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ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВРАЦА 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ОБЕДИНЕНИЕ „МИСТ – ЕВРОКОНСУЛТ“ 
Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Враца – устойчива Враца”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007
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.

  

МАТРИЦА – БЮДЖЕТ на Индикативния списък на проектите и дейностите, включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Вр
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Размер на инвестициите

О
бщ

о 
за

 п
ро

ек
та

 (в
 

лв
) 

В т. ч. 

Д
ру

ги
 с

ре
дс

тв
а 

от
 С

Ф
, К

Ф
 

Со
бс

тв
ен

и 
ср

ед
ст

ва
 з

а 
съ

ф
ин

ан
си

ра
не

 

И
зц

ял
о 

со
бс

тв
ен

и 
ср

ед
ст

ва
**

**
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Зона за въздействие ЗВI "Зона с преобладаващ социален характер" общо, в т.ч. 
134,251,322.4

1 
103,280,023.80 2,242,764.69 399,529.87 6,859,879.37

Група 
проекти 
ЗВI-1. 

Образователна инфраструктура: 
Реконструкция, ремонт и оборудване 
на образователни институции 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе

н приоритет 
1.3 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

16,062,977.12 12,970,854.03 803,148.86   2,288,974.24

Проект ЗВI-
1.1 

 Реконструкция, ремонт и внедряване 
на мерки за енергийна ефективност на 
образователни институции – детски 
ясли и градини, основни и средни 
училища 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе

н приоритет 
1.3 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

13,675,338.36 11,042,835.73 683,766.92   1,948,735.72

Дейност 
ЗВI-1.1.1 

СОУ „Никола Войводов”, жк. „Дъбника" ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.3 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

5,757,091.20 4,648,851.14 287,854.56   820,385.50

Дейност 
ЗВI-1.1.2 

ОДЗ "Звездица", жк. "Дъбника" ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.3 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

1,228,752.00 992,217.24 61,437.60   175,097.16

Дейност 
ЗВI-1.1.3 

ОДЗ "Зора", жк. "Дъбника" ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.3 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

2,053,379.16 1,658,103.67 102,668.96   292,606.53

Дейност 
ЗВI-1.1.4 

ОДЗ "Звънче" жк."Сениче" ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.3 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

1,118,318.40 903,042.11 55,915.92   159,360.37

Дейност 
ЗВI-1.1.5 

ОДЗ "Знаме на мира", жк. "Дъбника" ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.3 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

1,520,337.60 1,227,672.61 76,016.88   216,648.11

Дейност 
ЗВI-1.1.6 

ОДЗ "Радост" жк. "Дъбника" ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.3 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

1,997,460.00 1,612,948.95 99,873.00   284,638.05

устойчива Враца”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
авляващия орган. 
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на Индикативния списък на проектите и дейностите, включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Враца 

Размер на инвестициите 

За
бе

ле
ж

ка
 В т. ч.  

Ре
пу

бл
ик

ан
ск

и 
бю

дж
ет

 

Н
ац

ио
на

лн
и 

пр
ог

ра
м

и 
ин

ве
ст

иц
ио

нн
и 

ф
он

до
ве

 

Ча
ст

ни
 

ин
ве

ст
ит

ор
и 

Д
ру

ги
 д

он
ор

и 

Д
ар

ен
ия

 

11 12 13 14 15 16 17 

6,859,879.37     21,469,124.67     
  

2,288,974.24             

1,948,735.72     

        

820,385.50     

        

175,097.16     

        

292,606.53     

      Одобрен по 
схема 5-02 "В 
подкрепа на 
следващия 
програмен 
период" 

159,360.37     

      Одобрен по 
схема 5-02 "В 
подкрепа на 
следващия 
програмен 
период" 

216,648.11     

      Одобрен по 
схема 5-02 "В 
подкрепа на 
следващия 
програмен 
период" 

284,638.05     

      Одобрен по 
схема 5-02 "В 
подкрепа на 
следващия 
програмен 
период" 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВРАЦА 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ОБЕДИНЕНИЕ „МИСТ – ЕВРОКОНСУЛТ“ 
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Проект ЗВI-
1.2 

Оборудване и обзавеждане на 
образователни институции – детски 
ясли и градини, основни и средни 
училища (учебни зали, библиотеки, 
лаборатории, спортни съоръжения, 
учебни корпуси, интернет връзки) 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе

н приоритет 
1.3 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

2,387,638.76 1,928,018.30 119,381.94   340,238.52

Дейност 
ЗВI-1.2.1 

СОУ „Никола Войводов”, жк. „Дъбника ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.3 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

971,248.32 784,283.02 48,562.42   138,402.89

Дейност 
ЗВI-1.2.2 

ОДЗ "Звездица", жк. "Дъбника" ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.3 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

205,896.10 166,261.10 10,294.80   29,340.19

Дейност 
ЗВI-1.2.3 

ОДЗ "Зора", жк. "Дъбника" ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.3 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

365,420.16 295,076.78 18,271.01   52,072.37

Дейност 
ЗВI-1.2.4 

 ОДЗ "Звънче" жк."Сениче" ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.3 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

206,083.08 166,412.09 10,304.15   29,366.84

Дейност 
ЗВI-1.2.5 

ОДЗ "Знаме на мира", жк. "Дъбника" ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.3 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

280,983.53 226,894.20 14,049.18   40,040.15

Дейност 
ЗВI-1.2.6 

ОДЗ "Радост" жк. "Дъбника" ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.3 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

358,007.58 289,091.12 17,900.38   51,016.08

                        

Група 
проекти 
ЗВI-2. 

 Социална инфраструктура: 
Реконструкция, ремонт и оборудване 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе

н приоритет 
1.4 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

1,952,712.00 1,576,814.94 97,635.60   278,261.46

Проект ЗВI-
2.1 

 Реконструкция, ремонт и внедряване 
на мерки за енергийна ефективност на 
социални институции 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе

н приоритет 
1.4 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

1,449,000.00 1,170,067.50 72,450.00   206,482.50

Дейност 
3BI-2.1.1 

Ремонт на дневен център за деца и 
възрастни с увреждания „Зорница” 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.4 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

1,380,000.00 1,114,350.00 69,000.00   196,650.00

Дейност 
3BI-2.1.2 

Изграждане на център по трудотерапия 
и пещ за грънчарство в сградата на 
бившата топлоцентрала в двора на 
център „Зорница“ 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.4 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

69,000.00 55,717.50 3,450.00   

                        

устойчива Враца”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
авляващия орган. 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВРАЦА 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ОБЕДИНЕНИЕ „МИСТ – ЕВРОКОНСУЛТ“ 
Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Враца – устойчива Враца”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007
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Проект ЗВI-
2.2 

Оборудване и обзавеждане на 
социални институции 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе

н приоритет 
1.4 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

503,712.00 406,747.44 25,185.60   71,778.96

Дейност 
3BI-2.2.1 

Оборудване и ибзавеждане на дневен 
център за деца и възрастни с 
увреждания „Зорница” 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.4 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

477,000.00 385,177.50 23,850.00   67,972.50

Дейност 
3BI-2.2.2 

Оборудване и обзавеждане на център 
по трудотерапия и пещ за грънчарство в 
сградата на бившата топлоцентрала в 
двора на център „Зорница“ 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.4 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

26,712.00 21,569.94 1,335.60   

                        

Група 
проекти 
ЗВI-3. 

Културна инфраструктура: 
Реконструкция, ремонт и оборудване 
на културни центрове, театри, 
читалища, библиотеки и други обекти, 
свързани с културния живот 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе

н приоритет 
1.4 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

8,199,119.75 6,620,789.20 409,955.99   1,168,374.56

Проект ЗВI-
3.1 

 Реконструкция, ремонт и внедряване 
на мерки за енергийна ефективност на 
културни центрове 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе

н приоритет 
1.4 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

6,458,126.35 5,214,937.02 322,906.32   920,283.00

Дейност 
ЗВI-3.1.1 

Читалище в жк „Дъбника” с помещения 
за библиотека, медиатека, клубни 
дейности, книжарница, клуб на 
пенсионера, помещение за кварталния, 
камерна зала и игрална зала за деца 
(крило от бившето училище „Давид 
Тодоров“) 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.4 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

969,604.15 782,955.35 48,480.21   138,168.59

Дейност 
ЗВI-3.1.2 

Младежки център,  жк. "Дъбника" (в 
бившето училище „Давид Тодоров”)  

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.4 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

5,488,522.20 4,431,981.68 274,426.11   782,114.41

                        

Проект ЗВI-
3.2 

Оборудване и обзавеждане на 
културни центрове 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе

н приоритет 
1.4 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

1,740,993.41 1,405,852.18 87,049.67   248,091.56

Дейност 
ЗВI-3.2.1 

Читалище в жк „Дъбника” с помещения 
за библиотека, медиатека, клубни 
дейности, книжарница, клуб на 
пенсионера, помещение за кварталния, 
камерна зала и игрална зала за деца 
(крило от бившето училище „Давид 
Тодоров“) 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.4 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

323,335.40 261,093.34 16,166.77   46,075.30

Дейност 
ЗВI-3.2.2 

Mладежки център,  жк. "Дъбника" (в 
бившето училище „Давид Тодоров”)  

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.4 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

1,417,658.00 1,144,758.84 70,882.90   202,016.27

                        

устойчива Враца”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
авляващия орган. 
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Група 
проекти 
ЗВI-4 

Жилищна политика: Обновяване на 
многофамилни жилищни сгради 

ОПРР ПО1 
Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

90,358,066.68 68,026,240.17 224,078.40   638,623.44

Проект ЗВI-
4.1 

Ремонт на основните елементи на 
многофамилни жилищни сгради, 
стоени по индустриален способ и 
мерки за енергийна ефективност 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе

н приоритет 
1.1 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

85,876,498.68 64,407,374.01     

Дейност 
ЗВI-4.1.1 

Панелни сгради, жк. „Сениче"  - общо 
18 броя 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.1 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

19,849,720.81 14,887,290.61     

Дейност 
ЗВI-4.1.2 

Панелни сгради, жк. „Дъбника"  - общо 
51 броя 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.1 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

66,026,777.87 49,520,083.40     

                        

Проект ЗВI-
4.2 

Благоустрояване на междублоковите 
пространства 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе

н приоритет 
1.2 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

4,481,568.00 3,618,866.16 224,078.40   638,623.44

Дейност 
ЗВI-4.2.1 

Междублокови градинки, жк. „Сениче" 
-  20 броя 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.2 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

1,149,120.00 927,914.40 57,456.00   163,749.60

Дейност 
ЗВI-4.2.2 

Междублокови градинки, жк. 
„Дъбника" - 58 броя 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.2 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

3,332,448.00 2,690,951.76 166,622.40   474,873.84

                        

Група 
проекти 
ЗВI-5. 

Подобряване на физическата среда на 
зона, застроена с многофамилни 
жилищни сгради 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе

н приоритет 
1.2 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

14,158,916.98 11,433,325.46 707,945.85   2,017,645.67

Проект ЗВI-
5.1 

Изграждане на детски площадки ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе

н приоритет 
1.2 

Технически 
проекти 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

670,046.70 541,062.71 33,502.34   95,481.65

Дейност 
ЗВI-5.1.1 

Изграждане на детска площадка №11, 
намираща се в жк Дъбника зад бл. 3; 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.2 

Технически 
проект 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

101,952.98 82,327.03 5,097.65   14,528.30

Дейност 
ЗВI-5.1.2 

Изграждане на детска площадка №12, 
намираща се в ж.к.Дъбника между бл.6 
и бл.3; 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.2 

Технически 
проект 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

108,894.14 87,932.02 5,444.71   15,517.41

Дейност 
ЗВI-5.1.3 

Изграждане на детска площадка №15, 
намираща се в ж.к.Дъбника между 
бл.16 и бл.147; 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.2 

Технически 
проект 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

38,824.64 31,350.90 1,941.23   

устойчива Враца”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
авляващия орган. 
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Дейност 
ЗВI-5.1.4 

Изграждане на детска площадка №16, 
намираща се в ж.к.Дъбника между 
бл.142 и бл.9; 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.2 

Технически 
проект 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

65,463.11 52,861.46 3,273.16   

Дейност 
ЗВI-5.1.5 

Изграждане на детска площадка №20, 
намираща се в ж.к.Сениче между бл.50 
и бл.52; 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.2 

Технически 
проект 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

49,726.69 40,154.31 2,486.33   

Дейност 
ЗВI-5.1.6 

Изграждане на детска площадка №24, 
намираща се в ж.к. Дъбника бл.104; 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.2 

Технически 
проект 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

21,556.89 17,407.19 1,077.84   

Дейност 
ЗВI-5.1.7 

Изграждане на детска площадка №25, 
намираща се в ж.к.Дъбника  пред бл.35; 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.2 

Технически 
проект 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

53,971.87 43,582.29 2,698.59   

Дейност 
ЗВI-5.1.8 

Изграждане на детска площадка №26, 
намираща се в ж.к.Дъбника между 
бл.139 и бл.36; 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.2 

Технически 
проект 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

140,716.37 113,628.47 7,035.82   20,052.08

Дейност 
ЗВI-5.1.9 

Изграждане на детска площадка №28, 
намираща се в ж.к.Дъбника до бл.39. 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.2 

Технически 
проект 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

88,940.01 71,819.06 4,447.00   12,673.95

                        

Проект ЗВI-
5.2 

Изграждане и рехабилитация на 
спортни игрища 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе

н приоритет 
1.2 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

1,027,656.00 829,832.22 51,382.80   146,440.98

Дейност 
ЗВI-5.2.1 

Рехабилитация на затревено футболно 
игрище в жк „Дъбника“; 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.2 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

315,201.60 254,525.29 15,760.08   44,916.23

Дейност 
ЗВI-5.2.2 

Изграждане на затревено футболно 
игрище в жк „Дъбника“ между бл. 123 и 
бл. 22; 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.2 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

361,972.80 292,293.04 18,098.64   51,581.12

Дейност 
ЗВI-5.2.3 

Изграждане на затревено футболно 
игрище в жк „Сениче“ 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.2 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

350,481.60 283,013.89 17,524.08   49,943.63

                        

Проект ЗВI-
5.3 

Реконструкция на парк и изграждане 
на обществени зелени площи  

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе

н приоритет 
1.2 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

275,788.80 222,699.46 13,789.44   39,299.90

устойчива Враца”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
авляващия орган. 
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Дейност 
ЗВI-5.3.1 

Реконструкция на площад 
„Възраждане“ (между пощата и „Пени 
маркет“) 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.2 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

232,696.80 187,902.67 11,634.84   33,159.29

Дейност 
ЗВI-5.3.2 

Изграждане на площадки за домашни 
любимци - 2 броя 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.2 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

43,092.00 34,796.79 2,154.60   

                        

Проект ЗВI-
5.4 

Рехабилитация и реконструкция на 
улични мрежи, улично осветление и 
изграждане на обществени паркинги 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе

н приоритет 
1.2 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

12,185,425.48 9,839,731.07 609,271.27   1,736,423.13

Дейност 
ЗВI-5.4.1 

Реконструкция на улици, паркинги, 
осветление, пешеходни и велоалеи, 
озеленяване, траншеи за слаботоковата 
мрежа и създаване на достъпна среда 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.2 

Технически 
проект 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

12,127,122.00 9,792,651.02 606,356.10   1,728,114.89

Dейност 
ЗВI-5.4.2 

Изграждане на обществен паркинг в жк 
Дъбник, ул. Околчица, кв.34, УПИ II 149, 
пред бл.5 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.2 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

32,965.38 26,619.54 1,648.27   

Dейност 
ЗВI-5.4.3 

Изграждане на обществен паркинг в жк 
Дъбник, ул. Околчица, кв.56, УПИ III 71, 
до градски пазар 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.2 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

25,338.10 20,460.51 1,266.90   

                        

Група 
проекти 
ЗВI-6. 

Сгради с обществена функция: 
Реконструкция, ремонт и оборудване 

    
Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

399,529.87     399,529.87 

Проект ЗВI-
6.1 

Реконструкция, ремонт и внедряване 
на мерки за енергийна ефективност на 
общинските зони в сградата на пощата 
в ж.к. "Дъбника"  

    
Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

328,475.95     328,475.95 

  

Дейност 
ЗВI-6.1.1 

Внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, реновация на 
инсталациите, ремонт на сградата и 
прилежащия терен; 

    Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

271,019.95     271,019.95 

  

Дейност 
ЗВI-6.1.2 

Осигуряване на достъп и равноправна 
среда за хора с увреждания; 

    Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

40,219.20     40,219.20 

  

Дейност 
ЗВI-6.1.3 

Осигуряване на противопожарните 
изисквания за сградата; 

    Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

17,236.80     17,236.80 

  

устойчива Враца”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
авляващия орган. 
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Проект ЗВI-
6.2 

Оборудване и обзавеждане на 
общинските зони в сградата на пощата 
в ж.к. "Дъбника" 

    
Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

71,053.92     71,053.92 

  

Дейност 
ЗВI-6.2.1 

Сградата на пощата в ж.к. "Дъбника" 

    Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

71,053.92     71,053.92 

  

                        

Група 
проекти 
ЗВI-7. 

Меки мерки 
ОПРЧ
Р 

  
Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

3,120,000.00 2,652,000.00     468,000.00

Проект ЗВI-
7.1 

 Общински мерки за достъп до заетост 
за трайно безработни и хора с 
увреждания – подкрепа за развитие на 
кооперации и социални предприятия 

ОПРЧ
Р 

ПО2, 
Инвестиционе
н приоритет 3 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

400,000.00 340,000.00     60,000.00

Проект ЗВI-
7.2 

Център за развитие на общности 
ОПРЧ

Р 

ПО2, 
Инвестиционе
н приоритет 1 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

700,000.00 595,000.00     105,000.00

Проект ЗВI-
7.3 

Популяризиране и развитие на 
Приемната грижа в община Враца и 
включване на работещи приемни 
семейства  

ОПРЧ
Р 

ПО2, 
Инвестиционе
н приоритет 2 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

500,000.00 425,000.00     75,000.00

Проект ЗВI-
7.4 

Продължаване дейността на Звено 
„Майка и бебе” (ЗМБ) в град Враца  

ОПРЧ
Р 

ПО2, 
Инвестиционе
н приоритет 2 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

500,000.00 425,000.00     75,000.00

Проект ЗВI-
7.5 

Програма "Личен асистент" 
ОПРЧ

Р 

ПО2, 
Инвестиционе
н приоритет 2 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

350,000.00 297,500.00     52,500.00

Проект ЗВI-
7.6 

Център за социална рехабилитация и 
интеграция (ЦСРИ) 

ОПРЧ
Р 

ПО2, 
Инвестиционе
н приоритет 2 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

550,000.00 467,500.00     82,500.00

Проект ЗВI-
7.7 

Извършване на междинна и 
последваща оценка на изпълнението 
на проектите в ЗВI 

ОПДУ ПО1 
Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

18 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

120,000.00 102,000.00     18,000.00

Зона за въздействие ЗВII "Зона с потенциал за икономическо развитие" общо, в т.ч. 
165,169,988.5

9 
95,572,851.53 2,252,248.63   8,125,065.72

Група 
проекти 
ЗВII-1. 

Образователна инфраструктура: 
Реконструкция, ремонт и оборудване 
на образователни институции    

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе

н приоритет 
1.3 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

5,263,176.44 4,250,014.98 263,158.82   750,002.64

устойчива Враца”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
авляващия орган. 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВРАЦА 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ОБЕДИНЕНИЕ „МИСТ – ЕВРОКОНСУЛТ“ 
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Проект 
ЗВII-1.1 

Реконструкция, ремонт и внедряване 
на мерки за енергийна ефективност на 
професионални гимназии 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе

н приоритет 
1.3 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

4,613,393.69 3,725,315.40 230,669.68   657,408.60

Дейност 
ЗВII-1.1.1 

Професионална гимназия по търговия и 
ресторантьорство – Враца 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.3 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

4,613,393.69 3,725,315.40 230,669.68   657,408.60

                        

Проект 
ЗВII-1.2 

Оборудване и обзавеждане на 
професионални гимназии 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе

н приоритет 
1.3 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

649,782.76 524,699.58 32,489.14   92,594.04

Дейност 
ЗВII-1.2.1 

Професионална гимназия по търговия 
и ресторантьорство – Враца. 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.3 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

649,782.76 524,699.58 32,489.14   92,594.04

                        

Група 
проекти 
ЗВII-2. 

Социална инфраструктура: 
Реконструкция, ремонт и оборудване 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе

н приоритет 
1.4 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

14,439,067.14 11,659,546.71 721,953.36   2,057,567.07

Проект 
ЗВII-2.1 

Реконструкция, ремонт и внедряване 
на мерки за енергийна ефективност на 
социални институции 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе

н приоритет 
1.4 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

10,901,631.75 8,803,067.64 545,081.59   1,553,482.52

Дейност 
3BII-2.1.1 

Изграждане на хоспис в сградата на  
бившия „Химически техникум" 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.4 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

4,930,238.14 3,981,167.30 246,511.91   702,558.93

Дейност 
3BII-2.1.2 

Изграждане на младежки занаятчийски 
център и център за техническо развитие 
в сградата на бившето училище „Антон 
Иванов“ 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.4 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

3,865,923.01 3,121,732.83 193,296.15   550,894.03

Дейност 
3BII-2.1.3 

Преместване на съществуващия 
„Център за обществена подкрепа“ и 
неговото разширение в блок №5 (ул. 
„Никола Вапцаров“) – партерен и първи 
етаж 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.4 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

1,441,400.80 1,163,931.15 72,070.04   205,399.61

Дейност 
3BII-2.1.4 

Разполагане на различни социални 
дейности на партерно ниво в блок №3 
(ул. „Никола Вапцаров“) 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.4 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

664,069.80 536,236.36 33,203.49   94,629.95

                        

Проект 
ЗВII-2.2 

Оборудване и обзавеждане на 
социална инфраструктура 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе

н приоритет 
1.4 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

3,537,435.39 2,856,479.08 176,871.77   504,084.54

устойчива Враца”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
авляващия орган. 
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Дейност 
3BII-2.2.1 

Хоспис в сградата на  бившия 
„Химически техникум" 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.4 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

1,924,159.06 1,553,758.44 96,207.95   274,192.67

Дейност 
3BII-2.2.2 

Младежки занаятчийски център и 
център за техническо развитие в 
сградата на бившето училище „Антон 
Иванов“ 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.4 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

1,233,293.89 995,884.81 61,664.69   175,744.38

Дейност 
3BII-2.2.3 

„Център за обществена подкрепа“ и 
неговото разширение в блок №5 (ул. 
„Никола Вапцаров“) – партерен и първи 
етаж 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.4 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

309,765.92 250,135.98 15,488.30   44,141.64

Дейност 
3BII-2.2.4 

Социални дейности на партерно ниво в 
блок №3 (ул. „Никола Вапцаров“) 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.4 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

70,216.52 56,699.84 3,510.83   10,005.85

                        

Група 
проекти 
ЗВII-3. 

Инженерна инфраструктура: 
Реконструкция и рехабилитация на 
съществуващите подземни мрежи и 
изграждане на нови 

ОПОС ПО1 
Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

30 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

5,609,973.60 4,353,339.51 168,299.21   1,088,334.88

Проект 
ЗВII-3.1 

Реконструкция и рехабилитация на 
съществуващата ВиК мрежа и 
изграждане на нова 

ОПОС ПО1 
Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

30 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

5,609,973.60 4,353,339.51 168,299.21   1,088,334.88

Дейност 
ЗВII-3.1.1 

Реконструкция и рехабилитация на 
съществуващата и изграждане на нова 
водоснабдителна мрежа 

ОПОС ПО1 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

30 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

1,869,991.20 1,451,113.17 56,099.74   362,778.29

Дейност 
ЗВII-3.1.2 

Реконструкция и рехабилитация на 
съществуващата и изграждане на нова 
канализационна мрежа 

ОПОС ПО1 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 30 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

3,739,982.40 2,902,226.34 112,199.47   725,556.59

                        

Група 
проекти 
ЗВII-4. 

Здравна инфраструктура: 
Реконструкция, ремонт и оборудване 
на здравни заведения 

ОПРР 

ПО3, 
Инвестиционе

н приоритет 
3.1 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

4,821,748.47 3,893,561.89 241,087.42   687,099.16

Проект 
ЗВII-4.1 

 Реконструкция, ремонт и внедряване 
на мерки за енергийна ефективност на 
здравни центрове 

ОПРР 

ПО3, 
Инвестиционе

н приоритет 
3.1 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

3,405,077.55 2,749,600.12 170,253.88   485,223.55

Дейност 
ЗВII-4.1.1 

ДКЦI - ВРАЦА ЕООД - БАЗА 2 ОПРР 

ПО3, 
Инвестиционе
н приоритет 

3.1 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

3,405,077.55 2,749,600.12 170,253.88   485,223.55

                        

устойчива Враца”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
авляващия орган. 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВРАЦА 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ОБЕДИНЕНИЕ „МИСТ – ЕВРОКОНСУЛТ“ 
Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Враца – устойчива Враца”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007
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Проект 
ЗВII-4.2 

Оборудване и обзавеждане на 
здравни центрове 

ОПРР 

ПО3, 
Инвестиционе

н приоритет 
3.1 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

1,416,670.92 1,143,961.77 70,833.55   201,875.61

Дейност 
ЗВII-4.2.1 

ДКЦI - ВРАЦА ЕООД - БАЗА 2 ОПРР 

ПО3, 
Инвестиционе
н приоритет 

3.1 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

1,416,670.92 1,143,961.77 70,833.55   201,875.61

                        

Група 
проекти 
ЗВII-5. 

Подобряване 
конкурентноспособността на местната 
икономика 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе

н приоритет 
1.2 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

27 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

89,627,026.61 51,344,703.90     

Проект 
ЗВII-5.1: 

Изграждане на нов логистичен парк  в 
УПИ II, кв.11; УПИ II, кв.12; УПИ I, кв.12; 
УПИ V, кв.9; УПИ VI, кв.14 и УПИ III, 
кв.14 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе

н приоритет 
1.2 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

27 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

70,966,482.05 35,483,241.02     

Дейност 
ЗВII-5.1.1 

Изграждане на нов логистичен парк 
парк 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.2 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 27 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

63,842,952.60 31,921,476.30     

Дейност 
ЗВII-5.1.2 

Оборудване и обзавеждане на нов 
логистичен парк парк 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.2 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 27 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

7,123,529.45 3,561,764.72     

                        

Проект 
ЗВII-5.2 

Изграждане на Технологичен парк  в 
УПИ I, кв.14 (бизнес иновационен 
център) 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе

н приоритет 
1.2 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

27 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

18,660,544.56 15,861,462.88     

Дейност 
ЗВII-5.2.1 

Изграждане на Технологичен парк 
(бизнес иновационен център) 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.2 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 27 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

17,073,050.40 14,512,092.84     

Дейност 
ЗВII-5.2.2 

Оборудване и обзавеждане на 
Технологичен парк (бизнес 
иновационен център) 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.2 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 27 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

1,587,494.16 1,349,370.04     

                        

Група 
проекти 
ЗВII-6. 

Подобряване на физическата среда на 
индустриалната зона 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе

н приоритет 
1.2 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

17,154,996.33 13,852,659.53 857,749.82   2,444,586.98

Проект 
ЗВII-6.1 

Изграждане на детски площадки ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе

н приоритет 
1.2 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

174,809.19 141,158.42 8,740.46   24,910.31

Дейност 
ЗВII-6.1.1 

Изграждане на детска площадка №40, 
намираща се на ул.Н.Вапцаров 1 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.2 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

97,243.59 78,524.20 4,862.18   13,857.21

устойчива Враца”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
авляващия орган. 
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Дейност 
ЗВII-6.1.2 

Изграждане на детска площадка №41, 
намираща се на ул.Вапцаров 5 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.2 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

77,565.60 62,634.22 3,878.28   11,053.10

                        

Проект 
ЗВII-6.2 

Реконструкция на парк и изграждане 
на обществени зелени площи 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе

н приоритет 
1.2 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

7,866,229.14 6,351,980.03 393,311.46   1,120,937.65

Дейност 
ЗВII-6.2.1 

Благоустрояване на гробищен парк; ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.2 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

3,226,657.14 2,605,525.64 161,332.86   459,798.64

Дейност 
ЗВII-6.2.2 

Благоустрояване на зелените площи в 
зоната - Реконструкция на пешеходни и 
велоалеи, енергоеф. осветление, 
озеленяване, траншеи за слаботоковата 
мрежа и създаване на достъпна среда; 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.2 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

4,596,480.00 3,711,657.60 229,824.00   654,998.40

Дейност 
ЗВII-6.2.3 

Изграждане на площадки за домашни 
любимци - 2 броя. 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.2 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

43,092.00 34,796.79 2,154.60   

                        

Проект 
ЗВII-6.3 

Рехабилитация и реконструкция на 
улични мрежи, улично осветление и 
изграждане на обществени паркинги 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе

н приоритет 
1.2 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

9,113,958.00 7,359,521.09 455,697.90   1,298,739.02

Дейност 
ЗВII-6.3.1 

Изграждане на нови второстепенни 
улици за допълването на уличната 
мрежа и реконструкция на улици, 
паркинги, осветление, пешеходни и 
велоалеи, озеленяване, траншеи за 
слаботоковата мрежа и създаване на 
достъпна среда 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.2 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

8,905,680.00 7,191,336.60 445,284.00   1,269,059.40

Дейност 
ЗВII-6.3.2 

Изграждане на обществени паркинги с 
енергоефективно осветление и 
озеленяване 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.2 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

208,278.00 168,184.49 10,413.90   29,679.62

                        

Група 
проекти 
ЗВII-7. 

Частни проекти 

          

27,584,000.00 5,649,525.00     996,975.00

Проект 
ЗВII-7.1 

 Изграждане на нова газоснабдителна 
мрежа и ГРП 

      
48 Не се предвиждат 11,200,000.00       

устойчива Враца”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
авляващия орган. 
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Дейност 
ЗВII-7.1.1 

Изграждане на газоснабдителна мрежа:                                                                                         
1.1 ул."Г.Апостолов"- от УПИ XXIX 172 до 
I 364- общо 351 м;                                                                            
1.2. ул."Индустриална" цялата- общо 
187 м;                                                                                                                  
1.3. ул."Хр.Смирненски"-от 
ул."Индустриална" до ул."Текстилец"- 
общо 345 м;                                                                 
1.4. ул."Текстилец"- от 
ул."Хр.Смирненски" до ул."Баба 
Илийца"- общо 720 м;                                         
1.5. ул."Баба Илийца"- от ул."Текстилец" 
до бул."Мито Орозов"- общо 211 м;                                             
1.6. вътрешно- квартална улица между 
ул."Текстилец" УПИ I 243 и бул."Мито 
Орозов" УПИ XVIII 53 с разклонения за 
бл.20, бл.1, бл.3 и бл.5- общо 350 м;                                                                        
1.7. ул."Др.Цанков"- от бул."Мито 
Орозов" до ул."Братя миладинови"- 
общо 652 м;                          
1.8. ул."Складова"- от ул."Др.Цанков" 
до ул."Братя Миладинови"- общо 840 м;                                      
1.9. бул."Мито Оризов"- от ул."Братя 
Миладинови" до УПИ IX 218- общо 150 
м. 

    

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

48 Не се предвиждат 6,400,000.00       

Дейност 
ЗВII-7.1.2 

Изграждане на ГРП-та:  
2.1 ГРП 3 - P=5/ 0,5bar Q=7000 m3/h в 
УПИ VII 24 при кръстовището на 
бул."Мито Орозов" и ул."Братя 
Миладинови";                                                                                                                               
2.2 ГРП 6 - P=5/ 0,5 bar Q=3000m3/h при 
кръстовището на ул."Индустриална" и 
ул."Хр. Смирненски. 

    

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

48 Не се предвиждат 4,800,000.00       

Проект 
ЗВII-7.2 

Изграждане на площадка за събиране, 
съхранение и транспортиране на 
отпадъци от черни и цветни метали, 
излезли от употреба МПС, излезли от 
употреба акумулаторни батерии и 
излязло от употреба ЕЕО  

ОПИК 

    

36 Не се предвиждат 5,890,000.00 2,503,250.00     44

Дейност 
ЗВII-7.2.1 

На ул."Шипка" №2, в Източна 
Промишлена зона 1:                                                                
- изграждане на площадка с леярен цех                                                                                          
- 2бр. Чистачни машини                                                                                                                                       
- изграждане на механичен цех                                                                                      
- изграждане на административна 
сграда                                                                                                                      
- оборудване;  

ОПИК 

  

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

36 Не се предвиждат 3,200,000.00 1,360,000.00     240,000.00

устойчива Враца”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
авляващия орган. 
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Дейност 
ЗВII-7.2.2 

В кв.1, УПИ XV, Западна Промишлена 
Зона:                                                                                                
- изграждане на площадка;                                                                                                      
- реконструкция на съществуващо хале 
и административна сграда;                                                               
- изграждане на система за събиране и 
третиране на битови отпадъци в 
населено място; 

ОПИК 

  

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

36 Не се предвиждат 2,150,000.00 913,750.00     161,250.00

Дейност 
ЗВII-7.2.3 

Изграждане на площадка за събиране, 
съхранение и транспортиране на 
отпадъци от черни и цветни метали ПИ 
с № 12259.1027.59 по кадастрална 
карта на гр.Враца на ул."В.Кънчов" 

ОПИК 

  

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

36 Не се предвиждат 540,000.00 229,500.00     40,500.00

                        

Проект 
ЗВII-7.3 

Автомобилна газозарядна станция ОПИК 
    

24 Не се предвиждат 545,000.00 231,625.00     40,875.00

Дейност 
ЗВII-7.3.1 

В ПИ с № 12259.1011.134 по 
кадастрална карта на гр.Враца на ул." 
Др. Цанков" :- монтиране на компресор 
за сгъстяване на природен газ; - 
монтиране на 1бр. газозарядна 
колонка;                                                                                                                   
- изграждане на обслужваща сграда за 
персонала;  - изграждане на площадка 
за зареждане на автомобили. 

ОПИК 

  

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 Не се предвиждат 545,000.00 231,625.00     40,875.00

                        

Проект 
ЗВII-7.4 

БКТП - 20/0,4 kv, 2х630 kVA и кабелни 
линии CpH и HH към него  

      
24 Не се предвиждат 1,680,000.00       

Дейност 
ЗВII-7.4.1 

В УПИ I, кв.5 Източна Промишлена Зона:                                                      
- изграждане на нов БКТП;                                                                                                      
- изтегляне подземно на нова кабелна 
линия CpH  с дължина 110м;                                                              
- изтегляне подземно на кабел НН с 
дължина 10м;                                                                                                  
- монтаж на ел. табло тип ТЕМО;                                                                                                 
- нови тройни шахти 180/90см- 5бр. 

    

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 Не се предвиждат 1,680,000.00       

                        

Проект 
ЗВII-7.5 

Изграждане на цех за смилане и 
пресяване на слънчогледов шпрот 

ОПИК 
    

24 Не се предвиждат 2,130,000.00 905,250.00     159,750.00

Дейност 
ЗВII-7.5.1 

В УПИ ХХ 4996, кв.13, Промишлена зона ОПИК 
  Проектна идея 

(инвестиционн
о намерение) 

24 Не се предвиждат 2,130,000.00 905,250.00     159,750.00

                        

Проект 
ЗВII-7.6 

Леярски цех  ОПИК 
    

24 Не се предвиждат 610,000.00 259,250.00     45,750.00

Дейност 
ЗВII-7.6.1 

Бивш завод "Гаврил Генов"- 
Индустриална зона, ул."Текстилец" №3:                                                            
- изграждане на производствена 
площадка;                                                                                                  
- изграждане на склад. 

ОПИК 

  

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 Не се предвиждат 610,000.00 259,250.00     45,750.00

                        

Проект 
ЗВII-7.7 

Разкриване на площадка за 
разкомплектоване на възли/ части от 
автомобили 

ОПИК 
    

24 Не се предвиждат 410,000.00 174,250.00     30,750.00

устойчива Враца”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
авляващия орган. 

13 

161,250.00     1,075,000.00 

      

40,500.00     270,000.00 

      

            

40,875.00     272,500.00 
      

40,875.00     272,500.00 

      

            

      1,680,000.00 
      

      1,680,000.00 

      

            

159,750.00     1,065,000.00 
      

159,750.00     1,065,000.00 
      

            

45,750.00     305,000.00 
      

45,750.00     305,000.00 

      

            

30,750.00     205,000.00 
      



    
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 Европейски фонд  
за регионално развитие 

 
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 
 

  

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВРАЦА 
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Дейност 
ЗВII-7.7.1 

 В ПИ с № 12259. 1021. 51, в 
кв."Промишлена зона":                                                                                      
- изграждане на закрит склад 

ОПИК 

  
Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 Не се предвиждат 410,000.00 174,250.00     30,750.00

                        

Проект 
ЗВII-7.8 

Преустройство на съществуващи 
базови станции GSM/ UMTS  

      
24 Не се предвиждат 196,000.00       

Дейност 
ЗВII-7.8.1 

ID 5517- Враца, ж.к."Дъбника", бл.105 
    Проектна идея 

(инвестиционн
о намерение) 

24 Не се предвиждат 72,000.00       

Дейност 
ЗВII-7.8.2 

ID 5546- Враца, ул."Кр. Българията" 
№19, бл."Здравец" 

    
Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 Не се предвиждат 68,000.00       

Дейност 
ЗВII-7.8.3 

ID 5577- Враца, ул."Мито Орозов" №2, 
жилищин бл."Хемус 4" 

    Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 Не се предвиждат 56,000.00       

                        

Проект 
ЗВII-7.9 

Изграждане на "Гигабитова пасивна 
оптична мрежа" ( GPON) на 
територията на гр.Враца 

      
48 Не се предвиждат 1,215,000.00       

Дейност 
ЗВII-7.9.1 

За целия град:                                                                                                               
- изтегляне на оптичен кабел в 
подземната инфраструктура 15 500м;                                                               
- монтиране на 20бр. разпределителни 
табла. 

    

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

48 Не се предвиждат 1,215,000.00       

                        

Проект 
ЗВII-7.10 

Сграда с производствено и търговско 
предназначение и офисна част на 
ДИСК – ГТ – 93    ООД 

ОПИК 
    

48 Не се предвиждат 1,500,000.00 637,500.00     112,500.00

Дейност 
ЗВII-7.10.1 

Изграждане  на производствен  цех  за  
сглобяване на отоплителна техника от  
готови компоненти, изграждане на  цех  
за производство  на  пелети (вид 
алтернативно гориво) и изградане на 
търговски площи за продажба на 
готовата продукция за вътрешния пазар 

ОПИК 

  

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

48 Не се предвиждат 1,500,000.00 637,500.00     112,500.00

                        

Проект 
ЗВII-7.11 

Изграждане на втора SMD линия ОПИК 
    

36 Не се предвиждат 1,290,000.00 548,250.00     96,750.00

Дейност 
ЗВII-7.11.1 

1. Закупуване и внедряване в 
производство на автоматизирана линия 
за монтаж на повърхностни елементи- 
SMD линия. Подреждане на машините в 
производствена линия, пуск на 
машините и започване на 
производство. 2. Подобряване на 
общото състояние на стените и покрива 
на цеха и полагане на основи за 
изграждане на изолация. По този начин 
се премахват вредните агенти и 
здравезастрашаващи фактори като 
плесени и мухъли. 3 Изграждане на 
изолация и енергийно ефективна 
дограма, съобразена с последните 

ОПИК 

  

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

36 Не се предвиждат 1,290,000.00 548,250.00     96,750.00

устойчива Враца”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
авляващия орган. 

14 

30,750.00     205,000.00 

      

            

      196,000.00 
      

      72,000.00 
      

      68,000.00 

      

      56,000.00 

      

            

      1,215,000.00 
      

      1,215,000.00 

      

            

112,500.00     750,000.00 
      

112,500.00     750,000.00 

      

            

96,750.00     645,000.00 
      

96,750.00     645,000.00 

      



    
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 Европейски фонд  
за регионално развитие 

 
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 
 

  

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВРАЦА 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ОБЕДИНЕНИЕ „МИСТ – ЕВРОКОНСУЛТ“ 
Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Враца – устойчива Враца”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007
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.

  

тенденции. Това ще повиши 
енергийната ефективност на цеха. 4 
Подобряване на цялостната система за 
ОВК за да се подобри енергийната 
ефективност и условията на труд, чрез 
намаляване на вредните частици във 
въздуха. Това ще доведе до съществени 
икономии благодарение на подмяна на 
отоплението със съвременно енергийно 
ефективно. 5 Подмяна на осветлението 
със светодиодно за понижаване на 
разходите за осветление, като 
същевременно се подобри 
осветеността в помещението и нейното 
разпределение. 

                        

Проект 
ЗВII-7.12 

Закупуване на шприцове и обновление ОПИК 
    

24 Не се предвиждат 480,000.00 204,000.00     36,000.

Дейност 
ЗВII-7.12.1 

1. Закупуване на няколко нови шприца 
за повишаване на производствения 
капацитет на цеха за пластмасови 
детайли. С това ще се въведат 
съвременни машини в производството 
на пластмасовите детайли. 2 Изготвяне 
на проект и оценка на нов склад с топла 
връзка към двата цеха- пластмасов и 
електро- механичен. С това ще се 
доуточнят финансовите аспекти, 
архитектурата и разположението. 3 
Премахване на съществуващия дъгов 
склад, като се направи оценка за 
повторно използване на материалите от 
които е изграден. С това ще се спазят 
европейските директиви за 
максимално оползотворяване на 
суровините и материалите. 4 
Изграждане на проектирания цех, като 
се спазват изискванията за енергийна 
ефективност, добри практики при 
съхранение на стоки и материали и 
оптимални условия за това и 
безопастни условия на труд. 
 

ОПИК 

  

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 Не се предвиждат 480,000.00 204,000.00     36,000

                        

Проект 
ЗВII-7.13 

Закупуване на оборудване за 
металообработка и вертикална 
планировка на цех за електро 
механични изделия 

ОПИК 

    

24 Не се предвиждат 438,000.00 186,150.00     32,850.00

устойчива Враца”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
авляващия орган. 
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36,000.00     240,000.00 
      

36,000.00     240,000.00 

      

            

32,850.00     219,000.00 
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Дейност 
ЗВII-7.13.1 

1. Закупуване на цифрови 
металообработващи машини. 2 
Полагане на пътна настилка , свързваща 
цех електро- механичен на 
международен път Е79 с пластмасовия 
цех и улицата на която се намира. Това 
ще подобри логистичните възможности 
на фирмата и ще намали вътрешните 
транспортни разходи между цеховете, 
като същевременно ще увеличи 
свързаността между цеховете и ще е 
налице единство на цеховата структура. 
Също така ще се намали тежкия 
физически труд, свързан с пренасянето 
на продукция между цеховете като ще 
се замени с транспортиране с мотокар, 
палетна количка или друго транспортно 
средство. 3 Изграждане на покрит 
паркинг за личните и служебните 
автомобили на персонала, клиентите и 
други посетители. Паркинга ще е 
предвиден за 20 автомобила, като ще 
предпазва от слънчево греене през 
лятото и дъжд и сняг през другите 
сезони. Това ще подобри работната 
атмосферта, социалните придобивки на 
служителите и външния вид на обекта. 
4 Ландшафтен дизайн и озеленяване на 
прилежащите площи- това ще подбри 
служебната атмосфера и зоната за 
релакс, като същевременно се подобри 
външния вид на фирмата и нейната 
репутация. 5 Изграждане и обновление 
на периферна ограда за защита на 
собствеността, указване на границите 
на имота и идентифициране на 
фирмената територия. С това ще се 
подобри чувството за сигурност на 
служителите и ръководството и ще се 
намалят възможните набези. 
 
 

ОПИК 

  

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 Не се предвиждат 438,000.00 186,150.00     32,850.00

Група 
проекти 
ЗВII-8. 

Меки мерки 
ОПРЧ

Р 

ПО2, 
Инвестиционе
н приоритет 2 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

670,000.00 569,500.00     100,500.00

Проект 
ЗВII-8.1 

 Продължение на дейностите на 
Център за обществена подкрепа -  
Враца 

ОПРЧ
Р 

ПО2, 
Инвестиционе
н приоритет 2 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

550,000.00 467,500.00     82,500.00

Проект 
ЗВII-8.2 

Извършване на междинна и 
последваща оценка на изпълнението 
на проектите в ЗВII 

ОПДУ ПО1 
Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

18 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

120,000.00 102,000.00     18,000.00

Зона за въздействие ЗВIII "Зона с публични функции с висока обществена значимост" общо, в т.ч. 
224,273,544.0

8 
174,609,005.74 6,507,416.80 

3,743,992.8
4 

18,925,583.2

устойчива Враца”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
авляващия орган. 
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32,850.00     219,000.00 

      

100,500.00       
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18,000.00 

            

18,925,583.2
8 

    20,487,545.42     
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Група 
проекти 
ЗВIII-1. 

Образователна инфраструктура: 
Реконструкция, ремонт и оборудване 
на образователни институции 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе

н приоритет 
1.3 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

27,000,316.61 21,802,755.67 1,350,015.83   3,847,545.12

Проект 
ЗВIII-1.1 

Реконструкция, ремонт и внедряване 
на мерки за енергийна ефективност на 
образователни институции – детски 
ясли и градини, основни и средни 
училища  

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе

н приоритет 
1.3 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

23,919,167.55 19,314,727.80 1,195,958.38   3,408,481.38

Дейност 
ЗВIII-1.1.1 

Природо-математическа гимназия 
“Акад. Иван Ценов”; 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.3 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

3,284,311.21 2,652,081.30 164,215.56   468,014.35

Дейност 
ЗВIII-1.1.2 

СОУ  „Козма Тричков" ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.3 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

910,993.61 735,627.34 45,549.68   129,816.59

Дейност 
ЗВIII-1.1.3 

СОУ  „Отец Паисий” ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.3 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

2,672,081.85 2,157,706.09 133,604.09   380,771.66

Дейност 
ЗВIII-1.1.4 

СОУ „Васил Кънчов” ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.3 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

2,117,984.73 1,710,272.67 105,899.24   301,812.82

Дейност 
ЗВIII-1.1.5 

СОУ „Христо Ботев” ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.3 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

2,475,463.03 1,998,936.40 123,773.15   352,753.48

Дейност 
ЗВIII-1.1.6 

НУ "Иванчо Младенов" ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.3 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

1,041,618.00 841,106.53 52,080.90   148,430.56

Дейност 
ЗВIII-1.1.7 

НУ”Св.Софроний Врачански” ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.3 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

1,367,247.42 1,104,052.29 68,362.37   194,832.76

Дейност 
ЗВIII-1.1.8 

ОДЗ „Единство творчество, красота" ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.3 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

1,776,947.61 1,434,885.19 88,847.38   253,215.03

устойчива Враца”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
авляващия орган. 
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Дейност 
ЗВIII-1.1.9 

ОДЗ ”Детски свят” ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.3 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

402,033.39 324,641.96 20,101.67   57,289.76

Дейност 
ЗВIII-1.1.10 

ЦДГ „Дъга” ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.3 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

1,263,838.92 1,020,549.93 63,191.95   180,097.05

Дейност 
ЗВIII-1.1.11 

ЦДГ ”Европейчета” ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.3 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

428,944.57 346,372.74 21,447.23   61,124.60

Дейност 
ЗВIII-1.1.12 

ЦДГ „Българче” ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.3 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

217,449.04 175,590.10 10,872.45   30,986.49

Дейност 
ЗВIII-1.1.13 

ЦДГ„Щастливо детство” ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.3 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

686,152.10 554,067.82 34,307.61   97,776.67

Дейност 
ЗВIII-1.1.14 

ДЯ „Приказка“ ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.3 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

682,489.14 551,109.98 34,124.46   97,254.70

Дейност 
ЗВIII-1.1.15 

ДЯ „Българче“ на ул. „Софроний“№11 и 
нейния филиал на ул. „Войнишка“№6 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.3 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

484,654.28 391,358.33 24,232.71   69,063.23

Дейност 
ЗВIII-1.1.16 

Средношколско общежитие ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.3 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

4,106,958.66 3,316,369.12 205,347.93   585,241.61

                        

Проект 
ЗВIII-1.2 

Оборудване и обзавеждане на 
образователни институции – детски 
ясли и градини, основни и средни 
училища (учебни зали, библиотеки, 
лаборатории, спортни съоръжения, 
учебни корпуси, интернет връзки) 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе

н приоритет 
1.3 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

3,081,149.06 2,488,027.87 154,057.45   439,063.74

Дейност 
ЗВIII-1.2.1 

Природо-математическа гимназия 
“Акад. Иван Ценов”; 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.3 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

444,314.05 358,783.60 22,215.70   63,314.75

устойчива Враца”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
авляващия орган. 
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57,289.76     

      Одобрен по 
схема 5-02 "В 
подкрепа на 
следващия 
програмен 
период" 

180,097.05     

      Одобрен по 
схема 5-02 "В 
подкрепа на 
следващия 
програмен 
период" 

61,124.60     

      Одобрен по 
схема 5-02 "В 
подкрепа на 
следващия 
програмен 
период" 

30,986.49     

      Одобрен по 
схема 5-02 "В 
подкрепа на 
следващия 
програмен 
период" 

97,776.67     

      Одобрен по 
схема 5-02 "В 
подкрепа на 
следващия 
програмен 
период" 

97,254.70     

        

69,063.23     

        

585,241.61     

        

            

439,063.74     

        

63,314.75     
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Дейност 
ЗВIII-1.2.2 

СОУ  „Козма Тричков ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.3 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

114,661.26 92,588.97 5,733.06   16,339.23

Дейност 
ЗВIII-1.2.3 

СОУ  „Отец Паисий” ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.3 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

343,783.44 277,605.13 17,189.17   48,989.14

Дейност 
ЗВIII-1.2.4 

СОУ „Васил Кънчов” ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.3 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

273,624.37 220,951.68 13,681.22   38,991.47

Дейност 
ЗВIII-1.2.5 

СОУ „Христо Ботев” ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.3 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

320,904.61 259,130.47 16,045.23   45,728.91

Дейност 
ЗВIII-1.2.6 

НУ "Иванчо Младенов" ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.3 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

130,127.51 105,077.96 6,506.38   18,543.17

Дейност 
ЗВIII-1.2.7 

НУ”Св.Софроний Врачански” ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.3 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

169,754.76 137,076.97 8,487.74   24,190.05

Дейност 
ЗВIII-1.2.8 

ОДЗ „Единство творчество, красота" ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.3 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

248,114.41 200,352.39 12,405.72   35,356.30

Дейност 
ЗВIII-1.2.9 

ОДЗ ”Детски свят” ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.3 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

60,890.00 49,168.68 3,044.50   

Дейност 
ЗВIII-1.2.10 

ЦДГ „Дъга” ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.3 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

168,539.36 136,095.54 8,426.97   24,016.86

Дейност 
ЗВIII-1.2.11 

ЦДГ ”Европейчета” ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.3 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

72,362.81 58,432.97 3,618.14   10,311.70

Дейност 
ЗВIII-1.2.12 

ЦДГ „Българче” ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.3 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

31,132.84 25,139.77 1,556.64   

устойчива Враца”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
авляващия орган. 
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16,339.23     

        

48,989.14     

        

38,991.47     

        

45,728.91     

        

18,543.17     

        

24,190.05     

        

35,356.30     

        

8,676.83     

        

24,016.86     

        

10,311.70     

        

4,436.43     
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Дейност 
ЗВIII-1.2.13 

ЦДГ„Щастливо детство” ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.3 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

59,167.08 47,777.42 2,958.35   

Дейност 
ЗВIII-1.2.14 

ДЯ „Приказка“ ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.3 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

89,204.72 72,032.81 4,460.24   12,711.67

Дейност 
ЗВIII-1.2.15 

ДЯ „Българче“ на ул. „Софроний“№11 и 
нейния филиал на ул. „Войнишка“№6 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.3 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

65,738.23 53,083.62 3,286.91   

Дейност 
ЗВIII-1.2.16 

Средношколско общежитие ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.3 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

488,829.60 394,729.90 24,441.48   69,658.22

                        

Група 
проекти 
ЗВIII-2. 

Подобряване 
конкурентноспособността на местната 
икономика 

    
Предпроектни 

проучвания 
  

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

16,433,445.67 10,837,437.05 671,048.73 
1,506,235.5

0 
1,912,488.89

Проект 
ЗВIII-2.1 

Утилизиране и благоустрояване на 
територията на бившето военно 
поделение за изграждане на публична 
зона с културни, развлекателни и 
спортни обекти, места за отдих и 
занимания 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе

н приоритет 
1.2 

Предпроектни 
проучвания 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

13,420,974.67 10,837,437.05 671,048.73   1,912,488.89

Дейност 
3BIII-2.1.1 

Озеленяване и тематични градини с 
автоматиз. поливна система 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.2 

Предпроектни 
проучвания 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

502,740.00 405,962.55 25,137.00   71,640.45

Дейност 
3BIII-2.1.2 

Езеро, по поречието на р.Лева, чрез 
изграждане на система от бентови 
стени 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.2 

Предпроектни 
проучвания 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

356,227.20 287,653.46 17,811.36   50,762.38

Дейност 
3BIII-2.1.3 

Алеи и площадни пространства с 
осветление и паркови елементи 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.2 

Предпроектни 
проучвания 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

185,295.60 149,626.20 9,264.78   26,404.62

Дейност 
3BIII-2.1.4 

Паркинги за посетители (10 5090кв.м) и 
усилени настилки (1400л.м)с бордюри, 
тротоари, осветление, 
видеонаблюдение  

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.2 

Предпроектни 
проучвания 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

2,178,271.87 1,758,954.54 108,913.59   310,403.74

устойчива Враца”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
авляващия орган. 
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Дейност 
3BIII-2.1.5 

Цялостно обновяване на инженерната 
инфраструктура и изграждане на нова 
такава 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.2 

Предпроектни 
проучвания 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

9,264,780.00 7,481,309.85 463,239.00   1,320,231.15

Дейност 
3BIII-2.1.6 

Изграждане на нови спортни игрища, 
детски площадки и площадки за 
домашни любимци 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.2 

Предпроектни 
проучвания 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

933,660.00 753,930.45 46,683.00   133,046.55

Проект 
ЗВIII-2.2 

Изграждане на инфраструктура за 
развитие на туристическите услуги на 
територията на военното поделение 

    
Предпроектни 

проучвания 
24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

3,012,471.00     
1,506,235.5

0 

Дейност 
3BIII-2.2.1 

Хотел, разположен  в съществуваща 
сграда 

    
Предпроектни 

проучвания 
24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

2,847,285.00     
1,423,642.5

0 

Дейност 
3BIII-2.2.2 

Лифт станция, в подножието на 
Врачански Балкан 

    
Предпроектни 

проучвания 
24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

165,186.00     82,593.00 

                        

Група 
проекти 
ЗВIII-3. 

Културна инфраструктура: 
Реконструкция, ремонт и оборудване 
на културни центрове, театри, 
читалища, библиотеки и други обекти, 
свързани с културния живот 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе

н приоритет 
1.4 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

38,606,925.47 31,722,949.88 1,285,807.97   3,664,552.72

Проект 
ЗВIII-3.1 

 Реконструкция, ремонт и внедряване 
на мерки за енергийна ефективност на 
културни центрове 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе

н приоритет 
1.4 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

18,813,439.79 15,191,852.63 940,671.99   2,680,915.17

Дейност 
ЗВIII-3.1.1 

Регионален исторически музей ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.4 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

2,553,949.44 2,062,314.17 127,697.47   363,937.80

Дейност 
ЗВIII-3.1.2 

Етнографско възрожденски комплекс 
„Никола Войводов” към РИМ 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.4 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

232,542.77 187,778.28 11,627.14   33,137.34

Дейност 
ЗВIII-3.1.3 

Етнографско-възрожденски комплекс 
“Софроний Врачански” към РИМ 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.4 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

2,100,492.14 1,696,147.40 105,024.61   299,320.13

Дейност 
ЗВIII-3.1.4 

Драматично- куклен театър ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.4 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

3,702,464.64 2,989,740.20 185,123.23   527,601.21

устойчива Враца”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
авляващия орган. 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВРАЦА 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ОБЕДИНЕНИЕ „МИСТ – ЕВРОКОНСУЛТ“ 
Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Враца – устойчива Враца”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007
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.

  

Дейност 
ЗВIII-3.1.5 

Регионална библиотека “Христо Ботев” ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.4 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

2,768,176.85 2,235,302.80 138,408.84   394,465.20

Дейност 
ЗВIII-3.1.6 

Младежки дом ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.4 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

2,078,744.47 1,678,586.16 103,937.22   296,221.09

Дейност 
ЗВIII-3.1.7 

Културен дом ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.4 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

3,935,484.00 3,177,903.33 196,774.20   560,806.47

Дейност 
ЗВIII-3.1.8 

Къща музей Андрей Николов ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.4 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

204,598.80 165,213.53 10,229.94   29,155.33

Дейност 
ЗВIII-3.1.9 

Театър за деца и юноши „Пионер” ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.4 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

226,493.19 182,893.25 11,324.66   32,275.28

Дейност 
ЗВIII-3.1.10 

Сграда№2 на театър „Пионер ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.4 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

262,993.50 212,367.25 13,149.68   37,476.57

Дейност 
ЗВIII-3.1.11 

Сградата на кулата на Мешчийте ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.4 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

747,500.00 603,606.25 37,375.00   106,518.75

Проект 
ЗВIII-3.2 

Оборудване и обзавеждане на 
културни центрове 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе

н приоритет 
1.4 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

6,902,719.66 5,573,946.12 345,135.98   983,637.55

Дейност 
ЗВIII-3.2.1 

Регионален исторически музей ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.4 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

835,551.36 674,707.72 41,777.57   119,066.07

Дейност 
ЗВIII-3.2.2 

Етнографско възрожденски комплекс 
„Никола Войводов” към РИМ 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.4 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

151,256.70 122,139.79 7,562.84   21,554.08

Дейност 
ЗВIII-3.2.3 

Етнографско-възрожденски комплекс 
“Софроний Врачански” към РИМ 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.4 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

1,084,440.42 875,685.64 54,222.02   154,532.76

Дейност 
ЗВIII-3.2.4 

Драматично- куклен театър ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.4 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

1,362,712.68 1,100,390.49 68,135.63   194,186.56

Дейност 
ЗВIII-3.2.5 

Регионална библиотека “Христо Ботев” ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.4 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

955,514.95 771,578.32 47,775.75   136,160.88

устойчива Враца”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
авляващия орган. 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВРАЦА 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ОБЕДИНЕНИЕ „МИСТ – ЕВРОКОНСУЛТ“ 
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Дейност 
ЗВIII-3.2.6 

Младежки дом ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.4 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

877,222.08 708,356.83 43,861.10   125,004.15

Дейност 
ЗВIII-3.2.7 

Културен дом ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.4 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

1,360,308.60 1,098,449.19 68,015.43   193,843.98

Дейност 
ЗВIII-3.2.8 

Къща музей Андрей Николов ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.4 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

85,211.28 68,808.11 4,260.56   12,142.61

Дейност 
ЗВIII-3.2.9 

Театър за деца и юноши „Пионер” ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.4 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

70,305.98 56,772.08 3,515.30   10,018.60

Дейност 
ЗВIII-3.2.10 

Сграда№2 на театър „Пионер ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.4 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

77,464.80 62,552.83 3,873.24   11,038.73

Дейност 
ЗВIII-3.2.11 

Сградата на кулата на Мешчийте ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.4 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

42,730.80 34,505.12 2,136.54   

Проект 
3BIII-3.3 

Културна инфраструктура на 
територията на военното поделение 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе

н приоритет 
1.4 

Предпроектни 
проучвания 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

11,272,487.56 9,581,614.43     

Дейност 
ЗВIII-3.3.1 

Военен музей на бойна техника ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.4 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

4,912,110.00 4,175,293.50     

Дейност 
ЗВIII-3.3.2 

Музей на социалистическото изкуство ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.4 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

4,912,110.00 4,175,293.50     

Дейност 
3BIII-3.3.3 

Административен и музеен център - 
"Европейски геопарк „Врачански 
балкан”" (втори етаж) 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.4 

Предпроектни 
проучвания 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

242,539.42 206,158.50     

Дейност 
3BIII-3.3.4 

Образователен и познавателен център 
"Дом на природата" (първи етаж, 
пристройка и двор) 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.4 

Предпроектни 
проучвания 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

471,727.75 400,968.58     

Дейност 
3BIII-3.3.5 

Ново лятно кино ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.4 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

734,000.40 623,900.34     

устойчива Враца”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
авляващия орган. 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВРАЦА 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ОБЕДИНЕНИЕ „МИСТ – ЕВРОКОНСУЛТ“ 
Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Враца – устойчива Враца”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007
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Проект 
ЗВIII-3.4 

Оборудване и обзавеждане на 
културна инфраструктура на 
територията на военното подление 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе

н приоритет 
1.4 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

1,618,278.47 1,375,536.70     

Дейност 
3BIII-3.4.1 

Военен музей на бойна техника ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.4 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

636,000.00 540,600.00     

Дейност 
3BIII-3.4.2 

Музей на социалистическото изкуство ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.4 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

636,000.00 540,600.00     

Дейност 
3BIII-3.4.3 

Административен и музеен център - 
"Европейски геопарк „Врачански 
балкан”" (втори етаж) 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.4 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

85,545.18 72,713.40     

Дейност 
3BIII-3.4.4 

Образователен и познавателен център 
"Дом на природата" (първи етаж, 
пристройка и двор) 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.4 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

133,533.29 113,503.29     

Дейност 
3BIII-3.4.5 

Ново лятно кино ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.4 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

127,200.00 108,120.00     

                        

Група 
проекти 
ЗВIII-4. 

Изграждане, реконструкция, ремонт и 
оборудване на обществени сгради 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе

н приоритет 
1.1 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

13,441,221.50 10,485,208.23 341,096.91 764,585.50 1,333,571.60

Проект 
ЗВIII-4.1 

Реконструкция, ремонт и внедряване 
на мерки за енергийна ефективност на 
административнини сгради 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе

н приоритет 
1.1 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

6,512,576.64 5,258,905.64 325,628.83   928,042.17

Дейност 
ЗВIII-4.1.1 

сградата на Община Враца ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.1 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

2,833,000.53 2,287,647.93 141,650.03   403,702.58

Дейност 
ЗВIII-4.1.2 

сградата на "Държавен архив", ул. 
"Антим I" №8 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.1 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

1,915,846.07 1,547,045.70 95,792.30   273,008.06

устойчива Враца”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
авляващия орган. 
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ИЗПЪЛНИТЕЛ: ОБЕДИНЕНИЕ „МИСТ – ЕВРОКОНСУЛТ“ 
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Дейност 
ЗВIII-4.1.3 

Дирекция “Социално подпомагане” – 
Враца, ул.Лукашов №15 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.1 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

130,410.00 105,306.08 6,520.50   18,583.43

Дейност 
ЗВIII-4.1.4 

сградата на „Домашен социален 
патронаж“, ул. „Стоян Заимов” 1 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.1 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

846,513.05 683,559.28 42,325.65   120,628.11

Дейност 
ЗВIII-4.1.5 

„Териториална данъчна дирекция – 
Враца“ 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.1 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

217,350.00 175,510.13 10,867.50   30,972.38

Дейност 
ЗВIII-4.1.6 

Общинска служба “Земеделие и гори” 
на ул. „Петропавловска“ 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.1 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

260,820.00 210,612.15 13,041.00   37,166.85

Дейност 
ЗВIII-4.1.7 

Областна дирекция ДФ “Земеделие” на 
ул. „Петропавловска“ 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.1 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

34,776.00 28,081.62 1,738.80   

Дейност 
ЗВIII-4.1.8 

сградата на звено „Диетично хранене”, 
на ОП "Социални дейности", в сградата 
на Община Враца 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.1 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

34,776.00 28,081.62 1,738.80   

Дейност 
ЗВIII-4.1.9 

звено "Временна заетост", в сградата на 
Община Враца 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.1 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

43,470.00 35,102.03 2,173.50   

Дейност 
ЗВIII-4.1.10 

ОП "Обредни дейности" в сградата на 
Културен дом 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.1 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

195,615.00 157,959.11 9,780.75   27,875.14

                        

Проект 
ЗВIII-4.2 

Реконструкция, ремонт и внедряване 
на мерки за енергийна ефективност на 
обществени сгради с публична 
функция 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе

н приоритет 
1.1 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

309,361.50 249,809.41 15,468.08   44,084.01

Дейност 
ЗВIII-4.2.1 

Сградата на бивша „Сувенирна палата“ ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.1 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

309,361.50 249,809.41 15,468.08   44,084.01

                        

Проект 
ЗВIII-4.3 

Реконструкция, ремонт и внедряване 
на мерки за енергийна ефективност на 
„Клуб на инвалида“, на първи етаж от 
жил.блок, бул. “Мито Орозов” 16 

    
Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

65,205.00     65,205.00 

устойчива Враца”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
авляващия орган. 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВРАЦА 
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Дейност 
ЗВIII-4.3.1 

Клуб на инвалида     
Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

65,205.00     65,205.00 

                        

Проект 
ЗВIII-4.4 

Реконструкция, ремонт и внедряване 
на мерки за енергийна ефективност на 
сградата на покрит общински пазар 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе

н приоритет 
1.1 

Идеен проект 24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

3,445,061.76 2,928,302.50     

Дейност 
ЗВIII-4.4.1 

Покрит общински пазар ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.1 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

3,445,061.76 2,928,302.50     

                        

Проект 
ЗВIII-4.5 

Оборудване и обзавеждане на 
обществени сгради 

ОПДУ ПО1  
Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

2,409,636.10 2,048,190.68     361,445.41

Дейност 
ЗВIII-4.5.1 

Община Враца ОПДУ ПО1  
Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

1,124,308.08 955,661.87     168,646.21

Дейност 
ЗВIII-4.5.2 

сградата на "Държавен архив", ул. 
"Антим I" №8 

ОПДУ ПО1  
Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

698,585.58 593,797.74     104,787.84

Дейност 
ЗВIII-4.5.3 

Дирекция “Социално подпомагане” – 
Враца, ул.Лукашов №15 

ОПДУ ПО1  
Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

32,054.40 27,246.24     

Дейност 
ЗВIII-4.5.4 

сградата на „Домашен социален 
патронаж“, ул. „Стоян Заимов” 1 

ОПДУ ПО1  
Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

204,760.84 174,046.71     30,714.13

Дейност 
ЗВIII-4.5.5 

„Териториална данъчна дирекция – 
Враца“ 

ОПДУ ПО1  
Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

53,424.00 45,410.40     

Дейност 
ЗВIII-4.5.6 

Общинска служба “Земеделие и гори” 
на ул. „Петропавловска“ 

ОПДУ ПО1  
Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

64,108.80 54,492.48     

Дейност 
ЗВIII-4.5.7 

Областна дирекция ДФ “Земеделие” на 
ул. „Петропавловска“ 

ОПДУ ПО1  
Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

16,027.20 13,623.12     

устойчива Враца”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
авляващия орган. 
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Дейност 
ЗВIII-4.5.8 

звено „Диетично хранене”, на ОП 
"Социални дейности", в сградата на 
Община Враца 

ОПДУ ПО1  
Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

16,027.20 13,623.12     

Дейност 
ЗВIII-4.5.9 

звено "Временна заетост", в сградата на 
Община Враца 

ОПДУ ПО1  
Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

20,034.00 17,028.90     

Дейност 
ЗВIII-4.5.10 

ОП "Обредни дейности" в сградата на 
Културен дом 

ОПДУ ПО1  
Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

180,306.00 153,260.10     27,045.90

Проект 
ЗВIII-4.6 

Оборудване и обзавеждане на сгради с 
публична функция 

    
Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

699,380.50     699,380.50 

Дейност 
ЗВIII-4.6.1 

сградата на бивша „Сувенирна палата“     
Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

114,254.14     114,254.14 

Дейност 
ЗВIII-4.6.2 

Клуб на инвалида     
Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

30,051.00     30,051.00 

Дейност 
ЗВIII-4.6.3 

Покрит общински пазар     
Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

555,075.36     555,075.36 

                        

Група 
проекти 
ЗВIII-5 

Жилищна политика: Обновяване на 
многофамилни жилищни сгради 

ОПРР   
Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

  

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

72,016,107.59 54,686,039.57 586,051.20   1,670,245.92

Проект 
ЗВIII-5.1 

Ремонт на основните елементи на 
многофамилни жилищни сгради, 
стоени по индустриален способ и 
мерки за енергийна ефективност 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе

н приоритет 
1.1 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

60,295,083.59 45,221,312.69     

Дейност 
ЗВIII-5.1.1 

Панелни сгради, жк. „Река Лева "  - 
общо 35 броя 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.1 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

20,504,282.59 15,378,211.94     

Дейност 
ЗВIII-5.1.2 

Панелни сгради, жк. „Подбалканска"  - 
общо 1 брой 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.1 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

850,140.41 637,605.31     

устойчива Враца”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
авляващия орган. 
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Дейност 
ЗВIII-5.1.3 

Панелни сгради, Централна Градска 
Част - общо 82 броя 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.1 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

36,151,897.28 27,113,922.96     

Дейност 
ЗВIII-5.1.4 

Монолитни сгради, Централна Градска 
Част - общо 4 броя 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.1 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

1,038,603.38 778,952.54     

Дейност 
ЗВIII-5.1.5 

ЕПК, Централна Градска Част - общо 4 
броя 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.1 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

1,750,159.92 1,312,619.94     

                        

Проект 
ЗВIII-5.2 

Благоустрояване на междублоковите 
пространства 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе

н приоритет 
1.2 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

11,721,024.00 9,464,726.88 586,051.20   1,670,245.92

Дейност 
ЗВIII-5.2.1 

Междублокови градинки, жк. „Река 
Лева" -  27 броя 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.2 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

3,102,624.00 2,505,368.88 155,131.20   442,123.92

Дейност 
ЗВIII-5.2.2 

Междублокови градинки, жк. 
„Подбалканска" - 2 броя 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.2 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

229,824.00 185,582.88 11,491.20   32,749.92

Дейност 
ЗВIII-5.2.3 

Междублокови градинки, Централна 
Градска Част - 73 броя 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.2 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

8,388,576.00 6,773,775.12 419,428.80   1,195,372.08

Група 
проекти 
ЗВIII-6. 

Подобряване на физическата среда на 
зона, застроена с многофамилни 
жилищни сгради 

ОПРР   
Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

  

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

46,941,094.88 36,715,347.85 2,273,396.15 
1,473,171.8

4 
6,479,179.03

Проект 
ЗВIII-6.1 

Изграждане на детски площадки ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе

н приоритет 
1.2 

Тенически 
проекти 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

609,994.96 492,570.93 30,499.75   86,924.28

Дейност 
ЗВIII-6.1.1 

Изграждане на детска площадка №81, 
намираща се на ул.Петропавловска зад 
Община Враца; 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.2 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

83,663.12 67,557.97 4,183.16   11,921.99

Дейност 
ЗВIII-6.1.2 

Изграждане на детска площадка №75, 
намираща се на бел. Никола Войводов 
и ул. Софроний Врачански 4 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.2 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

102,020.31 82,381.40 5,101.02   14,537.89

Дейност 
ЗВIII-6.1.3 

Изграждане на детска площадка №5, 
намираща се на ул.Васил Кънчов блок 
Калоян 2                                                                                        

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.2 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

90,812.08 73,330.76 4,540.60   12,940.72

устойчива Враца”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
авляващия орган. 
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Дейност 
ЗВIII-6.1.4 

Изграждане на детска площадка №76, 
намираща се на бул.Н.Войводов 1 и 
ул.С.Врачански 4 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.2 

Технически 
проект 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

46,571.34 37,606.36 2,328.57   

Дейност 
ЗВIII-6.1.5 

Изграждане на детска площадка №8, 
намираща се на ул.Кирил и Методий 
№37 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.2 

Технически 
проект 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

138,540.74 111,871.65 6,927.04   19,742.06

Дейност 
ЗВIII-6.1.6 

Изграждане на детска площадка №4, 
намираща се зад бул.Н.Войводов 19 и 
Понора 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.2 

Технически 
проект 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

63,451.08 51,236.75 3,172.55   

Дейност 
ЗВIII-6.1.7 

Изграждане на детска площадка №3, 
намираща се на ул.Арда 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.2 

Технически 
проект 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

41,182.38 33,254.77 2,059.12   

Дейност 
ЗВIII-6.1.8 

Изграждане на детска площадка №2, 
намираща се на ул.Морава и 
бул.Демокрация 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.2 

Технически 
проект 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

15,605.75 12,601.64 780.29   

Дейност 
ЗВIII-6.1.9 

Изграждане на детска площадка №1, 
намираща се в междублоково 
пространство ул.А.Константинов и 
ул.Ал.Стамболийски. 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.2 

Технически 
проект 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

28,148.16 22,729.64 1,407.41   

                        

Проект 
ЗВIII-6.2 

Обновяване и модернизиране на 
пешеходната зона в централната 
градска част на гр. Враца   

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе

н приоритет 
1.2 

Идеен проект 24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

12,326,806.80 9,953,896.49 616,340.34   1,756,569.97

Дейност 
ЗВIII-6.2.1 

ЛОТ 1 - бул. Христо Ботев от 
кръстовището с бул. Втори юни до 
кръстовището с ул. Стефанаки Савов 
(231 м`), градинка на църквата "Св. 
Николай" (4 198 кв.м) и площад Христо 
Ботев (19 910 кв.м); 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.2 

Идеен проект 24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

3,909,306.24 3,156,764.79 195,465.31   557,076.14

Дейност 
ЗВIII-6.2.2 

ЛОТ 2 -  бул. Никола Войводов от 
кръстовището с ул. Полк. Лукашов до 
кръстовището с бул. Демокрация (490 
м`) и площад Суми (3 220 кв.м); 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.2 

Идеен проект 24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

1,771,761.60 1,430,697.49 88,588.08   252,476.03

Дейност 
ЗВIII-6.2.3 

ЛОТ3 - бул. Христо Ботев от 
кръстовището с ул. Стефанаки Савов до 
кръстовището с  
ул. Полк. Лукашов; ул. Полк. Лукашов от 
кръстовището с бул. Христо Ботев до 
кръстовището с бул. Никола Войводов; 
ул. Стефанаки Савов от кръстовището с 
бул. Христо Ботев до кръстовището с ул. 
Козма Тричков и ул. Козма Тричков (1 
988 м`). 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.2 

Идеен проект 24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

5,410,540.80 4,369,011.70 270,527.04   771,002.06

устойчива Враца”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
авляващия орган. 
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Дейност 
ЗВIII-6.2.4 

ЛОТ 4 - бул. Никола Войводов от 
кръстовището с бул. Демокрация до 
кръстовището с ул. Охрид (300 м`) и 
Предгаров площад (3 077 кв.м). 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.2 

Идеен проект 24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

1,235,198.16 997,422.51 61,759.91   176,015.74

                        

Проект 
ЗВIII-6.3 

Реконструкция на парк и изграждане 
на обществени зелени площи 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе

н приоритет 
1.2 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

6,845,383.44 5,527,647.13 342,269.17   975,467.14

Дейност 
ЗВIII-6.3.1 

Облагородяване на околоречните 
пространства - изграждане на 
пешеходни и велоалеи, панорамни 
площадки, озеленяване и необх. 
инфраструктура - осветление, автомат. 
напояване, чешми и др. 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.2 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

552,439.44 446,094.85 27,621.97   78,722.62

Дейност 
ЗВIII-6.3.2 

Изграждане на детски площадки и 
такива за домашни любимци 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.2 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

215,460.00 173,983.95 10,773.00   30,703.05

Дейност 
ЗВIII-6.3.3 

Реконструкция на обществен парк 
„Руски“ 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.2 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

6,077,484.00 4,907,568.33 303,874.20   866,041.47

                        

Проект 
ЗВIII-6.4 

Рехабилитация и реконструкция на 
улични мрежи, улично осветление и 
изграждане на обществени паркинги 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе

н приоритет 
1.2 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

25,685,737.84 20,741,233.30 1,284,286.89   3,660,217.64

Дейност 
ЗВIII-6.4.1 

Реконструкция на улици, паркинги, 
осветление, пешеходни и велоалеи, 
озеленяване и създаване на достъпна 
среда 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.2 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

16,374,960.00 13,222,780.20 818,748.00   2,333,431.80

6.4.1.3а Реконструкция и рехабилитация на 
улици в жк „Река Лева“ с широчина 6 м 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.2 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

3,389,904.00 2,737,347.48 169,495.20   483,061.32

6.4.1.3б Реконструкция и рехабилитация на 
улици в жк „Река Лева“ с широчина 7 м  

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.2 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

775,656.00 626,342.22 38,782.80   110,530.98

6.4.1.3в Реконструкция и рехабилитация на 
улици в жк „Река Лева“ с широчина 8 м 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.2 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

718,200.00 579,946.50 35,910.00   102,343.50

6.4.1.3г Реконструкция и рехабилитация на 
улици в жк „Подбалканска“ с широчина 
6 м  

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.2 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

3,734,640.00 3,015,721.80 186,732.00   532,186.20

устойчива Враца”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
авляващия орган. 
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подкрепа на 
следващия 
програмен 
период" 
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6.4.1.3д Реконструкция и рехабилитация на 
улици в Централна Градска Част с 
широчина 6 м  

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.2 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

6,320,160.00 5,103,529.20 316,008.00   900,622.80

6.4.1.3е Реконструкция и рехабилитация на 
улици в Централна Градска Част с 
широчина 8 м  

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.2 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

1,436,400.00 1,159,893.00 71,820.00   204,687.00

Дейност 
ЗВIII-6.4.2 

Реконструкция, модернизация и 
разширение на съществуващ  
пешеходен мост по ул. Родопи; 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.2 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

603,288.00 487,155.06 30,164.40   85,968.54

Дейност 
ЗВIII-6.4.3 

Изграждането на пешеходен подлез от 
комплекс „Здравец” до „Сибанк“; 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.2 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

746,928.00 603,144.36 37,346.40   106,437.24

Дейност 
ЗВIII-6.4.4 

Изграждане на автомобилен подлез от 
пл. „Родина” до Джофис Бар, отваряне 
на ул. „Алеко Константинов” към Е79; 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.2 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

4,596,480.00 3,711,657.60 229,824.00   654,998.40

Дейност 
ЗВIII-6.4.5 

Проектиране и реализация на 
вертикална планировка на уличната 
мрежа в ж.к. Р. Лева, кв.60А и 
60Б;Изграждане на джобове за 
контейнерите за смет;Изграждане и 
рехабилитация на улично осветление; 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.2 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

1,723,680.00 1,391,871.60 86,184.00   245,624.40

Дейност 
ЗВIII-6.4.6 

Реновация на паркинга на 
административния съд,ул."Иванка 
Ботева" №16; 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.2 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

71,231.08 57,519.09 3,561.55   10,150.43

Дейност 
ЗВIII-6.4.7 

Реновация на паркинга на централен 
площад "Христо Ботев" и изграждане на 
инсталация под него за 
оползотворяване на възобновяеми 
енергийни източници (термопомпи) за 
задоволяване на нуждите от енергия на 
комплекс от обществени сгради 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.2 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

391,322.76 315,993.13 19,566.14   55,763.49

Дейност 
ЗВIII-6.4.8 

Реконструкция и разширение на 
Табашки мост - пътно платно, велоалеи, 
пешеходни части, ново ефектно 
вечерно осветление и декоративни 
елементи; 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.2 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

1,177,848.00 951,112.26 58,892.40   167,843.34

Проект 
ЗВIII-6.5 

Почистване и рекултивиране на 
коритото на река Лева 

    
Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

1,473,171.84     
1,473,171.8

4 
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Група 
проекти 
ЗВIII-7. 

Спортна инфраструктура ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе

н приоритет 
1.4 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

9,714,432.36 8,257,267.50     

Проект 
ЗВIII-7.1 

Реконструкция, ремонт и внедряване 
на мерки за енергийна ефективност на 
спортен комплекс „Вестител“ 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе

н приоритет 
1.4 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

1,159,742.56 985,781.17     

Дейност 
ЗВIII-7.1.1 

Внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, реновация на 
инсталациите, ремонт на сградата и 
прилежащия терен; 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.4 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

850,916.56 723,279.07     

Дейност 
ЗВIII-7.1.2 

Осигуряване на достъп и равноправна 
среда за хора с увреждания;   

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.4 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

136,458.00 115,989.30     

Дейност 
ЗВIII-7.1.3 

Осигуряване на противопожарните 
изисквания за сградата;   

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.4 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

172,368.00 146,512.80     

Проект 
ЗВIII-7.2 

Оборудване и обзавеждане  на 
спортен комплекс „Вестител“ 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе

н приоритет 
1.4 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

327,222.00 278,138.70     

Дейност 
ЗВIII-7.2.1 

Спортен комплекс „Вестител“ ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.4 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

327,222.00 278,138.70     

Проект 
ЗВIII-7.3 

Спортна инфраструктура на 
територията на военното поделение 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе

н приоритет 
1.4 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

7,787,467.80 6,619,347.63     

Дейност 
3BIII-7.3.1 

Активен център за катерене, 
разположен в 3 съществуващи сгради, 
обединени чрез нова, нискоетажна 
застройка 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.4 

Предпроектни 
проучвания 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

2,074,968.00 1,763,722.80     

Дейност 
3BIII-7.3.2 

Стрелбище, поместено в съществуваща 
сграда 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.4 

Предпроектни 
проучвания 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

640,458.00 544,389.30     

Дейност 
3BIII-7.3.3 

Открит плувен басейн ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.4 

Предпроектни 
проучвания 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

241,315.20 205,117.92     

Дейност 
3BIII-7.3.4 

Боулинг зала, поместена в 
съществуваща сграда 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.4 

Предпроектни 
проучвания 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

756,378.00 642,921.30     

устойчива Враца”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
авляващия орган. 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВРАЦА 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ОБЕДИНЕНИЕ „МИСТ – ЕВРОКОНСУЛТ“ 
Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Враца – устойчива Враца”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007
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Дейност 
3BIII-7.3.5 

Нова многофункционална спортна зала 
с капацитет 2 000 места 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.4 

Предпроектни 
проучвания 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

4,074,348.60 3,463,196.31     

Проект 
ЗВIII-7.4 

Оборудване и обзавеждане на спортна 
инфраструктура на територията на 
военното поделение 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе

н приоритет 
1.4 

Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

440,000.00 374,000.00     

Дейност 
3BIII-7.4.1 

Активен център за катерене, 
разположен в 3 съществуващи сгради, 
обединени чрез нова, нискоетажна 
застройка 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.4 

Предпроектни 
проучвания 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

106,000.00 90,100.00     

Дейност 
3BIII-7.4.2 

Стрелбище, поместено в съществуваща 
сграда 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.4 

Предпроектни 
проучвания 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

56,000.00 47,600.00     

Дейност 
3BIII-7.4.3 

Открит плувен басейн ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.4 

Предпроектни 
проучвания 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

36,000.00 30,600.00     

Дейност 
3BIII-7.4.4 

Боулинг зала, поместена в 
съществуваща сграда 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.4 

Предпроектни 
проучвания 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

86,000.00 73,100.00     

Дейност 
3BIII-7.4.5 

Нова многофункционална спортна зала 
с капацитет 2 000 места 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.4 

Предпроектни 
проучвания 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

156,000.00 132,600.00     

                        

Група 
проекти 
ЗВIII-8. 

Меки мерки     
Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

120,000.00 102,000.00     18,000.00

Проект 
ЗВIII-8.1 

Извършване на междинна и 
последваща оценка на изпълнението 
на проектите в ЗВIII 

ОПДУ ПО1 
Проектна идея 
(инвестиционн
о намерение) 

18 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

120,000.00 102,000.00     18,000.00

"Интегриран градски транспорт, гр. Враца" 

59,294,648.90 47,520,929.99 2,942,472.45 445,200.00 8,386,046.47

Група 
проекти 
ЗВIV-1. 

Интегриран градски транспорт 
          

  
        

                        

Проект 
ЗВIV-1.1 

Модернизация и разширение на 
тролейбусния градски транспорт на 
територията на гр. Враца 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе

н приоритет 
1.5 

Предпроектни 
проучвания 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

21,417,812.42 17,294,883.53 1,070,890.62   3,052,038.27

устойчива Враца”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
авляващия орган. 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВРАЦА 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ОБЕДИНЕНИЕ „МИСТ – ЕВРОКОНСУЛТ“ 
Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Враца – устойчива Враца”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007
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Дейност 
ЗВIV-1.1.1 Изграждане на нова контактно-кабелна 

мрежа и нейната конструкция по 
новопроектираното тролейбусно трасе 
на МОПТ 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.5 

Предпроектни 
проучвания 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

7,224,215.04 5,833,553.64 361,210.75   1,029,450.64

Дейност 
ЗВIV-1.1.2 Модернизиране и обновяване на 

контактно-кабелната мрежа и нейната 
конструкция по съществуващото 
тролейбусно трасе на МОПТ 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.5 

Предпроектни 
проучвания 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

2,625,854.11 2,120,377.20 131,292.71   374,184.21

Дейност 
ЗВIV-1.1.3 

Обновяване и подобряване на базите за 
ремонт; (кв.м) 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.5 

Предпроектни 
проучвания 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

3,845,743.27 3,105,437.69 192,287.16   548,018.42

Дейност 
ЗВIV-1.1.4 

Допълване и подновяване на автопарка ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.5 

Предпроектни 
проучвания 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

7,722,000.00 6,235,515.00 386,100.00   1,100,385.00

                        

Проект 
ЗВIV-1.2 

Рехабилитация и реконструкция на 
улични мрежи и съоръжения 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе

н приоритет 
1.5 

Предпроектни 
проучвания 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

24,311,508.48 19,631,543.10 1,215,575.42   3,464,389.96

Дейност 
ЗВIV-1.2.1 

Реконструкция и рехабилитация на 
съществуващи улици, по които минава 
новото тролейбусно трасе на МОПТ -
реновация на уличната настилка, 
бордюри, тротоари, велоалеи, 
озеленяване, модернизиране на 
остарялата инфраструктура под тях, 
енергоеф. осветление. (Маршрут: от 
кръстовището на бул. България и ул. 
Славянска, на запад по бул. България, 
ул. Стоян Даскалов, бул. Христо Ботев, 
Крайречен булевард, ул. Поп Сава 
Катрафилов, бул. Втори юни до 
кръстовището му с ул. Екзарх Йосиф); 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.5 

Предпроектни 
проучвания 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

3,732,511.10 3,014,002.72 186,625.56   531,882.83

Дейност 
ЗВIV-1.2.2 

Реконструкция и рехабилитация на  
улици, по които минава същ. МОПТ -
реновация на уличната настилка, 
бордюри, тротоари, велоалеи, 
озеленяване, модернизиране на 
остарялата инфраструктура под тях, 
енергоеф. осветление. ЛОТ 1 - от бл. 26 
на бул. Европа, бул. България по ул. 
Славянска, ул. Околчица до бул. Мито 
Орозов; 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.5 

Предпроектни 
проучвания 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

2,141,300.45 1,729,100.11 107,065.02   305,135.31

устойчива Враца”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
авляващия орган. 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВРАЦА 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ОБЕДИНЕНИЕ „МИСТ – ЕВРОКОНСУЛТ“ 
Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Враца – устойчива Враца”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007
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.

  

Дейност 
ЗВIV-1.2.3 

Реконструкция и рехабилитация на 
улици, по които минава същ. МОПТ -  
реновация на уличната настилка, 
бордюри, тротоари, велоалеи, 
озеленяване, модернизиране на 
остарялата инфраструктура под тях, 
енергоеф. осветление.ЛОТ 2 - от бл. 26 
на бул. Европа по бул. Европа, ул. Братя 
Миладинови, бул. Мито Орозов до 
кръстовището с ул. Околчица; 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.5 

Предпроектни 
проучвания 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

1,758,262.46 1,419,796.94 87,913.12   250,552.40

Дейност 
ЗВIV-1.2.4 

Реконструкция и рехабилитация на 
улици, по които минава същ. МОПТ - 
реновация на уличната настилка, 
бордюри, тротоари, велоалеи, 
озеленяване, модернизиране на 
остарялата инфраструктура под тях, 
енергоеф. осветление.ЛОТ 3 - от 
кръстовището на ул. Околчица и бул. 
Мито Орозов, по бул. Мито Орозов, ул. 
Васил Кънчов, ул. Екзарх Йосиф, бул. 2-
ри юни до обръщалото при „Химко”; 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.5 

Предпроектни 
проучвания 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

4,669,013.66 3,770,228.53 233,450.68   665,334.45

Дейност 
ЗВIV-1.2.5 

Изграждане на ново улично 
съоръжение (кръгово кръстовище), 
където минава съществуващ МОПТ - 
бул. Мито Орозов и ул. Братя 
Миладинови (нова улична настилка, 
бордюри, тротоари, велоалеи, 
озеленяване, енергоеф. осветление); 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.5 

Предпроектни 
проучвания 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

571,536.00 461,515.32 28,576.80   81,443.88

Дейност 
ЗВIV-1.2.6 

Изграждане на ново улично 
съоръжение (кръгово кръстовище), 
където минава съществуващ МОПТ -   
бул. Мито Орозов и ул. Околчица (нова 
улична настилка, бордюри, тротоари, 
велоалеи, озеленяване, модернизиране 
на остарялата инфраструктура под тях, 
енергоеф. осветление); 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.5 

Предпроектни 
проучвания 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

571,536.00 461,515.32 28,576.80   81,443.88

Дейност 
ЗВIV-1.2.7 

Изграждане на ново улично 
съоръжение (кръгово кръстовище), 
където минава съществуващ МОПТ - 
бул. Мито Орозов и ул. Ник. Въпцаров 
(нова улична настилка, бордюри, 
тротоари, велоалеи, озеленяване, 
модернизиране на остарялата 
инфраструктура под тях, енергоеф. 
осветление); 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.5 

Предпроектни 
проучвания 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

571,536.00 461,515.32 28,576.80   81,443.88

Дейност 
ЗВIV-1.2.8 

Изграждане на ново улично 
съоръжение (кръгово кръстовище), 
където минава съществуващ МОПТ -   
бул. Васил Кънчов и ул. Алеко 
Константинов (нова улична настилка, 
бордюри, тротоари, велоалеи, 
озеленяване, модернизиране на 
остарялата инфраструктура под тях, 
енергоеф. осветление); 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.5 

Предпроектни 
проучвания 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

571,536.00 461,515.32 28,576.80   81,443.88

устойчива Враца”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
авляващия орган. 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВРАЦА 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ОБЕДИНЕНИЕ „МИСТ – ЕВРОКОНСУЛТ“ 
Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Враца – устойчива Враца”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007
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.

  

Дейност 
ЗВIV-1.2.9 

Изграждане на ново улично 
съоръжение (кръгово кръстовище), 
където минава съществуващ МОПТ -   
бул. Мито Орозов и ул. Стоян Заимов  
(нова улична настилка, бордюри, 
тротоари, велоалеи, озеленяване, 
модернизиране на остарялата 
инфраструктура под тях, енергоеф. 
осветление); 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.5 

Предпроектни 
проучвания 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

571,536.00 461,515.32 28,576.80   81,443.88

Дейност 
ЗВIV-1.2.10 

Изграждане на ново улично 
съоръжение (кръгово кръстовище), 
където минава съществуващ МОПТ -  
бул. Мито Орозов и бул. Христо Ботев 
(нова улична настилка, бордюри, 
тротоари, велоалеи, озеленяване, 
модернизиране на остарялата 
инфраструктура под тях, енергоеф. 
осветление); 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.5 

Предпроектни 
проучвания 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

571,536.00 461,515.32 28,576.80   81,443.88

Дейност 
ЗВIV-1.2.11 

Изграждане на ново улично 
съоръжение (кръгово кръстовище), 
където минава съществуващ МОПТ -  
Крайречен булевард и ул. Георги 
Бенковски (нова улична настилка, 
бордюри, тротоари, велоалеи, 
озеленяване, модернизиране на 
остарялата инфраструктура под тях, 
енергоеф. осветление); 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.5 

Предпроектни 
проучвания 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

571,536.00 461,515.32 28,576.80   81,443.88

Дейност 
ЗВIV-1.2.12 

Изграждане на ново улично 
съоръжение (кръгово кръстовище), 
където минава съществуващ МОПТ -   
Крайречен булевард и ул. Поп Сава 
Катрафилов (Червен площад) (нова 
улична настилка, бордюри, тротоари, 
велоалеи, озеленяване, модернизиране 
на остарялата инфраструктура под тях, 
енергоеф. осветление); 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.5 

Предпроектни 
проучвания 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

571,536.00 461,515.32 28,576.80   81,443.88

Дейност 
ЗВIV-1.2.13 

Изграждане на ново улично 
съоръжение (кръгово кръстовище и 
пешеходен подлез), където минава 
съществуващ МОПТ - бул. Втори юни и 
ул. Екзарх Йосиф  (нова улична 
настилка, бордюри, тротоари, 
велоалеи, озеленяване, модернизиране 
на остарялата инфраструктура под тях, 
енергоеф. осветление); 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.5 

Предпроектни 
проучвания 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

571,536.00 461,515.32 28,576.80   81,443.88

Дейност 
ЗВIV-1.2.14 

Изграждане на ново улично 
съоръжение (кръгово кръстовище), 
където минава съществуващ МОПТ -   
бул. Демокрация и ул. Екзарх Йосиф и 
изграждане на нов пешеходен подлез 
под него. Предвиждат се нови 
настилки, рампи за инвалиди, 
енергоеф. осветление, озеленяване, 
декоративни елементи, 
информационни табла, подмяна на 
инсталациите; 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.5 

Предпроектни 
проучвания 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

2,469,852.00 1,994,405.49 123,492.60   351,953.91

устойчива Враца”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
авляващия орган. 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВРАЦА 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ОБЕДИНЕНИЕ „МИСТ – ЕВРОКОНСУЛТ“ 
Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Враца – устойчива Враца”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007
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.

  

Дейност 
ЗВIV-1.2.15 

Изграждане на ново улично 
съоръжение (кръгово кръстовище), по 
което се предвижда да минават нови 
маршрутни линии - бул. Васил Кънчов и 
нов околовръстен път (североpзападна 
дъга)  (нова улична настилка, бордюри, 
тротоари, велоалеи, озеленяване, 
модернизиране на остарялата 
инфраструктура под тях, енергоеф. 
осветление); 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.5 

Предпроектни 
проучвания 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

571,536.00 461,515.32 28,576.80   81,443.88

Дейност 
ЗВIV-1.2.16 

Изграждане на ново улично 
съоръжение (кръгово кръстовище), по 
което се предвижда да минават нови 
маршрутни линии - бул. Васил Кънчов и 
нов околовръстен път (североизточна 
дъга)  (нова улична настилка, бордюри, 
тротоари, велоалеи, озеленяване, 
модернизиране на остарялата 
инфраструктура под тях, енергоеф. 
осветление); 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.5 

Предпроектни 
проучвания 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

571,536.00 461,515.32 28,576.80   81,443.88

Дейност 
ЗВIV-1.2.17 

Изграждане на ново улично 
съоръжение (кръгово кръстовище), по 
което се предвижда да минават нови 
маршрутни линии - бул. Мито Орозов и 
бул. България  (нова улична настилка, 
бордюри, тротоари, велоалеи, 
озеленяване, модернизиране на 
остарялата инфраструктура под тях, 
енергоеф. осветление); 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.5 

Предпроектни 
проучвания 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

571,536.00 461,515.32 28,576.80   81,443.88

Дейност 
ЗВIV-1.2.18 

Изграждане на нова  пътна връзка, по 
която се предвижда да минават нови 
маршрутни линии (доизграждане на 
североизточна дъга на град Враца) - от 
бул. Васил Кънчов, северно от стадион 
„Христо Ботев“ през жп линията чрез жп 
прелез  по околовръстен път до бул. 
Мито Орозов (2 платна по 7,5м и 2м 
зелена ивица между тях) -включват се 
нови бордюри, тротоари, велоалеи, 
озеленяване, модернизиране на 
остарялата инфраструктура под тях, 
енергоеф. осветление.; 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.5 

Предпроектни 
проучвания 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

1,207,029.60 974,676.40 60,351.48   172,001.72

Дейност 
ЗВIV-1.2.19 

Изграждане на нова  пътна връзка, по 
която се предвижда да минават нови 
маршрутни линии (доизграждане на 
северозападната дъга на град Враца)  - 
от бул. Васил Кънчов през жп линията 
чрез жп прелез, покрай блок 62, 63 и 65 
в жк Сениче до кръстовище на ул. Стоян 
Даскалов и бул. България (2 платна по 
7,5м и 2м зелена ивица между тях) -
включват се нови бордюри, тротоари, 
велоалеи, озеленяване, модернизиране 
на остарялата инфраструктура под тях, 
енергоеф. осветление. 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.5 

Предпроектни 
проучвания 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

789,264.00 637,330.68 39,463.20   112,470.12

устойчива Враца”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
авляващия орган. 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВРАЦА 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ОБЕДИНЕНИЕ „МИСТ – ЕВРОКОНСУЛТ“ 
Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Враца – устойчива Враца”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007
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.

  

Дейност 
ЗВIV-1.2.20 

Изграждане на нови и ремонт на 
съществуващи спирки,  кошчета за 
боклук, информационни табла и др.  ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.5 

Предпроектни 
проучвания 

24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

685,843.20 553,818.38 34,292.16   97,732.66

                        

Проект 
ЗВIV-1.3 

Ремонт, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност и 
климатизация на помещенията, които 
ще поместят оперативните центрове 
на системата за безопасна градска 
среда и превенция на риска (СБГСПР) 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе

н приоритет 
1.5 

Идеен проект 24 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

898,128.00 725,238.36 44,906.40   127,983.24

Дейност 
3BIV-1.3.1 Локален концентратор (ЛК) №1 в 

сградата на Община Враца; 
ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.5 

Идеен проект 

24 По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

408,240.00 329,653.80 20,412.00   58,174.20

Дейност 
3BIV-1.3.2 Локален концентратор (ЛК) №2 в 

сградата на Областна администрация, 
гр.Враца; 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.5 

Идеен проект 

24 По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

190,512.00 153,838.44 9,525.60   27,147.96

Дейност 
3BIV-1.3.3 

Локален концентратор (ЛК) №3  в 
сградата на пощата на кв."Дъбника"; 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.5 

Идеен проект 

24 По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

190,512.00 153,838.44 9,525.60   27,147.96

Дейност 
3BIV-1.3.4 КАТ: Център за наблюдение и 

управление на нарушенията. 
ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.5 

Идеен проект 

24 По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

108,864.00 87,907.68 5,443.20   15,513.12

                        

Проект 
ЗВIV-1.4 

Оборудване и обзавеждане на 
оперативните центрове на системата 
за безопасна градска среда и 
превенция на риска (СБГСПР) 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе

н приоритет 
1.5 

Предпроектни 
проучвания 

12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

12,222,000.00 9,869,265.00 611,100.00   1,741,635.00

Дейност 
3BIV-1.4.1 

Оборудване и обзавеждане на ЛК №1 в 
сградата на Община Враца. Оборудване 
и връзка с прилежащите му зони за 
наблюдение.Обхват на наблюдение: 
№1 Главен път Е-79 на изхода от гр. 
Враца в посока гр.Мездра, в района на 
магазин Технополис; №5 Кръстовището 
на "Червения площад"; №6 Община, 
РПУ и СОУ "Козма Тричков"; №7 
Кръстовището на улиците "Втори юни" 
и "Екзарх Йосиф"; №14 Зоната на 
бившето кино "Коларов" /при 
пресичане на улиците"Н.Войводов" и 
"Лукашов"/; 
№15 Зоната на площад "Христо Ботев". 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.5 

Предпроектни 
проучвания 

12 По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

5,796,000.00 4,680,270.00 289,800.00   825,930.00

устойчива Враца”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
авляващия орган. 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 Европейски фонд  
за регионално развитие 

 
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 
 

  

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВРАЦА 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ОБЕДИНЕНИЕ „МИСТ – ЕВРОКОНСУЛТ“ 
Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Враца – устойчива Враца”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007
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.

  

Дейност 
3BIV-1.4.2 

Оборудване и обзавеждане на ЛК №2 в 
сградата на Областна администрация, 
гр. Враца. Оборудване и връзка с 
прилежащите му зони за 
наблюдение.Обхват на наблюдение: 
№8 Кръгово кръстовище на 
пл."Св.Софроний Врачански"; №9 
Кръстовище на ул. "Мито Орозов" и 
"Н.Вапцаров"; №10 Кръстовище на ул. 
"Мито Орозов" и "Васил Кънчов"; №11 
Кръстовище на ул. "Мито Орозов" и 
"Хр.Ботев" /пл."Руски"/; №16 Зоната на 
площада пред ЖП гарата; №17 
"Ст.Заимов" и "Мито Орозов". 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.5 

Предпроектни 
проучвания 

12 По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

3,654,000.00 2,950,605.00 182,700.00   520,695.00

Дейност 
3BIV-1.4.3 

Оборудване и обзавеждане на ЛК №3  в 
сградата на пощата на кв."Дъбника". 
Оборудване и връзка с прилежащите му 
зони за наблюдение. Обхват на 
наблюдение: №2 Главен път е-79 на 
изхода от гр.Враца в посока Монтана, в 
района на бензиностанция "Петрол" 
или кръстовището на кв."Бистрец"; №3 
Оряховско шосе в района на "Чифлика" 
/ до бл.43 на ж.к."Дъбника"/; №4 
Криводолско шосе, в района на 
бившето Окръжно пътно управление; 
№12 Кръстовището, разделящо ж.к. 
"Дъбника" и ж.к. "Сениче"; №13 
Кръстовището на кооперативния пазар 
в ж.к. "Дъбника" / в района на 
дискотека "Шакира"/. 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестиционе
н приоритет 

1.5 

Предпроектни 
проучвания 

12 По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

2,772,000.00 2,238,390.00 138,600.00   395,010.00

                        

Проект 
3BIV-1.5 

Оборудване и обзавеждане на 
"Център за наблюдение и управление 
на нарушенията" в КАТ.       

    
Предпроектни 

проучвания 
12 

По чл.16,ал.8 или чл.90, 
ал.1, т.3 от ЗОП 

съобразно естеството 
на съответната поръчка 

445,200.00     445,200.00 

                        

ОБЩ БЮДЖЕТ ЗА ПРОЕКТИТЕ (ИПГВР) 
582,989,503.9

8 
420,982,811.06 

13,944,902.5
6 

4,588,722.7
1 

42,296,574.8
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