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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” 2007-2013 
г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието 
на публикацията се носи от Община Враца и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.  
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ПРОЕКТЕН ФИШ № ЗВII-1.1 

 
Зона за въздействие: ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 
Група проекти: Образователна инфраструктура: Реконструкция, ремонт и оборудване на 
образователни институции    
Име на проекта: Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 
професионални гимназии 
 
Източник на финансиране: Оперативна  програма „Региони в растеж 2014-2020 г.” 
Обща стойност: 4,613,393.69 лв. с ДДС 

 От ЕС: 3,725,315.40 лв. с ДДС 
 Републикански бюджет: 657,408.60 лв. с ДДС 
 Собствени средства за съ-финансиране: 230,669.68 лв. с ДДС 

Бенефициент: Община Враца 
 
1. Настояща ситуация/обосновка:  
Сградата на професионална гимназия по търговия и ресторантьорство – Враца е с обрушени фасади, 
парапетите са нестабилни и счупени, покривите текат, подовите настилки са износени, санитарните 
помещения са в лошо състояние, инсталациите са вехти и неефективни. Липсва видеонаблюдение 
вътре и извън сградата, липсва адекватно осветление като цели зони в дворовете са изцяло тъмни. 
Южните фасади са преослънчени и липсват слънцезащити от външни щори, сенници и тенти. 
Дворните пространства имат спешна необходимост от ремонт, както от подмяна на настилките на 
спортните игрища и около тях, така и от попълване на липсващото озеленяване за намаляване на шума 
и въздушното замърсяване. Необходимо е подмяна на оградата. 
Сградите никога не са обследвани за енергийна ефективност и не са се предприемали никакви 
дейности в тази насока – липсва топлоизолация, дограмата е стара, отоплителната инсталация се 
нуждае от основен ремонт и подмяна на абонатните станции, вертикалните щрангове и радиаторите 
на парното отопление като в същото време масовата газификация на града изисква алтернативно 
отопление на газ посредством газови котли, които на този етап липсват. 
В момента не е подсигурен достъп на хора с увреждания – рампи и асансьори и сградите не 
удоволетворяват изискванията на новите противопожарни норми (Наредба Iз-1971 за строително – 
технически правила и норми за осигуряване на безопасност от пожар) за евакуация, допустима 
горимост на материалите и др. 
 
2. Описание на дейностите:  

 Дейност 1 - Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство – Враца - РЗП 
– 6 106 кв. м, ЗП- 1 994 кв.м, двор – 18 121 кв.м. 

 
3. Проектна готовност: Проектна идея (инвестиционно намерение) 

 
4. Приложения: 

 Оперативен план за проекта (Таблица №2 от Методическите насоки) 
 Подробен бюджет по дейности за проекта (Таблица №3 от Методическите насоки) 
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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” 2007-2013 
г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието 
на публикацията се носи от Община Враца и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.  
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ПРОЕКТЕН ФИШ № ЗВII-1.2 
 
Зона за въздействие: ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 
Група проекти: Образователна инфраструктура: Реконструкция, ремонт и оборудване на 
образователни институции 
Име на проекта: Оборудване и обзавеждане на професионални гимназии  
 
Източник на финансиране: Оперативна  програма „Региони в растеж 2014-2020 г.” 
Обща стойност: 649,782.76 лв. с ДДС 

 От ЕС: 524,699.58 лв. с ДДС 
 Републикански бюджет: 92,594.04 лв. с ДДС 
 Собствени средства за съ-финансиране: 32,489.14 лв. с ДДС 

Бенефициент: Община Враца 
 
1. Настояща ситуация/обосновка:  
Оборудването и обзавеждането на професионалната гимназия по търговия и ресторантьорство – 
Враца е морално остаряло, неактуално на съвременните изисквания и в някои случаи негодно за 
употреба. 
Всички класни стаи в гимназията се нуждаят от ремонт или закупуване на нови чинове, столове, маси, 
дъски, закачалки, стелажи за книги и информационни табла.  
Табелките на вратите и насочващите табели из сградата са за подмяна. Необходимо е осъвременяване 
на тематичните кътове и художествените елементи. Зеленината и кашпите са за подмяна. Общите 
пространства са занемарени и лишени от функция, затова изискват съвременно третиране с функции и 
материали, за възпитаване на социалните умения в подрастващите. 
Специализирано съвременно оборудване в гимназията е необходимо за тематичните кабинети по 
физика, химия, география, биология, музика, изобразително изкуство, трудово обучение и др. 
Библиотеката, медиатеката и компютърните зали се нуждаят от съвременно обзавеждане и 
оборудване. 
Физкултурните салони и плувни басейни изискват ново обзавеждане и оборудване, за да могат да се 
използват и извън учебно време от деца и възрастни от целия град. Спортните площадки са със 
счупени или липсващи трибуни, футболни врати, волейболни пилони и мрежи, баскетболни табла и 
кошове, тенис маси и др. В детските градини липсват пясъчници. 
Столовите, кухните и складовите помещения изискват попълване и осъвременяване на оборудването и 
обзавеждането. 
Административните помещения изискват освен от ремонт или закупуване на ново обзавеждане, но и 
от по-съвременно оборудване с мулти-медия, компютри и софтуеър към него, тъй като в момента не 
са налични. 
В актовата зала няма добро озвучаване, осветление, подиумите изискват ремонт и подмяна, завесите 
и декорите са физически и морално остарели, а столовете на аудиторията са счупени и със закъсана 
дамаска. Липсват места за инвалиди.  
 
2. Описание на дейностите:  

 Дейност 1 - Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство – Враца - РЗП 
– 6 106 кв. м, ЗП- 1 994 кв.м, двор – 18 121 кв.м. 

 
3. Проектна готовност: Проектна идея (инвестиционно намерение) 

 
4. Приложения: 

 Оперативен план за проекта (Таблица №2 от Методическите насоки) 
 Подробен бюджет по дейности за проекта (Таблица №3 от Методическите насоки) 
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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” 2007-2013 
г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието 
на публикацията се носи от Община Враца и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.  
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ПРОЕКТЕН ФИШ № ЗВII-2.1 

 
Зона за въздействие: ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 
Група проекти: Социална инфраструктура: Реконструкция, ремонт и оборудване 
Име на проекта: Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 
социални институции 
 
Източник на финансиране: Оперативна  програма „Региони в растеж 2014-2020 г.” 
Обща стойност: 10,901,631.75 лв. с ДДС 

 От ЕС: 8,803,067.64 лв. с ДДС 
 Републикански бюджет: 1,553,482.52 лв. с ДДС 
 Собствени средства за съ-финансиране: 545,081.59 лв. с ДДС 

Бенефициент: Община Враца 
 
1. Настояща ситуация/обосновка:  
Сградите на бившия „Химически техникум" и на бившето училище „Антон Иванов“ са занемарени от 
години и се нуждаят от основен ремонт. Необходимо е да им се направи конструктивно обследване, 
паспортизация и проект за енергоефективност. 
На практика сградите са със силно обрушени фасади, парапетите са нестабилни и счупени, покривите 
текат, подовите настилки са износени, санитарните помещения са в лошо състояние, инсталациите са 
вехти и неефективни. Липсва видеонаблюдение вътре и извън сградите, липсва адекватно осветление 
като цели зони в дворовете са изцяло тъмни.  
Дворните пространства имат спешна необходимост от ремонт, както от подмяна на настилките на 
спортните игрища и около тях, така и от попълване на липсващото озеленяване за намаляване на шума 
и въздушното замърсяване. Липсват елементи на парковата среда – пейки, перголи, кошчета за 
боклук, чешмички и др. 
Сградите никога не са обследвани за енергийна ефективност и не са се предприемали никакви 
дейности в тази насока – липсва топлоизолация, дограмата е стара, отоплителната инсталация се 
нуждае от основен ремонт и подмяна на абонатните станции, вертикалните щрангове и радиаторите 
на парното отопление като в същото време масовата газификация на града изисква алтернативно 
отопление на газ посредством газови котли, които на този етап липсват. 
В момента не е подсигурен достъп на хора с увреждания – рампи и асансьори и сградите не 
удоволетворяват изискванията на новите противопожарни норми (Наредба Iз-1971 за строително – 
технически правила и норми за осигуряване на безопасност от пожар) за евакуация, допустима 
горимост на материалите и др. 
 
2. Описание на дейностите:  

 Дейност 1 - Изграждане на хоспис в сградата на  бившия „Химически техникум" - 
РЗП – 3 436 кв. м, ЗП- 1 292 кв.м, двор – 17 711 кв.м; 

 Дейност 2 – Изграждане на младежки занаятчийски център и център за техническо 
развитие в сградата на бившето училище „Антон Иванов“ - РЗП – 2 459 кв. м, ЗП- 1 
499 кв.м, двор – 16 553 кв.м; 

 Дейност 3 – Преместване на съществуващия „Център за обществена подкрепа“ и 
неговото разширение в блок №5 (ул. „Никола Вапцаров“) – партерен и първи етаж - 
РЗП –1 464 кв. м, ЗП- 732 кв.м; 

 Дейност 3 – Разполагане на различни социални дейности на партерно ниво в блок 
№3 (ул. „Никола Вапцаров“) - РЗП, ЗП- 734 кв.м. 
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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” 2007-2013 
г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието 
на публикацията се носи от Община Враца и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.  
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3. Проектна готовност: Проектна идея (инвестиционно намерение) 
 

4. Приложения: 
 Оперативен план за проекта (Таблица №2 от Методическите насоки) 
 Подробен бюджет по дейности за проекта (Таблица №3 от Методическите насоки) 
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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” 2007-2013 
г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието 
на публикацията се носи от Община Враца и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.  
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 ПРОЕКТЕН ФИШ № ЗВII-5.1 

 
Зона за въздействие: ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 
Група проекти: Подобряване конкурентноспособността на местната икономика 
Име на проекта: Изграждане на нов логистичен парк  
 
Източник на финансиране: Оперативна  програма „Региони в растеж 2014-2020 г.” 
Обща стойност: 70,966,482.05 лв. с ДДС 

 От ЕС: 35,483,241.02 лв. с ДДС 
 Частни инвеститори: 35,483,241.02 лв. с ДДС 

Бенефициент: Община Враца 
 
1. Настояща ситуация/обосновка:  

 
Проектът за 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 с площ 88 893 кв.м, северно от жп линията в Източна промишлена зона 1 е 
обусловен от текущите строителни дейности по обходен път на град Враца и проекта за довършване на 
околовръстния път - източната дъга, която тангира с тази зона. След постигането на лесна и бърза 
комуникация с път Е79, логистичния парк ще е атрактивно място за големи търговски вериги, които 
присъстват във Враца или имат намерение да стъпят на този пазар. Целта е да се постигне удобна 
складова база с възможност за товаро-разтоварителни дейности на едрогабаритни камиони за 
подпомагане и подобряване конкурентноспособността на местната икономика.  
Логистичният парк в зоната с потенциал за икономическо развитие ще повлияе в голяма степен на 
привлекателността за инвестиции на град Враца и следователно ще подобри качеството на работа на 
хората, избрали да живеят, работят и инвестират в тези град. Към настоящия момент функционалните 
и средови характеристики на икономическата зона не отговарят на инвестиционното търсене за 
развитие на съществуващи и на нови икономически дейности. Логистичният парк ще предостави 
съвременни възможности, отговарящи на европейските стандарти, за упражняване на товаро-
разтоварителни дейности. По този начин настоящият проект директно допринася за изпълнението на 
Специфична цел 2 „Подобряване на икономическата активност в градовете, чрез възстановяване на 
зони с потенциал за икономическо развитие” на Инвестиционен приоритет 2 на Приоритетна ос 1 на 
ОПРР 2014-2020 г.  
Община Враца предвижда да се изготви ПУП за градоустройствените показатели и параметри на 
проекта.  
 
2. Описание на дейностите:  

 Дейност 1 - Изграждане на нов логистичен парк северно от жп линията по 
новопредложената източна дъга - парцел – 88 893 кв.м. 

 
3. Проектна готовност: Проектна идея (инвестиционно намерение) 

 
4. Приложения: 

 Оперативен план за проекта (Таблица №2 от Методическите насоки) 
 Подробен бюджет по дейности за проекта (Таблица №3 от Методическите насоки) 
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ПРОЕКТЕН ФИШ № ЗВII-5.2 

 
Зона за въздействие: ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 
Група проекти: Подобряване конкурентноспособността на местната икономика 
Име на проекта: Изграждане на Технологичен парк (бизнес иновационен център) 
 
Източник на финансиране: Оперативна  програма „Региони в растеж 2014-2020 г.” 
Обща стойност: 18,660,544.56 лв. с ДДС 

 От ЕС: 15,861,462.88 лв. с ДДС 
 Частни инвеститори: 2,799,081.68 лв. с ДДС 

Бенефициент: Община Враца 
 
1. Настояща ситуация/обосновка:  
Съгласно ОП „Региони в растеж:" 2014 - 2020 г., е възможно изграждането на технологичен парк с 
бизнес инфраструктура в „Зона с потенциал за икономическо развитие". Целта е изграждането на 
бизнес иновационен център, където да се съсредоточи високотехнологичното производство и услуги и 
по този начин град Враца да стане атрактивна инвестиционна дестинация за дигитални иновативни 
технологии. 
Проекта трябва да включва сгради разположени в УПИ I, кв.14 с площ 19 810 кв.м в богато озеленена 
паркова среда с двойно и тройно електрозахранване, добра сървърна обезпеченост и възможност за 
максимална флексибилност на пространствата.  Подсигуряването на достатъчен брой паркинги е от 
основните приоритети, както добрата инфраструктура и подсигуряване на работещите с необходимите 
обществени и социални дейности. 
Община Враца предвижда да се изготви ПУП за градоустройствените показатели и параметри на 
проекта.  
 
2. Описание на дейностите:  

 Дейност 1 - Изграждане на Технологичен парк (бизнес иновационен център) - 
парцел – 19 810 кв.м. 
 

3. Проектна готовност: Проектна идея (инвестиционно намерение) 
 

4. Приложения: 
 Оперативен план за проекта (Таблица №2 от Методическите насоки) 
 Подробен бюджет по дейности за проекта (Таблица №3 от Методическите насоки) 
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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” 2007-2013 
г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието 
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ПРОЕКТЕН ФИШ № ЗВII-6.3 

 
Зона за въздействие: ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 
Група проекти: Подобряване на физическата среда на индустриалната зона 
Име на проекта: Рехабилитация и реконструкция на улични мрежи, улично осветление и изграждане 
на обществени паркинги 
 
Източник на финансиране: Оперативна  програма „Региони в растеж 2014-2020 г.” 
Обща стойност: 9,113,958.00 лв. с ДДС 

 От ЕС: 7,359,521.09 лв. с ДДС 
 Републикански бюджет: 1,298,739.02 лв. с ДДС 
 Собствени средства за съ-финансиране: 455,697.90 лв. с ДДС 

Бенефициент: Община Враца 
 
1. Настояща ситуация/обосновка:  
Уличните мрежи, в зоната с потенциал за икономическо развитие, която обхваща части от териториите 
на Източна промишлена зона 1 и 2, са изградена в началото на 70-те години на 20 век. Рехабилитации 
на пътната настилка са се извършвали рядко въпреки амортизацията и засиления тежкотоварен 
трафик. Уличната мрежа е останала недовършена на някои места поради последвалата приватизация и 
неусвояване и занемаряване на периферните зони на територията.  
Улиците са загубили характерния си облик поради обрушеност и намалено озеленяване. Необходими 
са мерки за подмяна на пътните настилки, нова маркировка, бордюри, тротоари с пешеходни и 
велосипедни алеи, санитарно озеленяване между тях с разделение по видове за  всяка улица за лесна 
ориентация на хората и характер на уличната среда. Необходима е система за напояване на 
озеленяването, изграждане на места за отдих по пътя, попълване на уличното осветление и 
елементите на градската среда – кошчета за боклук, перголи, пейки, чешмички, рекламни съоръжения, 
информационни табели и табели обузначаващи имената на булеварди и улици. Необходима е 
регламентацията на уличните будки – местоположение, дизайн и дейност.  
Необходимо е да се предвиди цялостна концепция за  осигуряване на достъп на хора с увреждания. 
Необходимо е изграждането на джобове за контейнерите за смет по дължината на всички улици 
съобразени с обществения характер на промишлените предприятия, за по-голямо удобство на 
обитателите. Тези от тях, които са разположени в непосредствена близост до сгради със подчертани 
обществени функции, градинки или са до улици с представителна функция е добре да бъдат затворени 
в собствен обем с одобрен дизайн за подобряване на естетиката и хигиената на околното 
пространство, за да не е възможно вятър и улични кучета да разнасят този боклук из града. 
 
2. Описание на дейностите:  

 Дейност 1 - Изграждане на нови второстепенни улици за допълването на уличната 
мрежа и реконструкция на улици, паркинги, осветление, пешеходни и велоалеи, 
озеленяване и създаване на достъпна среда – 10,2 км; 

 Дейност 2 - Изграждане на обществени паркинги с енергоефективно осветление и 
озеленяване. 

 
3. Проектна готовност: Проектна идея (инвестиционно намерение) 

 
4. Приложения: 

 Оперативен план за проекта (Таблица №2 от Методическите насоки) 
 Подробен бюджет по дейности за проекта (Таблица №3 от Методическите насоки) 
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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” 2007-2013 
г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието 
на публикацията се носи от Община Враца и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
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ПРОЕКТЕН ФИШ № ЗВII-7.10 

 
Зона за въздействие: ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 
Група проекти: Частни проекти 
Име на проекта: Сграда с производствено и търговско предназначение и офисна част 
 
Източник на финансиране: Оперативна програма «Иновации и конкурентноспособност 2014-2020 г.» 
Обща стойност: 1,500,000.00 лв. с ДДС 

 От ЕС: 637,500.00 лв. с ДДС 
 Републикански бюджет: 112,500.00 лв. с ДДС 
 Частни средства: 750,000.00 лв. с ДДС 

Бенефициент: ДИСК–ГТ–93  ООД 
 
1. Настояща ситуация/обосновка:  
Фирма ДИСК – ГТ – ООД   има инвестиционно намерение да изгради сграда с производствено и 
търговско предназначение. Имотът, върху  който  се  планува  инвестиционното намерение е изцяло 
частен и се намира в Източна промишлена зона – ул. Васил Кънчов № 27, УПИ  V, поземлен имот 
12259.1027.227,  квартал 9. Целта на проекта е разширяване на дейността  на  дружеството чрез  
създаване на нови работни места. 
 
2. Описание на дейностите:  

 Дейност 1 - Изграждане на производствен цех за сглобяване на отоплителна техника 
от готови компоненти; 
 

 Дейност 2 -Изграждане на цех за производство напелети (вид алтернативно гориво) 
 

 Дейност 3- Изградане на търговски площи за продажба на готовата продукция за 
вътрешния пазар 

 
3. Проектна готовност: Проектна идея (инвестиционно намерение) 
 
4. Приложения: 

 Оперативен план за проекта (Таблица №2 от Методическите насоки) 
 Подробен бюджет по дейности за проекта (Таблица №3 от Методическите насоки) 
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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” 2007-2013 
г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието 
на публикацията се носи от Община Враца и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.  
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ПРОЕКТЕН ФИШ № ЗВII-7.11 

 
Зона за въздействие: ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 
Група проекти: Частни проекти 
Име на проекта: Изграждане на втора SMD линия 
 
Източник на финансиране: Оперативна програма «Иновации и конкурентноспособност 2014-2020 г.» 
Обща стойност: 1,290,000.00 лв. с ДДС 

 От ЕС: 548,250.00 лв. с ДДС 
 Републикански бюджет: 96,750.00 лв. с ДДС 
 Частни средства: 640,000.00 лв. с ДДС 

Бенефициент: Интелигентни системи за сигурност ООД 
 
1. Настояща ситуация/обосновка:  
В момента се извършва саниране на 5 етажна сграда на адрес: гр. Враца, ул. Илинден №3 чрез проект 
BG161PO003-2.3.02 "Енергийна ефективност и зелена икономика". След неговото финализиране през 
2014 година поради разширяване на производствените площи ще е необходимо увеличаване на 
технологичния парк за да може да се постигнат нуждите на разширяващия се обем клиенти и 
продукция. Целта на настоящия проект е закупуване на втора SMD линия, състояща се от принтер за 
спояваща паста, един или два насищащи автомата, автоматична оптична инспекция в линия, пещ за 
изпичане и необходимите транспортери. Това се прави с цел увеличаване на машшинното оборудване, 
неговото осъвременяване съобразено с минимизирането на компонентите и съответно увеличаване на 
конкурентоспособността на предприятието. Също така тази линия ще допринесе за вкарване в 
редовно производство на иновативни продукти, които фирмата е разработила и предстои да 
разработи. Втората цел е осъвременяване и подобряване на енергийната ефективност на цех за 
изработка на пластмаси- чрез изпълнение на елементи за подобряване на енергийната ефективност, 
осветлението и общия вътрешен вид ще се подобрят условията на труд, ще се увеличи безопастността.  
Ще се подредят машините за да се намаляи тежкия физически труд и да се подобри работната среда. 
Въвеждането на енергийно ефективни мерки ще намали производствените разходи и ще направи 
компанията по- конкурентоспособна на пазара на труда. Също така ще се подобри облика на 
компанията, което ще доведе до увеличение на клиентите и потенциалните инвеститори. 
 
2. Описание на дейностите:  

 Дейност 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. 

 Дейност 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. 

 Дейност 3 Изграждане на изолация и енергийно ефективна дограма, съобразена с 
последните тенденции. Това ще повиши енергийната ефективност на цеха. 

 Дейност 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. 

 Дейност 5 Подмяна на осветлението със светодиодно за понижаване на разходите за 
осветление, като същевременно се подобри осветеността в помещението и нейното 
разпределение. 
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3. Проектна готовност: Проектна идея (инвестиционно намерение) 
 
4. Приложения: 

 Оперативен план за проекта (Таблица №2 от Методическите насоки) 
 Подробен бюджет по дейности за проекта (Таблица №3 от Методическите насоки) 
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ПРОЕКТЕН ФИШ № ЗВII-7.12 

 
Зона за въздействие: ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 
Група проекти: Частни проекти 
Име на проекта: Закупуване на шприцове и обновление 
 
Източник на финансиране: Оперативна програма «Иновации и конкурентноспособност 2014-2020 г.» 
Обща стойност: 480,000.00 лв. с ДДС 

 От ЕС: 204,000.00 лв. с ДДС 
 Републикански бюджет: 36,000.00 лв. с ДДС 
 Частни средства: 240,000.00 лв. с ДДС 

Бенефициент: Интелигентни системи за сигурност ООД 
 
1. Настояща ситуация/обосновка:  
Поради постоянно повишаващите се заявки за производство на пластмасови детайли е необходимо 
разширяване на производствените обеми на цеха. От друга страна склада за съхранение на суровините 
за производство и в последствие за готовата продукция е построен отдавна и не предлага добри 
условия за съхранение, поради което се налага изграждането на нов склад с топла връзка. Целта на 
настоящия проект е премахване на съществуващия склад при максимално използване на материалите 
и изграждане на нов такъв с увеличен капацитет, енергийна ефективност, сигурност и  удобство. С това 
ще се увеличи безопастните условия на труд на служителите работещи в помещението, работните 
условия както и условията за съхранение на суровините, материалите и продуктите на фирмата. Също 
така изграждането на топла връзка ще подобри пренасянето на материалите и готовата продукция, 
особено при лоши атмосферни условия. 
 
2. Описание на дейностите:  

 Дейност 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. 

 Дейност 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. 

 Дейност 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. 

 Дейност 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. 

 
3. Проектна готовност: Проектна идея (инвестиционно намерение) 
 
4. Приложения: 

 Оперативен план за проекта (Таблица №2 от Методическите насоки) 
 Подробен бюджет по дейности за проекта (Таблица №3 от Методическите насоки) 
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ПРОЕКТЕН ФИШ № ЗВII-7.13 

 
Зона за въздействие: ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 
Група проекти: Частни проекти 
Име на проекта: Закупуване на оборудване за металообработка и вертикална планировка на цех за 
електро механични изделия 
 
Източник на финансиране: Оперативна програма «Иновации и конкурентноспособност 2014-2020 г.» 
Обща стойност: 438,000.00 лв. с ДДС 

 От ЕС: 186,150.00 лв. с ДДС 
 Републикански бюджет: 32,850.00 лв. с ДДС 
 Частни средства: 219,000.00 лв. с ДДС 

Бенефициент: Интелигентни системи за сигурност ООД 
 
1. Настояща ситуация/обосновка:  
Поради разширяването на производствените помещения за производство на електроника и метални 
изделия и поради очаквания за повишаване на производствените обеми е необходимо закупуване на 
нови цифрови машини за металообработка- гилотина и други. Освен това е необходимо да се 
подобрят прилежащите площи и логистичната обстановка за да е възможно свързването между 
цеховете за материали и суровини, които се използват повсеместно. Целта на настоящия проект е 
закупуване на нови цифрови металообработващи машини за увеличаване на производстените обеми и 
мощности, повишаване на качеството на продукцията, по- голямо бързодействие при работата на тези 
машини с което да се намали себестойността на изделията и да се намалят сроковете за производство. 
Другите цели на проекта са подобряване на работните, логистичните и инвестиционни условия. За 
изпълнението е небходимо да се направи вертикална планировка на района около сградата. Това ще 
окаже благоприятен ефект както върху работниците, така и върху клиентите и потенциалните 
инвеститори чрез подобрения външен вид и съответно повишен имидж. След неговото изпълнение ще 
се увеличи технологичния парк, заетия персонал както и национални и чуждестранни клиенти. 
 
2. Описание на дейностите:  

 Дейност 1 - Закупуване на цифрови металообработващи машини. 
 Дейност 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. 

 Дейност 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. 

 Дейност 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. 

 Дейност 5 - Изграждане и обновление на периферна ограда за защита на 
собствеността, указване на границите на имота и идентифициране на фирмената 
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територия. С това ще се подобри чувството за сигурност на служителите и 
ръководството и ще се намалят възможните набези. 

 
3. Проектна готовност: Проектна идея (инвестиционно намерение) 
 
4. Приложения: 

 Оперативен план за проекта (Таблица №2 от Методическите насоки) 
 Подробен бюджет по дейности за проекта (Таблица №3 от Методическите насоки) 
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ПРОЕКТЕН ФИШ № ЗВII-7.1 
 
Зона за въздействие: ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 
Група проекти: Частни проекти 
Име на проекта: Изграждане на нова газоснабдителна мрежа и ГРП 
 
 
Източник на финансиране: изцяло частни средства 
Обща стойност: 11,200,000.00 лв. с ДДС 
Инвеститор: „РИЛА ГАЗ“ ООД 
 
1. Настояща ситуация/обосновка:  
Област Враца е център на един от 8-те региона на националната газопреносна мрежа – “Запад”. За 
територията на областта в този регион попадат общините Враца, Криводол, Роман. През ареала 
преминава северния полупръстен на газопреносната мрежа собственост на "Булгаргаз" ЕАД. В с. 
Чирен, на 15 км от град Враца, се намира единственото в страната хранилище на природен газ, 
изградено през 1974 г. на база изтощено газово находище. При рязък спад на температурите 
съхраняваните в газохранилището около 1,5 млрд. куб. м газ се използват за регулиране на налягането 
в националната и транзитната газотранспортни системи на " Булгаргаз". 
Близостта до националната газопреносна мрежа способства развитието на газопреносни мрежи в 
общините от областта. 
Град Враца е добре газифициран град, с възможности за битова газификация и много добре развита 
промишлена такава. Газифицирането на града и общината се извършва от дружеството “Рила Газ” ЕАД. 
До момента са изградени 44 километра газопроводи от общо планираната дължина на мрежата - 106 
километра. Поетапно се доизграждат предвидените съоръжения от газоснабдителната мрежа и 
газорегулаторните пунктове (ГРП). 
 
2. Описание на дейностите:  

 Дейност 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. 

 Дейност 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. 

 
3. Проектна готовност: ПЪЛНА 
 
4. Приложения: 

 Оперативен план за проекта (Таблица №2 от Методическите насоки) 
 Подробен бюджет по дейности за проекта (Таблица №3 от Методическите насоки) 
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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” 2007-2013 
г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието 
на публикацията се носи от Община Враца и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.  

 

1 

 
ПРОЕКТЕН ФИШ № ЗВII-7.2 

 
Зона за въздействие: ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 
Група проекти: Частни проекти 
Име на проекта: 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  
 
Източник на финансиране: Оперативна програма «Иновации и конкурентноспособност 2014-2020 г.» 
Обща стойност: 5,890,000.00 лв. с ДДС 

 От ЕС: 2,503,250.00 лв. с ДДС 
 Републикански бюджет: 441,750.00 лв. с ДДС 
 Частни средства: 2,945,000.00 лв. с ДДС 

Бенефициент: „МЕТАЛКОМ ИНВЕСТ“ ЕООД 
 
1. Настояща ситуация/обосновка:  
На площадката ще се извършват дейности по събиране, съхранение и транспортиране на отпадъци, 
включително съпътващите го дейности по товарене, разтоварване и претоварване. Площадката е с 
площ 1375 кв. м.  и с предназначение на територията за складова база, покрита е с трайна, 
непропусклива повърхност от бетон и асфалт. Изцяло е оградена с масивна ограда и има обособен 
портал. Изградена е ВиК и Ел. инсталация. Транспортния достъп ще се осъществява чрез 
съществуващата инфраструктура. 
 
2. Описание на дейностите:  

 Дейност 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; 

 Дейност 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; 

 Дейност 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". 
 

3. Проектна готовност: ПЪЛНА 
 
4. Приложения: 

 Оперативен план за проекта (Таблица №2 от Методическите насоки) 
 Подробен бюджет по дейности за проекта (Таблица №3 от Методическите насоки) 
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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” 2007-2013 
г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието 
на публикацията се носи от Община Враца и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.  
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ПРОЕКТЕН ФИШ № ЗВII-7.3 

 
Зона за въздействие: ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 
Група проекти: Частни проекти 
Име на проекта: Автомобилна газозарядна станция 
 
Източник на финансиране: Оперативна програма «Иновации и конкурентноспособност 2014-2020 г.» 
Обща стойност: 545,000.00 лв. с ДДС  

 От ЕС: 231,625.00 лв. с ДДС 
 Републикански бюджет: 40,875.00 лв. с ДДС 
 Частни средства: 272,500.00 лв. с ДДС 

Бенефициент: „БЕАНА - ВРАЦА“ ООД 
 
1. Настояща ситуация/обосновка:  
Автомобилната газозарядна станция ще задоволява нуждите от зареждане с природен газ за 
автомобили и мобилни бутилкови инсталации. За целта в границите на имот ПИ 12259.1011.134 се 
предвиждат да се монтира компресор за сгъстяване на природен газ и 1 брой газозарядна колонка. 
Компресорът ще се захранва от съществуващ газопровод на „РИЛА ГАЗ“ ЕАД. Предвижда се 
изграждането на обслужваща сграда за персонала, площадка за зареждане на автомобили и площадка 
за зареждане на бутилкови групи. 

 
2. Описание на дейностите:  

 Дейност 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. 

 
3. Проектна готовност: ПЪЛНА 
 
4. Приложения: 

 Оперативен план за проекта (Таблица №2 от Методическите насоки) 
 Подробен бюджет по дейности за проекта (Таблица №3 от Методическите насоки) 
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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” 2007-2013 
г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието 
на публикацията се носи от Община Враца и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.  
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ПРОЕКТЕН ФИШ № ЗВII-7.4 

 
Зона за въздействие: ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 
Група проекти: Частни проекти 
Име на проекта: БКТП - 20/0,4 kv, 2х630 kVA и кабелни линии CpH и HH към него  
 
Източник на финансиране: изцяло частни средства 
Обща стойност: 1,680,000.00 лв. с ДДС 
Инвеститор: „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД, гр. София 
 
1. Настояща ситуация/обосновка:  
Присъединяване към електроразпределителната мрежа НН на „Производствената база – 
преустройство на масивна сграда в цех за производство на дограмаУПИ XVIII, кв. 5, „Източна 
промишлена зона ", гр. Враца ще се извърши чрез: 

 изграждане на нов БКТП 20/0,4 kV, 2x630 kVA, УПИ I, кв. 5, „Източна промишлена зона", 
гр.Bpацаa; 

 изтегляне подземно на нова кабелна линия СрН с дължина 110 м; 
 изтегляне подземно на кабел НН САВТ 4x185 мм2 от табло НН на БКТП до ново електромерно 

табло ТЕЛ с дължина 10 м; 
 монтаж на електромерно табло тип ТЕМО; 
 направа на изкоп 1,1/0,5 м и изграждаме на нова кабелна канална система с 2 PVC тръби 

ф110/3,2 и 2 PVC тръби ф 140/4,1, замонолитени в бетонов кожух — дължина 88 м; 
 изграждане на нови троши шахти с размери 1800/900 мм - 5 бр. и 5 единични долепени с 

размери 600/900 мм. 
 

2. Описание на дейностите:  
 Дейност 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. 
 

3. Проектна готовност: ПЪЛНА 
 
4. Приложения: 

 Оперативен план за проекта (Таблица №2 от Методическите насоки) 
 Подробен бюджет по дейности за проекта (Таблица №3 от Методическите насоки) 



     
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” 2007-2013 
г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието 
на публикацията се носи от Община Враца и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.  
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ПРОЕКТЕН ФИШ № ЗВII-7.5 

 
Зона за въздействие: ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 
Група проекти: Частни проекти 
Име на проекта: Изграждане на цех за смилане и пресяване на слънчогледов шпрот 
 
Източник на финансиране: Оперативна програма «Иновации и конкурентноспособност 2014-2020 г.» 
Обща стойност: 2,130,000.00 лв. с ДДС  

 От ЕС: 905,250.00 лв. с ДДС 
 Републикански бюджет: 159,750.00 лв. с ДДС 
 Частни средства: 1,065,000.00 лв. с ДДС 

Бенефициент: „ФАУСТИНА ГРУП“ ЕООД 
 
1. Настояща ситуация/обосновка:  

 
Изграждане на «Цех за смилане и пресяване на слънчогледов шпрот» в поземлен имот с 
идентификатор 12259.1021.31, в сграда с идентификатор 12259.1021.31.4 , УПИ XX 4996, кв.13, " 
Промишлена зона", гр.Враца, общ. Враца. 
Общата площ на урегулирания поземлен имот е 10 247 кв.м. 

 
2. Описание на дейностите:  

 Дейност 1 - В УПИ ХХ 4996, кв.13, Промишлена зона. 
 

3. Проектна готовност: ПЪЛНА 
 
4. Приложения: 

 Оперативен план за проекта (Таблица №2 от Методическите насоки) 
 Подробен бюджет по дейности за проекта (Таблица №3 от Методическите насоки) 
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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” 2007-2013 
г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието 
на публикацията се носи от Община Враца и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.  
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ПРОЕКТЕН ФИШ № ЗВII-7.6 

 
Зона за въздействие: ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 
Група проекти: Частни проекти 
Име на проекта: Леярски цех  
 
Източник на финансиране: Оперативна програма «Иновации и конкурентноспособност 2014-2020 г.» 
Обща стойност: 610,000.00 лв. с ДДС  

 От ЕС: 259,250.00 лв. с ДДС 
 Републикански бюджет: 45,750.00 лв. с ДДС 
 Частни средства: 305,000.00 лв. с ДДС 

Бенефициент: "Българска леярна " ЕООД 
 
1. Настояща ситуация/обосновка:  

 
"Българска леярна " ЕООД има инвестиционно предложение: да произвежда леярски изделия от чугун 
и стомана, както и механично обработени детайли. 
Площадката, на която се извършва дейността се намира в гр.Враца, Индустриална зона, леярната на 
бившия завод "Гаврил Генов". Състои се производствен корпус и складов район на обща площ 14 дка. 
На посочената площадка се извършват дейности по оползотворяване и временно съхраняване на 
отпадъци на черни метали и метални съединения. 
Оползотворяването на отпадъците се извършва чрез претопяване в средночестотиа индукционна пещ 
ПИ-1600. Чугунените и стоманените отпадъци се зареждат в пещта за претопяване заедно с 
необходимите феросплави. Металната стопилка се излива в метални кокили на ИЦЛТ -2 бр. 
Изкупените отпадъци от черни метали се съхраняват в метални палета в производствените корпуси до 
оползотворяването им. Отпадъчните стружки от механичната обработка се съхраняват в метални 
палета до предаването им на лицензирани търговци на метали. 
Отпадъците от технологичния процес - футеровката на пещта и кофите, както и шлаката от топенето на 
метала се съхраняват на територията на площадката. 
Площадката се намира в промишлена зона, улица "Текстилец" № 3, леярната на бившия завод "Г. 
Генов" - парцел № 502. 
Отпадъците които се очаква да се генерират от производствения процес са: шлака от пещите около 5 т. 
годишно 

 износена футеровка и огнеупорни материали около 20 т. годишно 
 стурготини, стружки и изрезки от черни метали около 25 т. годишно 
 битови отпадъци около 0,5 т. годишно. 

Изброените отпадъци временно ще се съхраняват на площадката. Целта на инвестиционното 
предложение е производство. 

 
2. Описание на дейностите:  

 Дейност 1 - Бивш завод "Гаврил Генов"- Индустриална зона, ул."Текстилец" №3:                                        
- изграждане на производствена площадка;                                                                                                  
- изграждане на склад. 
 

3. Проектна готовност: ПЪЛНА 
 
4. Приложения: 

 Оперативен план за проекта (Таблица №2 от Методическите насоки) 
 Подробен бюджет по дейности за проекта (Таблица №3 от Методическите насоки) 



     
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” 2007-2013 
г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието 
на публикацията се носи от Община Враца и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.  
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ПРОЕКТЕН ФИШ № ЗВII-7.7 

 
Зона за въздействие: ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 
Група проекти: Частни проекти 
Име на проекта: Разкриване на площадка за разкомплектоване на възли/ части от автомобили 
 
Източник на финансиране: Оперативна програма «Иновации и конкурентноспособност 2014-2020 г.» 
Обща стойност: 410,000.00 лв. с ДДС  

 От ЕС: 174,250.00 лв. с ДДС 
 Републикански бюджет: 30,750.00 лв. с ДДС 
 Частни средства: 205,000.00 лв. с ДДС 

Инвеститор: „Скорпион-95“ ЕООД 
 
1. Настояща ситуация/обосновка:  
Инвестиционното предложение на «Скорпион-95» ЕООД предвижда разкриване на площадка за 
разкомплектоване на възли/части от автомобили внос от Италия, Австрия и Германия, сортиране, 
съхранение и продажба на авточасти втора употреба. 
Площадката за реализиране на предложението ще бъде организирана в границите на поземлен имот с 
идентификатор 12259.1021.15, по кадастралната карта на гр.Враца, в кв. „Промишлена зона", с трайно 
предназначение на територията "Урбанизирана", с площ от 1289 кв.м. Имотът е собственост на 
възложителя, съгласно нотариален акт за покупко- продажба на недвижим имот. 
Дейностите от инвестиционното предложение ще се извършват на съществуваща бетонова площадка. 
Няма да има ново строителство. 
Черни и цветни метали, пластмаси и излезли от употреба гуми ще се съхраняват на специални открити 
площадки. Излезлите от употреба оловни акумулаторни батерии ще се съхраняват в корозионно- 
устойчив контейнер н чакрит склад. Отработените маела, спирачни и антифризни течности ще се 
съхраняват разделно в метални варели в закрит склад. Излезлите от употреба МПС ще се 
разкомплектоват в закрито помещение, ще се извършва рязане и разглобяване. След отделянето на 
годните части за повторна употреба автомобилите ще бъдат предавани на лицензирани фирми.  
Предвижда се за една година да се разкомплектоват до 20 автомобили. 

 
2. Описание на дейностите:  

 Дейност 1 – В ПИ с № 12259. 1021. 51, в кв."Промишлена зона":                                                                            
- изграждане на закрит склад. 
 

3. Проектна готовност: ПЪЛНА 
 
4. Приложения: 

 Оперативен план за проекта (Таблица №2 от Методическите насоки) 
 Подробен бюджет по дейности за проекта (Таблица №3 от Методическите насоки) 
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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” 2007-2013 
г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието 
на публикацията се носи от Община Враца и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.  
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ПРОЕКТЕН ФИШ № ЗВII-7.8 

 
Зона за въздействие: ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 
Група проекти: Частни проекти 
Име на проекта: Преустройство на съществуващи базови станции GSM/ UMTS  
 
Източник на финансиране: изцяло частни средства 
Обща стойност: 410,000.00 лв. с ДДС 
Инвеститор: „Космо България Мобайл” ЕАД 
 
1. Настояща ситуация/обосновка:  

 
Преустройство на съществуващи базови станции за предоставяне на електронни съобщителни услуги 
чрез обществена мобилна наземна мрежа по стандарта GSM/UMTS с национално покритие. 
 
2. Описание на дейностите:  

 Дейност 1 – ID 5517- Враца, ж.к."Дъбника", бл.105; 
 Дейност 2 – ID 5546- Враца, ул."Кр. Българията" №19, бл."Здравец"; 
 Дейност 3 – ID 5577- Враца, ул."Мито Орозов" №2, жилищин бл."Хемус 4". 

 
3. Проектна готовност: ПЪЛНА 
 
4. Приложения: 

 Оперативен план за проекта (Таблица №2 от Методическите насоки) 
 Подробен бюджет по дейности за проекта (Таблица №3 от Методическите насоки) 
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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” 2007-2013 
г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието 
на публикацията се носи от Община Враца и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.  
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ПРОЕКТЕН ФИШ № ЗВII-7.9 

 
Зона за въздействие: ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 
Група проекти: Частни проекти 
Име на проекта: Изграждане на "Гигабитова пасивна оптична мрежа" ( GPON) на територията на 
гр.Враца 
 
Източник на финансиране: изцяло частни средства 
Обща стойност: 1,215,000.00 лв. с ДДС 
Инвеститор: "Нет-Сърф.Нет" ЕООД 
 
1. Настояща ситуация/обосновка:  
Изграждане на: „ГИГАБИТОВА ПАСИВНА ОПТИЧНА МРЕЖА (GPON)" на територията на град Враца. По 
своята същност представлява изтегляне на оптичен кабел в подземна инфраструктура на „Виваком" 
АД, за което има сключен договор с дружеството. Срока на действие на предложението е 6 месеца. 
Дължината на ползваната инфраструктура е 15 500 м. По трасето ще бъдат разположени 20 броя 
големи разпределителни табла. Основните дейности са свързани с изтегляне на оптичен кабел във 
вече изградена канална мрежа в град Враца. 
Обекта „ГИГАБИТОВА ПАСИВНА ОПТИЧНА МРЕЖА (GPON)" ще бъде осъществен на територията па гр. 
Враца. В обхвата на обекта попада теритоията на целия град. Обекта няма да засегне защитени 
територии. Обекта няма да има трансгранично въздействие тъй като обекта е локален само за град 
Враца. Не се предвижда промяна на пътната инфраструктура. 
 
2. Описание на дейностите:  

 Дейност 1 – За целия град:                                                                                                                                                                           
- изтегляне на оптичен кабел в подземната инфраструктура 15 500м;                                                              
- монтиране на 20бр. разпределителни табла. 
 

3. Проектна готовност: ПЪЛНА 
 
4. Приложения: 

 Оперативен план за проекта (Таблица №2 от Методическите насоки) 
 Подробен бюджет по дейности за проекта (Таблица №3 от Методическите насоки) 
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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” 2007-2013 
г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието 
на публикацията се носи от Община Враца и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
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ПРОЕКТЕН ФИШ № ЗВII-8.1 

 
Зона за въздействие: ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 
Група проекти: Меки мерки 
Име на проекта: Продължение на дейностите на Център за обществена подкрепа - Враца 
 
Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.”, 
Приоритетна ос 2, Инвестиционен приоритет 2 
Обща стойност: 550,000.00 лв. с ДДС 

 От ЕС: 467,500.00 лв. с ДДС 
 Републикански бюджет: 82,500.00 лв. с ДДС 

Бенефициент: Община Враца 
 
1. Настояща ситуация/обосновка:  
Центърът за обществена подкрепа е комплекс от социални услуги, свързани с превенция на 
изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и 
реинтеграция на деца, обучение в умения на самостоятелен живот и социална интеграция на деца от 
институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни 
родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви. 
Рисковите групи (потребителите на услугата) са деца в риск и техните семейства (деца, отглеждани от 
един родител,  деца в многодетни семейства, деца изоставяни на ниво родилен дом и настанени деца 
в ДМСГД;  деца на непълнолетни родители; деца в риск от отпадане от училище; деца с отклоняващо 
се поведение; деца жертви на насилие и трафик); Бременни момичета и жени с риск да изоставят  
децата си. 
Капацитетът на услугата съгласно Общинска стартегия за развитие на социалните услуги в Община 
Враца е представен в таблицата по-долу: 
 

 
Община  

Стартов капацитет към  
01.01.2010 

Планиран капацитет за 
2011 г. 

Прогнозен капацитет  

Капацитет  Ползватели  Капацитет Ползватели 2012 г.  2015 г.  
Враца 50 80 50 100 50 50 

 
2. Описание на дейностите:  

 Превенция на изоставянето (консултиране, посредничество, училище за бременни; 
програма семейно планиране, програми за позитивно родителстване); 

 Приемна грижа и осиновяване (обучение, подбор и оценка на кандидат приемни 
родители и осиновители, кампании за приемни родители); 

 Услуги в подкрепа на роднини и близки за поемане на грижата за детето; 
 Реинтеграция в биологичното семейство и интеграция в разширено семейство;  
 Превенция на отпадане от училище (консултиране, обучение в социални умения; 

програми за свободното време и училищна подкрепа); 
 Превенция на зависимости; 
 Обучение в умения на самостоятелен живот и социална интеграция на младежи, 

напускащи СИ, съдействие при оказване на подкрепа и консултиране на лица, 
навършили 18 години, които напускат специализирани институции и им предстои да 
водят независим начин на живот;   

 Подкрепа на деца с отклоняващо се поведение и техните семейства (консултиране на 
деца и семейства, програми за социални умения, програми за превенция на 
отклоняващото се поведение; програми за свободното време); 
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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” 2007-2013 
г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието 
на публикацията се носи от Община Враца и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
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 Подкрепа на  деца, претърпели насилие, и техните семейства - подготовка за 
досъдебно изслушване, психологическо консултиране.. 

 
3. Очаквани резултати: 

 Осигурено обхващане на рисковите групи от  общините и предоставяне на  социални 
услуги за деца и семейства в риск; 

 Постигнато обхващане в услуги за превенция на 80% от майките с новородените в 
риск от изоставяне; 

 Намаляване броя на деца, изоставяни на ниво родилен дом; 
 Намаляване на броя на деца отпаднали от училище; 
 Намаляване броя на настанените деца в институция 
 

4. Проектна готовност: Проектна идея (инвестиционно намерение) 
 
5. Приложения: 

 Оперативен план за проекта (Таблица №2 от Методическите насоки) 
 Подробен бюджет по дейности за проекта (Таблица №3 от Методическите насоки) 
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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” 2007-2013 
г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието 
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ПРОЕКТЕН ФИШ № ЗВII-8.2 

 
Зона за въздействие: ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 
Група проекти: Меки мерки 
Име на проекта: Извършване на междинна и последваща оценка на изпълнението на проектите в 
ЗВII 
 
Източник на финансиране: Оперативна програма „Добро управление 2014-2020 г.” 
Обща стойност: 120,000.00 лв. с ДДС 

 От ЕС: 102,000.00 лв. с ДДС 
 Републикански бюджет: 18,000.00 лв. с ДДС 

Бенефициент: Община Враца 
 
1. Настояща ситуация/обосновка:  
Междинната оценка на ИПГВР се извършва след третата година и включва: 

 Оценка на постигнатите резултати на база на заложените индикатори за оценка на 
ИПГВР; 

 Оценка на степента на постигнатите цели и мерки; 
 Оценка на използването на финансовите ресурси и процедурите за управление и 

наблюдение; 
 Оценка на ПЧП. 

 
Въз основа на изводите от направените текуща и междинна оценки, могат да бъдат направени 
корекции и да се преразпределят средствата, залегнали в ИПГВР. 
Последващата оценка се извършва в края на периода на действие на ИПГBP и включва: 

 Изпълнението на приоритетите, целите и мерките; 
 Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси за изпълнение на 

ИПГВР; 
 Оценка на общото въздействие върху градската среда; 
 Анализ на положителните и отрицателните фактори при изпълнението на ИПГВР; 
 Оценка на степента на реализиране на планираните проекти и на устойчивостта на 

резултатите; 
 Изводи и препоръки, относно прилагането на политиката за градско развитие. 

 
Резултатите от последващата оценка се използват при разработването на новия ИПГВР за следващия 
период на планиране. 
И междинната и последващата оценка се основават на индикаторите за изпълнение и заложените 
дългосрочни и средносрочни резултати в ИПГВР. 

 
2. Описание на дейностите:  

 Дейност 1 – Извършване на междинна оценка 
 Дейност  – Извършване на последваща оценка 

 
3. Проектна готовност: Проектна идея (инвестиционно намерение) 
 
4. Приложения: 

 Оперативен план за проекта (Таблица №2 от Методическите насоки) 
 Подробен бюджет по дейности за проекта (Таблица №3 от Методическите насоки) 

 


