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ВЪЗЛОЖИТЕЛ:      ОБЩИНА ВРАЦА 
ИЗПЪЛНИТЕЛ:                                                                                                                                           ОБЕДИНЕНИЕ „МИСТ – ЕВРОКОНСУЛТ“ 
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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 № ЗВIV-1.1 

 
Зона за въздействие: ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР; 

 ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ; 
 ЗОНА С ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ. 

Група проекти: Интегриран градски транспорт 
Име на проекта: Модернизация и разширение на тролейбусния градски транспорт на територията на 
гр. Враца 
 
Източник на финансиране: Оперативна  програма „Региони в растеж 2014-2020 г.” 
Обща стойност: 21,417,812.42 лв. с ДДС 

 От ЕС: 17,294,883.53 лв. с ДДС 
 Републикански бюджет: 3,052,038.27 лв. с ДДС 
 Собствени средства за съ-финансиране: 1,070,890.62 лв. с ДДС 

Бенефициент: Община Враца 
 
1. Настояща ситуация/обосновка:  
В град Враца има две тролейбусни линии, които оформят масовият обществен пътнически транспорт 
на града. И двете линии се застъпват в по-голяма част от трасето.  
ЦГЧ се покрива от тези линии тангенциално и частично само в североизточната част на предложената 
зона за въздействие. Предвидено е ново трасе за разширение на съществуващата мрежа, което да 
покрие голяма част от предложените зони за въздействие. Това е от изключителна важност за 
жителите на целия град и за това е от приоритетно значение за община Враца. 
Жителите на зоната с преобладаващ социален характер - ж.к. Дъбника и ж.к. Сениче, са принудени да 
използват личен транспорт и кварталите се характеризират с огромен брой незаконни гаражни 
постройки разхвърляни из територии определени за озеленяване, детски площадки и градинки.  
Всички улици, по които минава или се планира да минава МОПТ се нуждаят от рехабилитация. 
Необходимо е да се реновират или да се изградят нови тролейбусни спирки, контактно-кабелна мрежа 
и модернизация на автопарка, както за новото тролейбусно трасе, така и за съществуващото.  
Необходимо е да се предвиди цялостна концепция за осигуряване на достъп на хора с увреждания до 
и от тролейбусните спирки. 

 
2. Описание на дейностите:  

 Дейност 1 – Изграждане на нова контактно-кабелна мрежа и нейната конструкция 
по новопроектираното тролейбусно трасе на МОПТ – 4 424 л.м.  

 Дейност 2 – Модернизиране и обновяване на контактно-кабелната мрежа и нейната 
конструкция по съществуващото тролейбусно трасе на МОПТ – 20 312 л.м; 

 Дейност 3 – Обновяване и подобряване на базите за ремонт – 31 401 кв.м; 
 Дейност 4 – Допълване и подновяване на автопарка. 

 
3. Проектна готовност: Проектна идея (инвестиционно намерение) и предпроектни проучвания на 

нов тролейбусен маршрут. 
 
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 № ЗВIV-1.2 

 
Зона за въздействие: ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР; 

 ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ; 
 ЗОНА С ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ. 

Група проекти: Интегриран градски транспорт 
Име на проекта: Рехабилитация и реконструкция на улични мрежи и съоръжения, по които минава 
МОПТ 
 
Източник на финансиране: Оперативна  програма „Региони в растеж 2014-2020 г.” 
Обща стойност: 24,311,508.48 лв. с ДДС 

 От ЕС: 19,631,543.10 лв. с ДДС 
 Републикански бюджет: 3,464,389.96 лв. с ДДС 
 Собствени средства за съ-финансиране: 1,215,575.42 лв. с ДДС 

Бенефициент: Община Враца 
 
1. Настояща ситуация/обосновка:  
В град Враца има две тролейбусни линии, които оформят масовият обществен пътнически транспорт 
на града. Двете линии се застъпват в по-голяма част от трасето, което е с обща дължина – 4 622 л.м. 
Предвидено е ново трасе за разширение на съществуващата мрежа с дължина 4424 л.м, което да 
покрие голяма част от предложените зони за въздействие. Това е от изключителна важност за 
жителите на целия град и за това е от приоритетно значение за община Враца. 
Маршрута, както на съществуващото тролейбусно трасе, така и на новото са силно натоварени от 
трафик, съгласно изготвени предпроектни проучвания. Това налага нови решения на натоварените 
пътни възли и доизграждане на околовръстния път - доизграждане на северозападната и 
североизточната дъга на град Враца и два жп прелеза. 
Уличните мрежи и в трите зони на въздействие са изградени в началото на 70-те години на 20 век. От 
тогава са се извършвали множество рехабилитации на пътната настилка поради амортизации и заради 
подмяна на инфраструктура намираща се под нея. Уличната мрежа обаче е останала недовършена на 
някои места. Натоварения трафик налага разширение на тролейбусната мрежа по основни булеварди, 
а някои кръстовища изискват урегулиране на трафика посредством кръгови движения отразени в 
проектите за предварително проучване. 
Улиците са загубили характерния си облик поради обрушеност и намалено озеленяване. Необходими 
са мерки за подмяна на амортизираната инфраструктура под трасетата на МОПТ, 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 изграждането на джобове за контейнерите за смет 
по дължината на всички улици съобразени с околните сгради. 
Съществуващите трасета на МОПТ и новопроектираното такова не покриват целия град поради това 
Общината предвижда въвеждането на нови маршрутни линии, които да анексират останалите 
територии от града. Това изисква изграждането на нови  пътни връзки - доизграждане на 
северозападната (887 л.м) и североизточната дъга (580 л.м) на град Враца. 
Необходимо е да се предвиди цялостна концепция за  осигуряване на достъп на хора с увреждания. 
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Следва да се има предвид, че подземната инфраструктура (ВиК) по трасетата, предвидени за ремонт 
в рамките на настоящия инвестиционен проект ще бъдат завършени преди неговото стартиране. Те 
са предвидени за изпълнение в рамките на проект „Интегриран проект за воден цикъл на град 
Враца“, за който има сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ №58111-СО65-
256/21.12.2009 г. между Община Враца и Министерство на околната среда и водите. Дейностите по 
този проект към настоящия момент са в процес на изпълнение и следва да приключат до 2015 г. 
 
2. Описание на дейностите:  

 Дейност 1 – Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, по които 
минава новото тролейбусно трасе на МОПТ - реновация на уличната настилка, 
бордюри, тротоари, велоалеи, озеленяване, 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) – 4 424 л.м; 

 Дейност 2 – Реконструкция и рехабилитация на  улици, по които минава същ. МОПТ 
- реновация на уличната настилка, бордюри, тротоари, велоалеи, озеленяване, 
енергоеф. Осветление – 2 538 л.м.                                                                 
ЛОТ 1 - от бл. 26 на бул. Европа, бул. България по ул. Славянска, ул. Околчица до бул. 
Мито Орозов; 

 Дейност 3 - Реконструкция и рехабилитация на улици, по които минава същ. МОПТ -  
реновация на уличната настилка, бордюри, тротоари, велоалеи, озеленяване, 
енергоеф. Осветление – 2 084 л.м.  
ЛОТ 2 - от бл. 26 на бул. Европа по бул. Европа, ул. Братя Миладинови, бул. Мито 
Орозов до кръстовището с ул. Околчица; 

 Дейност 4 – Реконструкция и рехабилитация на улици, по които минава същ. МОПТ - 
реновация на уличната настилка, бордюри, тротоари, велоалеи, озеленяване, 
енергоеф. Осветление - 5 534 л.м. 
 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”; 

 Дейност 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); 

 Дейност 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, енергоеф. осветление); 

 Дейност 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, енергоеф. осветление); 

 Дейност 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, енергоеф. осветление); 

 Дейност 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, енергоеф. осветление); 

 Дейност 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, енергоеф. осветление); 

 Дейност 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, енергоеф. осветление); 
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 Дейност 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, 
енергоеф. осветление); 

 Дейност 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, 
енергоеф. осветление); 

 Дейност 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; 

 Дейност 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, енергоеф. осветление); 

 Дейност 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, енергоеф. осветление); 

 Дейност 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, 
енергоеф. осветление); 

 Дейност 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 с дължина 887 л.м (2 платна по 
7,5м и 2м зелена ивица между тях) - включват се нови бордюри, тротоари, велоалеи, 
озеленяване, енергоеф. осветление; 

 Дейност 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 с дължина 580 л.м (2 
платна по 7,5м и 2м зелена ивица между тях) - включват се нови бордюри, тротоари, 
велоалеи, озеленяване, енергоеф. осветление.; 

 Дейност 20 – Изграждане на нови и ремонт на съществуващи спирки,  кошчета за 
боклук, информационни табла и др. ; 

 
3. Проектна готовност:  Проектна идея (инвестиционно намерение) и предпроектни проучвания за 

решение на определени пътни възли - кръстовища, надлези и прелез. 
 
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 № ЗВIV-1.3 

 
Зона за въздействие: ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР; 

 ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ; 
 ЗОНА С ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ. 

Група проекти: Интегриран градски транспорт 
Име на проекта: 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) 
 
Източник на финансиране: Оперативна  програма „Региони в растеж 2014-2020 г.” 
Обща стойност: 898,128.00 лв. с ДДС 

 От ЕС: 725,238.36 лв. с ДДС 
 Републикански бюджет: 127,983.24 лв. с ДДС 
 Собствени средства за съ-финансиране: 44,906.40 лв. с ДДС 

Бенефициент: Община Враца 
 
1. Настояща ситуация/обосновка:  
С цел регулация на трафика, намаляване на престъпността и вандализма в град Враца е разработен 
проект за видеонаблюдение - единна интегрирана система за безопасна градска среда и превенция на 
риска, която да обхване най-натоварените от трафик на хора и автомобили места. Проектът има за цел 
да създаде по-сигурна и организирана среда за живот на местното население, на гостите и туристи в 
града.  
Изграждането на такава система би спомогнало за премахване на предпоставките за антисоциални 
прояви и прояви на агресивност в гр. Враца. 
Системата включва добре организирани и ситуирани елементи за видеонаблюдение на централни 
обществени пространства – централна градска част, паркове и детски площадки, входно-изходни 
артерии на град Враца. 
Системата изисква наличието на операционни центрове, локални концентратори, които да приемат и 
обработват информацията като я препращат към специализирани подцентрове. Тези ореративни 
центрове се предвиждат да бъдат разположени стратегически в големи общински сгради - в сградата 
на Община Враца, сградата на Областна администрация и сградата на пощата на кв."Дъбника", като 
информацията относно трафика ще се препраща към сградата на КАТ. 
Всички тези помещения изискват основен ремонт преди инсталирането на специализираната техника. 
Ремонта включва освен подмяна на настилки, окачени тавани, мазилки, врати, осветление, но и мощна 
климатизация, която да поеме температурните скокове от стартирането на огромния брой компютри, 
сървъри и др. техника. От друга страна мерките за енергийна ефективност са от съществено значение – 
подмяна на дограма, нова топлоизолация и подмяна на инсталациите, които да поемат натоварването 
от тази апаратура. 
Системата за видеонаблюдение, като част от интегрирания градски транспорт, ще бъде общинска 
собственост и няма да генерира приходи. 
 
2. Описание на дейностите:  
 

 Дейност 1 – Локален концентратор (ЛК) №1 в сградата на Община Враца:                                                                                   
№1 Главен път Е-79 на изхода от гр. Враца в посока гр.Мездра, в района на магазин 
Технополис; 
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№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". 

 Дейност 2 – Локален концентратор (ЛК) №2 в сградата на Областна администрация, 
гр.Враца: 
№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". 

 Дейност 3 – Локален концентратор (ЛК) №3  в сградата на пощата на кв."Дъбника": 
№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"/. 

 Дейност 4 – КАТ:                                                                                                                                                        
Център за наблюдение и управление на нарушенията. 

 
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 № ЗВIV-1.4 

 
Зона за въздействие: ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР; 

 ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ; 
 ЗОНА С ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ. 

Група проекти: Интегриран градски транспорт 
Име на проекта: Оборудване и обзавеждане на оперативните центрове на системата за безопасна 
градска среда и превенция на риска (СБГСПР) 
 
Източник на финансиране: Оперативна  програма „Региони в растеж 2014-2020 г.” 
Обща стойност: 12,222,000.00 лв. с ДДС 

 От ЕС: 9,869,265.00 лв. с ДДС 
 Републикански бюджет: 1,741,635.00 лв. с ДДС 
 Собствени средства за съ-финансиране: 611,100.00 лв. с ДДС 

Бенефициент: Община Враца 
 
1. Настояща ситуация/обосновка:  
С цел регулация на трафика, намаляване на престъпността и вандализма в град Враца е разработен 
проект за видеонаблюдение - единна интегрирана система за безопасна градска среда и превенция на 
риска, която да обхване най-натоварените от трафик на хора и автомобили места. Проектът има за цел 
да създаде по-сигурна и организирана среда за живот на местното население, на гостите и туристи в 
града.  
Изграждането на такава система би спомогнало за премахване на предпоставките за антисоциални 
прояви и прояви на агресивност в гр. Враца. 
Системата включва добре организирани и ситуирани елементи за видеонаблюдение на централни 
обществени пространства – централна градска част, паркове и детски площадки, входно-изходни 
артерии на град Враца.  

 Оперативен център Община: 
 
Център за наблюдение и анализ на информацията; 

 Оперативен център ОДП: 
Център за обработка и управление на информацията, 
Център за обработка и управление на нарушенията, 
 
Център за наблюдение и анализ на информацията; 

 Изграждане на опорна преносна среда. 
 
2. Описание на дейностите:  

 Дейност 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";                             
z№14 Зоната на бившето кино "Коларов" /при пресичане на улиците"Н.Войводов" и 
"Лукашов"/; 
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№15 Зоната на площад "Христо Ботев". 

 Дейност 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". 

 Дейност 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"/. 
 

 Дейност 4 – Оборудване и обзавеждане на "Център за наблюдение и управление на 
нарушенията" в КАТ.       

 
Проектна готовност: Проектна идея (инвестиционно намерение) и предпроектни проучвания за 
оборудване чрез система за безопасна градска среда и превенция на риска. 
 
3. 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 № ЗВIV-1.5 

 
Зона за въздействие: ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР; 

 ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ; 
 ЗОНА С ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ. 

Група проекти: Интегриран градски транспорт 
Име на проекта: Оборудване и обзавеждане на "Център за наблюдение и управление на 
нарушенията" в КАТ 
 
Източник на финансиране: Изцяло собствено финансиране 
Обща стойност: 445,200.00 лв. с ДДС 

 Собствени средства: 445,200.00 лв. с ДДС 
Бенефициент: Община Враца 
 
1. Настояща ситуация/обосновка:  
С цел регулация на трафика, намаляване на престъпността и вандализма в град Враца е разработен 
проект за видеонаблюдение - единна интегрирана система за безопасна градска среда и превенция на 
риска, която да обхване най-натоварените от трафик на хора и автомобили места. Проектът има за цел 
да създаде по-сигурна и организирана среда за живот на местното население, на гостите и туристи в 
града.  
Изграждането на такава система би спомогнало за премахване на предпоставките за антисоциални 
прояви и прояви на агресивност в гр. Враца. 
Системата включва добре организирани и ситуирани елементи за видеонаблюдение на централни 
обществени пространства – централна градска част, паркове и детски площадки, входно-изходни 
артерии на град Враца.  

 Оперативен център Община: 
Център за наблюдение и анализ на информацията; 
 

 Оперативен център ОДП:  
Център за обработка и управление на информацията, 
Център за обработка и управление на нарушенията, 
Център за наблюдение и анализ на информацията; 
 

 Изграждане на опорна преносна среда. 
 
2. Описание на дейностите:  

 Дейност 1 – Оборудване и обзавеждане на "Център за наблюдение и управление на 
нарушенията" в КАТ.       

 
3. Проектна готовност: Проектна идея (инвестиционно намерение) и предпроектни проучвания за 

оборудване чрез система за безопасна градска среда и превенция на риска. 
 
4. Приложения: 

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


