция на древен ритуал за плодородие - 
„Светилище на слънцето”. За първи път на щанда на Община Враца 
бе представен клъстер „Тракея”, който показа биопродукти от 
лимец – хляб, бонбони и бира,  както и традиции, свързани с 
дегустацията и традиционния празник на баницата.  
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� Получихме награда  „Златен приз“ от списание 
„Туризъм и отдих” за утвърждаването на Враца като туристическа 
дестинация за 2012 г.  

 
 

 

� Участвахме и в 10-то юбилейно международно 
туристическо изложение „Културен туризъм” – гр. Велико Търново 
с презентации, вкл.    реконструкция на орфически ритуал с 
използване на сребърни реплики от тракийски съкровища - „Царя 
жрец Дионис и виното”, както и представяне на художествени и 
творчески проекти на наши творци. 
 

� Участвахме в международно туристическо изложение 
„Малка туристическа борса” и кръгла маса за проблемите в туризма 
гр. Поморие, в Шестия Черноморски туристически форум в гр. 
Варна „Еко–туризмът – нашето зелено бъдеще". На изложението във 
Варна за първи път бяха представени седемте туристически пакета, 
разработени по проекта „Враца–врата към древността”. 

� Имаме своите позиции и предложения по създаване на 
общ регионален Бранд на трансграничния регион „Румъния – 
България” в рамките на проект „Обща стратегия за устойчиво 
териториално развитие на трансграничния регион Румъния – 
България и по проект на Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма – „Разработване на стратегия за бранд 
България и въвеждане на практика на интегриран и последователен 
бранд мениджмънт”.  
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� Проведохме значителен брой съвместни инициативи с 

наши партньори:  
� Заедно с ДПП ”Врачански Балкан” и общините Мездра, 

Вършец и Своге проведохме туристическото изложение 
„Зелени дни” в София.  

� Стартира нова инициатива - Филмова лектория „Враца и 
регионът – туризмът във филми и документални кадри”, 
съвместно с Природозащитен център „Натура” . 

� Подготовка и реализация на фотоизложбата „Новите 
археологически разкопки в местността Градище и Програмата за 
патриотично възпитание на Община Враца – новото 
предизвикателство на културния туризъм в региона”; 

 
� „По пътя на Ботевата чета - история, туризъм и признателност” 

с. Паволче, съвместно с Читалището „Фар 30” и МК „Ботев 
път”; 

� Туристически поход по случай Световния ден на туризма; 
� Открит урок „Спомени от моето туристически лято” на немски 

език в Природозащитен център „Натура”; 
� Туристически преход в село Баница в чест на Деня на 

будителите; 
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� Филмова лектория „Скаутски клубове - здрав дух, здраво тяло”; 
� „Европейска седмица за намаляване на отпадъците” съвместно с   

Природо-математическа гимназия „Академик Иван Ценов“, 
клуб „Еко-раница“ и клуб „Млад турист“. 

          
Ориентирани сме към иновативни подходи при провеждане 

на събития и прояви за популяризиране културата и културно-
историческото наследство на региона. Съхраняваме и развиваме 
културните традиции и творчески процеси, поддържаме полезно 
взаимодействие с културните институции, художествени състави, 
творчески организации и читалища. 

През 2013 год. проведохме над 100 изяви, включени в 
културния календар - изложби, чествания на национални, 
регионални и местни празници и бележити дати, конкурси, 
фестивали, различни годишнини, литературни четения и 
концерти. Някои  от изявите са осъществени съвместно с други 
културни институции: Регионален исторически музей и 
Регионална библиотека „Христо Ботев“, читалища, Симфониета, 
Драматично-куклен театър, Младежки дом, творчески съюзи. 
Идеята е все повече организации да се включват в инициирането и 
провеждането на културните изяви, за да отговорим на интересите 
на все повече граждани. 

С концерти, изложби и прожекции на тематични филми 
чествахме Националния празник на България - Трети март и Деня 
на Съединението - 6 септември. За първи път по повод 9 ноември - 
освобождението на Враца от турско иго, се представи и 
театрализирана възстановка на събитията отпреди 126 години.    

 Съвместно с Областна администрация, Врачанска 
митрополия и начално училище „Св. Софроний Врачански” под 
почетния патронаж на вицепрезидента на Република България г-жа 
Маргарита Попова беше проведено заключителното национално 
тържество по повод 200 години от успението на Св. Софроний 
Врачански. 

Знакови и популярни изяви са:  
Международният  фолклорен  фестивал  „Врачанска  пролет”, 

който  се проведе за осми пореден път с  участие на 22 танцови и 
певчески  състави от Гърция, Сърбия, Украйна, Индонезия и 
България. За трите дни на фестивала бяха изнесени 6 концерта и 
едно дефиле. От 2013 година Фестивалът е член на ЦИОФФ;   
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 „Ботеви дни 2013”, които се провеждат под патронажа на  

президента Росен Плевнелиев,  дадоха възможност за включване на  
38 изяви.  

За първи път в рамките на „Ботеви дни” се проведоха и 
поредица от  концерти на открита сцена пред читалище 
„Развитие”. С голям интерес се посрещнаха концертите на трио 
„Тенорите”, група „Интро”, както и изпълнението на оркестър 
„Фанфаренгард” от побратимения ни град Франкфурт, Одер. 
Участие в концертите на открито взеха и танцов състав „Хемус” при 
Община Враца и танцов ансамбъл при  СОУ „Отец Паисий” - 
Враца. За първи път във Враца след края на митинг-зарята беше 
представено светлинно шоу.  

  
 
Нова инициатива беше и 

интерактивното състезание 
„Познавам ли моята България - 
100-те национални обекта” по 
идея на Ученическия общински 
съвет. 
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В рамките на Ботевите дни се представи  прожекцията на 
художествено-документалния филм „БОТЕВ: От Голгота към 
свобода” на младия режисьор и оператор Искрен Красимиров, 
който предизвика изключителен интерес. Филмът, със съдействието 
на Община Враца и Министерство на образованието, младежта и 
науката, ще бъде представен в 30 училища в цялата страна, носещи 
името на Христо Ботев. 

Забелязва се по-голям интерес от страна на националните 
медии към изявите в програмата на „Ботеви дни”. Най-знаковите 
събития като митинг-зарята и поклонението на връх „Околчица” 
бяха отразени от БНТ, БНР, БТА, bТV, TV7 и други електронни 
медии. 

Международният младежки театрален фестивал „Време 2013”, 
който се провежда на 
всеки две години, в 
15-то си издание 
събра над 400 
актьори от 18 
държави, от четири 
континента. За 
първи път бяха 
дошли театрали от 
Колумбия и Руанда. 
В шестте фестивални 
дни бяха изиграни 
19 спектакъла на състави от Румъния, Грузия, Полша, Хърватска, 
Босна и Херцеговина, Русия, Турция, Украйна, Чехия, Италия, 
Латвия, Египет, Германия, Литва, Холандия, Англия, Франция и 

България - Враца, 
София, Перник, 
Пазарджик, Русе. По 
традиция фестивалът се 
организира от 
Младежкия дом и 
театрална група 
„ТЕМП” с режисьор 
Георги Врабчев. И тази 
година Община Враца 
оказа финансова 
подкрепа за 
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реализирането на международното събитие. Специални гости за 
откриването на фестивала бяха дамите от „Sentimental Swingers” и 
джаз секстетът на Михаил Йосифов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Международният младежки театрален фестивал „Време” е 

член на AITA/IATA и Българската асоциация на аматьорските 
театри (БААТ). 

 
Четиринадесетият празник на старата градска песен „Мара 

Врачанка” събра 60 групи от 32 населени места с над 500 участника 
на сцената на Градската концертна зала и се утвърждава като един 
от най-успешните в страната форум с такъв характер.   

 
Танцов състав „Хемус” осъществи успешно турне в  гр. 

Владикавказ, република Северна Осетия-Алания и се завърна с Гран 
при от Международния фестивал „Танц на дружбата”. 

През април Общинският пролетен празник в с. Тишевица събра 
над 450 самодейци. Тази традиция отваря възможности пред 
читалищата да поставят голяма част от дейността си в условия на 
конкурентност и завършеност – от начална подготовка до финална 
изява и оценка на публиката.   Затова водещ мотив в дейността на 
читалищата е запазване на местните традиции и фолклор, както и 
привличане на младите хора към дейностите на читалището.   

 За по-пълноценно реализиране на  Програмата за развитие на 
читалищните дейности през 2013 година бяха определени за 
допълнително финансиране 48 000 лв.     

През месеците юли и август бе проведена лятната работа с 
деца във всички читалища на Община Враца и Регионална 
библиотека „Христо Ботев“. Над 35 са изявите - летни читални, 
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конкурси за рисунка, карнавали, забавни игри, курсове по народни 
танци, надпревара „Млад готвач”, работа с компютри - изготвяне на 
презентации, компютърна графика и обучения. 

През месец ноември 2013 година приключи дейността на 
Проект „Глобални библиотеки - България”. Шест наши проекта 
бяха финансирани по програмата: на Регионалната библиотека 
„Христо Ботев", читалище „Развитие - 1869" във Враца и на 
библиотеките при читалищата в селата Згориград, Чирен, Баница и 
Паволче. Общата стойност на финансирането е 24 хил. лв. 

 През месец ноември се проведе и петият традиционен 
празник „Между добри съседи” между селата  Челопек, Згориград, 
Косталево и Паволче, което тази година беше домакин.  

 

             
           
  Осигурихме за Коледните и новогодишни празници богата и 

разнообразна програма. За украсата на града са закупени нови  
светлинни декорации на стойност над 8 хил. лв., получени от  
дарения на различни фирми от града.  
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УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, 

  
 С отчета  не се изчерпва всичко, извършено в едногодишния 

период - основните, важните дейности са съпътствани от такива с 
ежедневен, рутинен  характер. 

Постигнатото ни дава основание да отчетем, че втората година 
от мандата действително е година на надграждане и развитие. 
Направена е стъпката, с която сме по-близо до изпълнението на 
заложените в Управленската ни програма,  приоритети и цели.  

Несъмнено успешното финализиране на проекта за воден 
цикъл на град Враца ще ни ангажира в най-висока степен. Този 
проект  е предизвикателство не само за нас – пряко ангажираните в 
неговото изпълнение, но и за нашите съграждани в районите, в 
които се извършват дейностите.  

С натрупания опит и практика по-успешно ще пристъпим към 
реализиране на проекта Интегриран план за градско 
възстановяване и развитие и на проектите, финансирани от 
бъдещия специален инструмент за Северозападния район за 
планиране чрез Фонда за устойчиво развитие на регионите. 

В условията на прозрачност, с разумен подход към публичните 
финансови средства ще постигнем стабилност на общинския 
бюджет, за да гарантираме изпълнението на приоритетите ни и 
през 2014 година.  

Многопосочни са дейностите в Общината и администрацията, 
но ако само с две думи трябва да назова онова, което ще даде облика 
на предстоящата година, те са  „работа и надграждане” – за чист и 
приветлив град и села, улици и булеварди, паркове и зони за отдих, 
икономически и социални проекти. 

 
 

СТРУВА СИ ДА РАБОТИМ В СЪГЛАСИЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ЗА ВСИЧКО ТОВА! 


