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за регионално развитие 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 
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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 № ЗВI-1.1 

 
Зона за въздействие: ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР 
Група проекти: Образователна инфраструктура: Реконструкция, ремонт и оборудване на 
образователни институции 
Име на проекта: Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 
образователни институции – детски ясли и градини, основни и средни училища 
 
Източник на финансиране: Оперативна  програма „Региони в растеж 2014-2020 г.” 
Обща стойност: 13,675,338.36 лв. с ДДС 

 От ЕС: 11,042,835.73 лв. с ДДС 
 Републикански бюджет: 1,948,735.72 лв. с ДДС 
 Собствени средства за съ-финансиране: 683,766.92 лв. с ДДС 

Бенефициент: Община Враца 
 
1. Настояща ситуация/обосновка:  
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. 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, но и за покриване изискванията на МО за наличие на опитни полета като 
част от учебния процес. В детските градини липсват необходимите по наредба засенчени пространства 
и е наложително монтирането на перголи и тенти. 
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 - СОУ „Никола Войводов”, жк. „Дъбника"- РЗП – 7 440 кв. м, ЗП- 2 670 кв.м, 
двор – 35 520 кв.м; 

 Дейност 2 - ОДЗ "Звездица", жк. "Дъбника"- РЗП – 1 544 кв. м, ЗП- 772 кв.м, двор – 7 
696 кв.м; 

 Дейност 3 - ОДЗ "Зора", жк. "Дъбника"- РЗП – 2 819 кв. м, ЗП- 1 861 кв.м, двор – 13 
265 кв.м; 

 Дейност 4 - ОДЗ "Звънче",  жк."Сениче"- РЗП – 1 828 кв. м, ЗП- 914 кв.м, двор – 6 290 
кв.м; 

 Дейност 5 - ОДЗ "Знаме на мира", жк. "Дъбника" - РЗП – 2 424 кв. м, ЗП- 1 212 кв.м, 
двор – 8 918 кв.м; 
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 Дейност 6 - ОДЗ "Радост" жк. "Дъбника" - РЗП – 4 020 кв. м, ЗП- 2 010 кв.м, двор – 6 
705 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 № ЗВI-1.2 

 
Зона за въздействие: ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР 
Група проекти: Образователна инфраструктура: Реконструкция, ремонт и оборудване на 
образователни институции 
Име на проекта: Оборудване и обзавеждане на образователни институции – детски ясли и градини, 
основни и средни училища (учебни зали, библиотеки, лаборатории, спортни съоръжения, учебни 
корпуси, интернет връзки) 
 
Източник на финансиране: Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.” 
Обща стойност: 2,387,638.76 лв. с ДДС 

 От ЕС: 1,928,018.30 лв. с ДДС 
 Републикански бюджет: 340,238.52 лв. с ДДС 
 Собствени средства за съ-финансиране: 119,381.94 лв. с ДДС 

Бенефициент: Община Враца 
 
1. Настояща ситуация/обосновка:  
Оборудването и обзавеждането на образователните институции в зоната е вехто, неактуално на 
съвременните изисквания и в някои случаи негодно за употреба. 
Всички класни стаи в училищата и групови стаи в детските градини и ясли се нуждаят от ремонт или 
закупуване на нови чинове, столове, маси, дъски, закачалки, дидактични шкафове, стелажи за книги и 
информационни табла. В детските градини и ясли е необходимо преоборудване с нови детски 
креватчета, тъй като в момента в ОДЗ „Зора“ 150 деца спят на походни легла, които са на 35 години и 
са в окаяно състояние. 
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 училищата, в детските градини и ясли е необходимо на 
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 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 на 
много места не е налично никакво. 
В детските градини театрална сцена липсва, а в актовите зали на училищата нямат 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.  
Липсват площадки за БДП (безопасност на движението и пътищата). 
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устойчива Враца”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 
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2. Описание на дейностите:  
 Дейност 1 - СОУ „Никола Войводов”, жк. „Дъбника"; 
 Дейност 2 - ОДЗ "Звездица", жк. "Дъбника"; 
 Дейност 3 - ОДЗ "Зора", жк. "Дъбника"; 
 Дейност 4 - ОДЗ "Звънче" жк."Сениче"; 
 Дейност 5 - ОДЗ "Знаме на мира", жк. "Дъбника"; 
 Дейност 6 - ОДЗ "Радост" жк. "Дъбника". 

 
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 № ЗВI-2.1 

 
Зона за въздействие: ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР 
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: 1,449,000.00 лв. с ДДС 

 От ЕС: 1,170,067.50 лв. с ДДС 
 Републикански бюджет: 206,482.50 лв. с ДДС 
 Собствени средства за съ-финансиране: 72,450.00 лв. с ДДС 

Бенефициент: Община Враца 
 
1. Настояща ситуация/обосновка:  
Дневен център за деца и възрастни с увреждания “Зорница” е открит през 2000 г. Той е единствен в 
община Враца предлагащ комплекс от социални услуги в общността както следва: работа с 
корекционно-компенсаторни програми от МТСП, работа с психолог, рехабилитация, логопедични 
занятия, социализация, медицинско обслужване, транспортна услуга, хранене, изнесено обучение в 
помощно училище и работа с ресурсни учители. 
Броят на децата с физически и умствени увреждания в община Враца непрекъснато нараства и 
Дневния център е единствена  алтернатива, чрез която те да бъдат приобщени в обществото. 
Ранното обхващане на децата със специални нужди и своевременната намеса на специалистите, води 
до справяне с актуалните проблеми. 
Центърът разполага със занимални с кътове за групова и индивидуална работа с децата, спални 
помещения за обедна почивка, специализирани кабинети, приучаващи децата на самостоятелност и 
независимост в бъдеще, рехабилитационен салон с уреди за раздвижване, регулиране на мускулният 
тонус и двигателен дефицит, създаване на умения за фина моторика, салон за игри и забавления, 
салон по музикотерапия и арттерапия, компютърна зала, класна стая, медицински и логопедичен 
кабинет. За клиентите на Дневният център е подсигурен безплатен транспорт от домовете им до 
центъра и обратно, трикратно хранене, обучение и възпитание по възпитателно корекционните 
програми на МТСП и МОН, за всяко дете се изготвят индивидуални планове за работа според неговите 
потребности, възможности и нужди. 
Дневен център “Зорница” се посещава от 60 деца и възрастни с увреждания на възраст от 3 до 29 
години. От тях 30 деца и възрастни са с диагноза Детска церебрална парализа /ДЦП/ - 100% 
инвалидност и необходимост от чужда помощ. Ползващи инвалидни колички са 23 души. Три деца са 
незрящи. Останалите деца и възрастни са със смесена патология – умствена изостаналост, сърдечни 
заболявания, хромозомни заболявания и други. 
Персонала на центъра е от 24 души – социален работник, психолог, логопед, рехабилитатор, 
музикален ръководител, възпитатели и медицински специалисти, трудотерапевт, шофьори, 
кинезитерапевт. 
Дневен център за деца и възрастни с увреждания „Зорница” е публична общинска собственост с Акт за 
ПОС № 206/20.07.2000 г. Помещава се в крила ІІ и ІІІ на ОДЗ „Звънче” в ж.к „Сениче”. 
“Дневен център за деца и възрастни с увреждания ”Зорница”, гр. Враца“ заема един корпус на три 
етажа от ЦДГ ”Звънче” в жк. „Сениче“. 
Липсва видеонаблюдение вътре и извън сградите, липсва адекватно осветление като цели зони в 
дворовете са изцяло тъмни. Южните фасади са преослънчени и липсват слънцезащити от външни 
щори, сенници и тенти. 
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Дворните пространства имат спешна необходимост от ремонт, както от подмяна на настилките на 
спортните игрища (детски площадки, паркови елементи) и около тях, така и от попълване на 
липсващото озеленяване за намаляване на шума, въздушното замърсяване и за постигане на уютна 
паркова среда.  
Сградата никога не е обследвана за енергийна ефективност и няма енергиен паспорт. Липсва 
необходимата топлоизолация по покрив и фасади, дограмата е стара, отоплителната инсталация се 
нуждае от основен ремонт и подмяна на абонатната станция, 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, както и необходимите 
технически помещения за тях. 
В момента не е подсигурен достъп на хора с увреждания – рампи и асансьори и сградата не 
удоволетворява изискванията на новите противопожарни норми норми (Наредба Iз-1971 за 
строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност от пожар) за евакуация, 
допустима горимост на материалите и др. 
Основния проблем, който възпрепятства работа на центъра е недостатъчния сграден фонд. 
В същото време в двора на центъра се помещава бившата сграда на парната централа, която  в 
момента се руши. Сградата е общинска собственост. Лошото й състояние и удобното й разположение в 
непосредствена близост до “Дневен център за деца и възрастни с увреждания ”Зорница” я прави 
изклучително удобна за разширение на дейността на вече съществуващия Дневен център с 
допълнителни социални дейности. Настоящият инвестиционен проект предвижда горепосочената 
сграда да бъде ремонтирана - вътрешно и външно и оборудвана за кабинет по трудотерапия тип - 
грънчарска работилница, потребителите на която ще бъдат деца и възрастни с увреждания. 
Изграждането на център по трудотерапия и пещ за грънчарство в сградата на бившата топлоцентрала в 
двора на център „Зорница" ще допринесе за интегрирането на потребителите на социалната услуга 
във външния свят, за изграждане на трудови умения, и трудотерапия. 
 
2. Описание на дейностите:  

 Дейност 1 - Ремонт на дневен център за деца и възрастни с увреждания „Зорница” - 
РЗП – 780 кв. м, ЗП- 390 кв.м, двор – 1 200 кв.м; 

 Дейност 2 - Изграждане на център по трудотерапия и пещ за грънчарство в сградата 
на бившата топлоцентрала в двора на център „Зорница“ - РЗП, ЗП- 80 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) 



     
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“ 
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ПРОЕКТЕН ФИШ № ЗВI-2.2 

 
Зона за въздействие: ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР 
Група проекти: Социална инфраструктура: Реконструкция, ремонт и оборудване 
Име на проекта: Оборудване и обзавеждане на социални институции 
 
Източник на финансиране: Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.” 
Обща стойност: 503,712.00 лв. с ДДС 

 От ЕС: 406,747.44 лв. с ДДС 
 Републикански бюджет: 71,778.96 лв. с ДДС 
 Собствени средства за съ-финансиране: 25,185.60 лв. с ДДС 

Бенефициент: Община Враца 
 
1. Настояща ситуация/обосновка:  
“Дневен център за деца и възрастни с увреждания ”Зорница”, гр. Враца“ заема един корпус на три 
етажа от ЦДГ ”Звънче” в жк. „Сениче“. 
Оборудването и обзавеждането на социалната институция е в сравнително добро състояние. Стаите се 
нуждаят от ограничена бройка нови столове, маси, дъски - триножник, закачалки, дидактични 
шкафове, стелажи за книги и информационни табла. Необходимо е преоборудване с нови детски 
креватчета. 
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 училищата, в детските градини и ясли е необходимо на 
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 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 закупуване на ново обзавеждане, но и от по-съвременно 
оборудване с мулти-медия, компютри и софтуеър към него, тъй като в момента не е налично. 
В социалната институция театрална сцена липсва, както и добро озвучаване, осветление, театрални 
завеси и декори, столове за аудиторията. Поради ограниченото пространство те трябва да бъдат 
ситуирани в мултифункционална зала и да бъдат разпъвани при събитие и лесно прибиращи се в шкаф 
в дъното на стаята.  
Липсва открита площадка за БДП (безопасност на движението и пътищата). 
Основния проблем, който възпрепятства работа на центъра е недостатъчния сграден фонд. 
В същото време в двора на центъра се помещава бившата сграда на парната централа, която  в 
момента се руши. Това изисква горепосочената сграда да бъде ремонтирана и оборудвана за кабинет 
по трудотерапия тип - грънчарска работилница. 
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2. Описание на дейностите:  
 Дейност 1 - Ремонт на дневен център за деца и възрастни с увреждания „Зорница”; 
 Дейност 2 - Изграждане на център по трудотерапия и пещ за грънчарство в сградата 

на бившата топлоцентрала в двора на център „Зорница“. 
 
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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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 № ЗВI-3.1 

 
Зона за въздействие: ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР 
Група проекти: Културна инфраструктура: Реконструкция, ремонт и оборудване на културни 
центрове, театри, читалища, библиотеки и други обекти, свързани с културния живот 
Име на проекта: Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 
културни центрове 
 
Източник на финансиране: Оперативна  програма „Региони в растеж 2014-2020 г.”  
Обща стойност: 6,458,126.35 лв. с ДДС 

 От ЕС: 5,214,937.02 лв. с ДДС 
 Републикански бюджет: 920,283.00 лв. с ДДС 
 Собствени средства за съ-финансиране: 322,906.32 лв. с ДДС 

Бенефициент: Община Враца 
 
1. Настояща ситуация/обосновка:  
Жилищните квартали „Дъбника“ и „Сениче“ в момента нямат действащи културни центрове, с 
изключение на две помещения на втори етаж в сградата на пощата в жк „Дъбника“,  където се 
помещава филиал на библиотеката. Помещенията се нуждаят от основен ремонт на всички 
инсталации, осветителни тела, подови настилки, окачени тавани, облицовки, мазилки, дограми и др. 
Стремежа за мултифункционалност дава възможност за анексиране на залите, които са в 
непосредствена близост и се използват за общински събрания и дискусии, да се използват от 
читалището за танци, музикални събития, изложбени площи, прожекции и културни прояви. 
За правилното функциониране на дейността е необходимо да се ремонтират цялостно санитарните 
помещения, като се предвиди тоалетна и за хора с увреждания, както и безпрепядствен достъп до 
читалищните помещения.  
В градинката около читалището трябва да се предвидят пейки, беседки и лятна сцена, която е 
специално търсена от жителите на квартала.  
Необходими са видеонаблюдение вътре и извън сградите, адекватно алейно и интериорно осветление 
и слънцезащити по южните фасади. 
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. 
 
Жилищните зони в кварталите „Дъбника“ и „Сениче“ в момента нямат сграда, в която децата и 
младежите от района да се събират и да извършват различни културни занимания и спортни дейности 
с безплатен достъп. Поради изразени такива желания по време на проведените обсъждания при 
изготвянето на ИПГВР Община Враца изрази своята подкрепа и обозначи за целта бившето училище 
„Давид Тодоров“ в жк „Дъбника“, което в момента до голяма степен е занемарено и изоставено. 
Училищната сграда е разположена в зона Четвърта, кв. 133, УПИ I, жк Дъбника и е с ЗП – 2711 кв.м, РЗП 
– 8 602кв.м, двор – 24 329кв.м. Построена е 1976 г. като конструкцията е четириетажно едропанелно 
строителство - ЕПЖС. Сградата е подходяща за развитие на дейности, допълващи читалищната 
дейност, с различни тематични кръжоци, групи и практики. 
Сградата от своя страна е 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. Южните фасади са преослънчени и липсват 
слънцезащити от външни щори, сенници и тенти. 
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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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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.  
Сградата никога не са обследвана 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 - Читалище в жк „Дъбника” с помещения за библиотека, медиатека, 
клубни дейности, книжарница, клуб на пенсионера, помещение за кварталния, 
камерна зала и игрална зала за деца (в крило от бившето училище „Давид 
Тодоров“) - РЗП – 1 512 кв. м, ЗП- 756 кв.м, двор – 1 529 кв.м. 

 Дейност 2 - Младежки център,  жк. "Дъбника" (в бившето училище „Давид 
Тодоров”) - РЗП – 5 884 кв. м, ЗП- 1 955 кв.м, двор – 22 800 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 № ЗВI-3.2 

 
Зона за въздействие: ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР 
Група проекти: Културна инфраструктура: Реконструкция, ремонт и оборудване на културни 
центрове, театри, читалища, библиотеки и други обекти, свързани с културния живот 
Име на проекта: Оборудване и обзавеждане на културни центрове 
 
Източник на финансиране: Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.” 
Обща стойност: 1,740,993.41 лв. с ДДС 

 От ЕС: 1,405,852.18 лв. с ДДС 
 Републикански бюджет: 248,091.56 лв. с ДДС 
 Собствени средства за съ-финансиране: 87,049.67 лв. с ДДС 

Бенефициент: Община Враца 
 
1. Настояща ситуация/обосновка:  
Жилищните квартали „Дъбника“ и „Сениче“ в момента нямат действащи културни центрове, с 
изключение на две помещения на втори етаж в сградата на пощата в жк „Дъбника“,  където се 
помещава филиал на библиотеката. Помещенията се нуждаят от ново оборудване и обзавеждане  чрез 
маси, столове, стелажи, настолни лампи, закачалки, информационни табла, копирна машина, скенер, 
компютри, софтуеър, мулти-медия. 
Стремежа за мултифункционалност дава възможност за анексиране на залите, които са в 
непосредствена близост и се използват за общински събрания и дискусии, да се използват от 
читалището за танци, музикални събития, изложбени площи, прожекции и културни прояви. Това 
налага наличие на склад с музикални инструменти, столове, маси, изложбени конструкции и всичко 
необходимо за нормалното функциониране на дейността на читалището. 
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 удоволетворяване на социалните нужди у населението. 
Жилищните зони в кварталите „Дъбника“ и „Сениче“ в момента нямат сграда, в която децата и 
младежите от района да се събират и да извършват различни културни занимания и спортни дейности 
с безплатен достъп. Поради изразени такива желания по време на проведените обсъждания при 
изготвянето на ИПГВР Община Враца изрази своята подкрепа и обозначи за целта бившето училище 
„Давид Тодоров“ в жк „Дъбника“, което в момента до голяма степен е занемарено и изоставено. 
Училищната сграда е разположена в зона Четвърта, кв. 133, УПИ I, жк Дъбника и е с ЗП – 2711 кв.м, РЗП 
– 8 602кв.м, двор – 24 329кв.м. Построена е 1976 г. като конструкцията е четириетажно едропанелно 
строителство - ЕПЖС. Сградата е подходяща за развитие на дейности, допълващи читалищната 
дейност, с различни тематични кръжоци, групи и практики. 
Оборудване и обзавеждане на нов младежки център в  жк. "Дъбника" в сградата на бившето училище 
„Давид Тодоров” няма, тъй като сградата е запустяла, а предходната и функция е била различна от 
новопредвидената. Липсва оборудване на административните звена със столове, маси, стелажи за 
книги и информационни табла, компютри, софтуеър, лекционни зали с мулти медиа и др. 
Библиотеката се нуждае от съвременно обзавеждане и оборудване, както и от тематична литература. 
Необходимо е обзавеждане и оборудване за заведение за здравословно хранене в рамките на 
центъра. Липсва възможност за достъп на хора с увреждания, както и специализирани тоалетни.  
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2. Описание на дейностите:  
 Дейност 1 - Читалище в жк „Дъбника” с помещения за библиотека, медиатека, 

клубни дейности, книжарница, клуб на пенсионера, помещение за кварталния, 
камерна зала и игрална зала за деца (крило от бившето училище „Давид Тодоров“) 
- РЗП – 1 512 кв. м, ЗП- 756 кв.м, двор – 1 529 кв.м. 

 Дейност 2 - Младежки център,  жк. "Дъбника" (в бившето училище „Давид 
Тодоров”) - РЗП – 5 884 кв. м, ЗП- 1 955 кв.м, двор – 22 800 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.  

 

1 

 
ПРОЕКТЕН ФИШ № ЗВI-4.1 

 
Зона за въздействие: ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР 
Група проекти: Жилищна политика: Обновяване на многофамилни жилищни сгради 
Име на проекта: Ремонт на основните елементи на многофамилни жилищни сгради, стоени по 
индустриален способ и мерки за енергийна ефективност 
 
Източник на финансиране: Оперативна  програма „Региони в растеж 2014-2020 г.” 
Обща стойност: 85,876,498.68 лв. с ДДС 

 От ЕС: 64,407,374.01 лв. с ДДС 
 Частни средства: 21,469,124.67 лв. с ДДС 

Бенефициент: Община Враца 
 
1. Настояща ситуация/обосновка:  
Жилищната зона в ж.к. „Дъбника“ и ж.к. „Сениче“ е изградена по индустриален способ с панелни и 
ЕПК сгради от началото на 70-те години на 20 век. Всички тези сгради се нуждаят от спешен цялостен 
ремонт поради високата им амортизация – фасадите са занемарени, парапетите в стълбишните клетки 
и по фасадите са нестабилни и счупени, покривите текат поради компрометирана хидроизолация, 
подовите настилки на общите части са обрушени и счупени, прозорците са масово напукани, счупени 
или подменени с шперплат, входните врати са счупени, не се заключват и имат лош естетически вид, 
помещенията за чистачка и портиер липсват или са неизползваеми поради лошо състояние и 
липсващи щрангове и санитария, вертикалната инфраструктура е в лошо състояние, инсталациите са 
вехти и неефективни – асансьорите и тяхната механизация са стари, счупени и в някои случаи спрени 
от употреба, абонатните станции, помпите и електро инсталациите са неефективни при съвременните 
условия.  
Видими са множество кабели прокарани въздушно вместо в канали и траншеи поради появилата се 
масова необходимост на домакинствата от кабелна телевизия и интернет.  
Липсва адекватно интериорно и алейно осветление като цели зони в околоблоковото пространство са 
изцяло тъмни.  
Липсва охрана и контрол вътре и извън сградите.  
Липсва стратегия за оползотворяване на възобновяеми източници – дъждовната вода не се събира за 
напояване на зелените площи, а слънчевата и земната енергия не се акумулира. Сградите никога не са 
обследвани за енергийна ефективност и нямат енергийни паспорти. Липсва топлоизолация, дограмата 
е стара, съществуващата отоплителна инсталация се нуждае от основен ремонт като в същото време 
масовата газификация на града изисква алтернативно отопление на газ, но сградите не са оборудвани 
с необходимите инсталации и технически помещения. 
В момента не е подсигурен достъп на хора с увреждания 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. 
Фасадите са занемарени, с липсваща или компрометирана топлоизолация, прозорците са масово 
напукани, счупени или подменени с шперплат, а дограмата е на повече от 40 години дървена с 
нарушена плътност, с течове и остарял обков, входните врати са счупени, не се заключват и имат лош 
естетически вид, вертикалната инфраструктура е в лошо състояние, инсталациите са вехти и 
неефективни – асансьорите и тяхната механизация са стари, счупени и в някои случаи спрени от 
употреба, абонатните станции, помпите и електро инсталациите са неефективни при съвременните 
условия.  
Сградите никога не са обследвани за енергийна ефективност и нямат енергийни паспорти. 
Съществуващата отоплителна инсталация се нуждае от основен ремонт като в същото време масовата 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛ:      ОБЩИНА ВРАЦА 
ИЗПЪЛНИТЕЛ:                                                                                                                                           ОБЕДИНЕНИЕ „МИСТ – ЕВРОКОНСУЛТ“ 
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газификация на града изисква алтернативно отопление на газ, но сградите не са оборудвани с 
необходимите инсталации и технически помещения. 
Сградите не удоволетворяват изискванията на новите противопожарни норми (Наредба Iз-1971 за 
строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност от пожар). 

 
2. Описание на дейностите:  

 Дейност 1 - Панелни сгради, жк. „Сениче"  - общо 18 броя:                                                                                                     
3 бр. 5етажни, от тях 1бр. с 3 входа, 2бр. с 4 входа;                                                                       
7бр. 7 етажни, от тях 1бр. с 3 входа, 1бр. с 4входа, 5бр. с 5 входа; 
8бр. 8 етажни, от тях 1бр. с 2 входа, 5бр. с 3входа, 1бр. с 5 входа, 1бр. с 7 
входа. 

  Дейност 2 - Панелни сгради, жк. „Дъбника"  - общо 68 броя: 
12 броя-  5етажни, от тях 6 бр. с 3 входа, 4 бр. с 4входа, 2 бр. с 5 входа;                                 
18 броя - 7 етажни, от тях 3 бр. с 3 входа, 4 бр. с 4 входа, 6 бр. с 5 входа, 3 
бр. с 6 входа, 1 бр. с 7 входа, 1 бр. с 9 входа, 1 бр. с 10 входа;                                                                                 
3 броя - 6 етажни, от тях 2 бр. с 4 входа, 1 бр. с 5 входа;                                                                
28 броя - 8 етажни, от тях 2 бр. с 2 входа, 4 бр. с 3 входа, 9 бр. с 4 входа, 4 
бр. с 5 входа, 5 бр. с 6 входа, 2 бр. с 7 входа, 2 бр. с 8 входа. 

 
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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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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1 

 
ПРОЕКТЕН ФИШ № ЗВI-4.2 

 
Зона за въздействие: ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР 
Група проекти: Жилищна политика: Обновяване на многофамилни жилищни сгради 
Име на проекта: Благоустрояване на междублоковите пространства 
 
Източник на финансиране: Оперативна  програма „Региони в растеж 2014-2020 г.” 
Обща стойност: 4,481,568 лв. с ДДС 

 От ЕС: 3,618,866.16 лв. с ДДС 
 Републикански бюджет: 638,623.44 лв. с ДДС 
 Собствени средства за съ-финансиране: 224,078.40 лв. с ДДС 

Бенефициент: Община Враца 
 
1. Настояща ситуация/обосновка:  
Жилищната зона в ж.к. „Дъбника“ и ж.к. „Сениче“ е изградена по индустриален способ с панелни и 
ЕПК сгради от началото на 70-те години на 20 век.  
Бързата индустриализация довела до удоволетворяване на спешната нужда от домове, но 
междублоковите пространства никога не са били напълно оборудвани и завършени съгласно 
проектната документация. Ситуацията се е усложнила след безразборното монтиране на незаконни 
стоманобетонни гаражни клетки в градинките, което довело до масово преминаване на моторни 
превозни средства през зелените площи. Нарастващия брой превозни средства постепенно е завзел 
междублоковото пространство и е отпаднала всякакво планиране, а благоустрояването е невъзможно 
преди решаване на проблема и премахването на незаконното строителство. Общината предвижда 
построяването на многоетажен паркинг в тези зони и облагородяването на освободените пространства 
чрез ново високо и ниско озеленяване, въстановяване и изграждане на нова алейна мрежа, детски 
площадки, площадки за домашни любимци, алейно осветление, нови велосипедни алеи, нови 
елементи на градската среда – пейки, перголи, кошчета за боклук, беседки, чешмички и др. 
 
2. Описание на дейностите:  

 Дейност 1 – Междублокови градинки, жк. „Сениче" -  20 броя: 
УПИ III13, УПИ IV13, УПИ I21,  УПИ III15, УПИ V17,  УПИ III134,  УПИ II20, УПИ I20, УПИ 
III27, УПИ VIII27, УПИ II118, УПИ X32, УПИ XI32,  УПИ VIII36, УПИ I36, УПИ III39,  УПИ II42,  
УПИ VI130, УПИ  II47,  УПИ III46. 

 Дейност 2 – Междублокови градинки, жк. „Дъбника" - 58 броя: 
УПИ III7,  УПИ I7,  УПИ V7, УПИ I174,  УПИ III55,  УПИ X175,  УПИ II55,  УПИ IV55,  УПИ I55,  
УПИ III65,  УПИ IV61,  УПИ I71,  УПИ III71,  УПИ II71,  УПИ I71,  УПИ IX71,  УПИ VII71,  УПИ 
XIII46,  УПИ I46,  УПИ I181,  УПИ III46,  УПИ I176,  УПИ IV46,  УПИ VIII216,  УПИ I216, УПИ 
V46,  УПИ II11,  УПИ I11,  УПИ VII 11, УПИ VI11,  УПИ III16, УПИ IV16,  УПИ I16,  УПИ II16,  
УПИ V40,  УПИ I40,  УПИ IV40, УПИ III35, УПИ IV35, УПИ I35, УПИ I131, УПИ I130, УПИ 
IV33, УПИ III20, УПИ IX20, УПИ VII222,  УПИ I20,  УПИ II217,  УПИ I241,  УПИ VI 24, УПИ 
VII24,  УПИ I217, УПИ VIII24,  УПИ IX218,  УПИ VII24,  УПИ II221,  УПИ III179,  УПИ I220. 

 
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 
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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 
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ПРОЕКТЕН ФИШ № ЗВI-5.1 

 
Зона за въздействие: ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР 
Група проекти: Подобряване на физическата среда на зона, застроена с многофамилни жилищни 
сгради 
Име на проекта: Изграждане на детски площадки 
 
Източник на финансиране: Оперативна  програма „Региони в растеж 2014-2020 г.” 
Обща стойност: 670,046.70 лв. с ДДС 

 От ЕС: 541,062.71 лв. с ДДС 
 Републикански бюджет: 95,481.65 лв. с ДДС 
 Собствени средства за съ-финансиране: 33,502.34 лв. с ДДС 

Бенефициент: Община Враца 
 
1. Настояща ситуация/обосновка:  
Жилищната зона в ж.к. „Дъбника“ и ж.к. „Сениче“ е изградена по индустриален способ с панелни и 
ЕПК сгради от началото на 70-те години на 20 век.  
Бързата индустриализация довела до удоволетворяване на спешната нужда от домове, но 
междублоковите пространства никога не са били напълно оборудвани и завършени съгласно 
проектната документация. Ситуацията се е усложнила след безразборното монтиране на незаконни 
стоманобетонни гаражни клетки в градинките, което довело до масово преминаване на моторни 
превозни средства през зелените площи. Нарастващия брой превозни средства постепенно е завзел 
междублоковото пространство и е отпаднала всякакво планиране, а благоустрояването е невъзможно 
преди решаване на проблема и премахването на незаконното строителство. Общината предвижда 
построяването на многоетажен паркинг в тези зони и облагородяването на освободените пространства 
чрез нови детски площадки с мека гумена настилка и оборудвани с катерушки и оградени с огради 
зони за най-малките, монтиране на уреди за фитнес на открито за по-големите, ново високо и ниско 
озеленяване, цветни лехи, възстановяване и изграждане на нова алейна мрежа, алейно соларно 
осветление, нови велосипедни алеи, нови елементи на градската среда – пейки, перголи, кошчета за 
боклук, беседки, чешмички и др. 
Предвижда се осигуряване на достъп на хора с увреждания. 
 
2. Описание на дейностите:  

 Дейност 1 – Изграждане на детска площадка №11, намираща се в жк Дъбника зад 
бл. 3; 

 Дейност 2 – Изграждане на детска площадка №12, намираща се в ж.к.Дъбника 
между бл.6 и бл.3; 

 Дейност 3 – Изграждане на детска площадка №15, намираща се в ж.к.Дъбника 
между бл.16 и бл.147; 

 Дейност 4 – Изграждане на детска площадка №16, намираща се в ж.к.Дъбника 
между бл.142 и бл.9; 

 Дейност 5 – Изграждане на детска площадка №20, намираща се в ж.к.Сениче 
между бл.50 и бл.52; 

 Дейност 6 – Изграждане на детска площадка №24, намираща се в ж.к. Дъбника 
бл.104; 

 Дейност 7 – Изграждане на детска площадка №25, намираща се в ж.к.Дъбника  
пред бл.35; 

 Дейност 8 – Изграждане на детска площадка №26, намираща се в ж.к.Дъбника 
между бл.139 и бл.36; 
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ИЗПЪЛНИТЕЛ:                                                                                                                                           ОБЕДИНЕНИЕ „МИСТ – ЕВРОКОНСУЛТ“ 
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 Дейност 9 – Изграждане на детска площадка №28, намираща се в ж.к.Дъбника до 
бл.39. 

 
3. Проектна готовност: Технически проекти - налични 
 
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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официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.  
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ПРОЕКТЕН ФИШ № ЗВI-5.2 

 
Зона за въздействие: ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР 
Група проекти: Подобряване на физическата среда на зона, застроена с многофамилни жилищни 
сгради 
Име на проекта: Изграждане и рехабилитация на спортни игрища 
 
Източник на финансиране: Оперативна  програма „Региони в растеж 2014-2020 г.” 
Обща стойност: 1,027,656.00 лв. с ДДС 

 От ЕС: 829,832.22 лв. с ДДС 
 Републикански бюджет: 146,440.98 лв. с ДДС 
 Собствени средства за съ-финансиране: 51,382.80 лв. с ДДС 

Бенефициент: Община Враца 
 
1. Настояща ситуация/обосновка:  

 
Жилищната зона в ж.к. „Дъбника“ и ж.к. „Сениче“ страда от недостатъчен брой места за спорт, което е 
и едно от основните искания на жителите на тези квартали.  
В момента зоните за спорт са три на брой – две от тях са в дворовете на училищата в  ж.к. „Дъбника“, а 
третата е открит терен използван за игра на футбол в УПИ III160. И трите са в неудоволетворително 
състояние и като настилки и като оборудване. 
Предложените по-долу дейности идват като директно и целенасочено искане на гражданите в 
квартала, за това детайлни проекти все още няма.  
Новите спортни мултифункционални площадки се нуждаят от мека гумена настилка или изкуствена 
трева, трибуни, футболни врати, волейболни пилони и мрежи, баскетболни табла и кошове, тенис 
маси и др. Високи мрежести огради трябва да ограждат тези зони, които трябва да се осветят чрез 
соларни или друг тип енергоефективни лампи, трябва да са охранявани чрез видеонаблюдение и/или 
охрана и да се предвидят нови елементи на градската среда – пейки, перголи, кошчета за боклук, 
чешмички и др.  
Трябва да се предвиди осигуряването на достъп на хора с увреждания. 
 
2. Описание на дейностите:  

 Дейност 1 – Рехабилитация на затревено футболно игрище в жк „Дъбника“; 
 Дейност 2 – Рехабилитация на затревено футболно игрище в жк „Дъбника“ между 

бл. 123 и бл. 22; 
 Дейност 3 – Изграждане на затревено футболно игрище в жк „Сениче“ – 3577кв.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.  

 

1 

 
ПРОЕКТЕН ФИШ № ЗВI-5.3 

 
Зона за въздействие: ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР 
Група проекти: Подобряване на физическата среда на зона, застроена с многофамилни жилищни 
сгради 
Име на проекта: Реконструкция на парк и изграждане на обществени зелени площи 
 
Източник на финансиране: Оперативна  програма „Региони в растеж 2014-2020 г.” 
Обща стойност: 275,788.80 лв. с ДДС 

 От ЕС: 222,699.46 лв. с ДДС 
 Републикански бюджет: 39,299.90 лв. с ДДС 
 Собствени средства за съ-финансиране: 13,789.44 лв. с ДДС 

Бенефициент: Община Враца 
 
1. Настояща ситуация/обосновка:  
Жилищната зона в ж.к. „Дъбника“ и ж.к. „Сениче“ е изградена по индустриален способ с панелни и 
ЕПК сгради от началото на 70-те години на 20 век.  
Бързата индустриализация довела до удоволетворяване на спешната нужда от домове, но 
междублоковите пространства никога не са били напълно оборудвани и завършени съгласно 
проектната документация. Ситуацията се е усложнила след безразборното монтиране на незаконни 
стоманобетонни гаражни клетки в градинките, което довело до масово преминаване на моторни 
превозни средства през зелените площи. Нарастващия брой превозни средства постепенно е завзел 
междублоковото пространство и е отпаднала всякакво планиране, а благоустрояването е невъзможно 
преди решаване на проблема и премахването на незаконното строителство. Общината предвижда 
построяването на многоетажен паркинг в тези зони и облагородяването на освободените пространства 
чрез нови детски площадки с мека гумена настилка и оборудвани с катерушки и оградени с огради 
зони за най-малките, монтиране на уреди за фитнес на открито за по-големите, ново високо и ниско 
озеленяване, цветни лехи, въстановяване и изграждане на нова алейна мрежа, алейно соларно 
осветление, нови велосипедни алеи, нови елементи на градската среда – пейки, перголи, кошчета за 
боклук, беседки, чешмички и др. 
Предвижда се осигуряване на достъп на хора с увреждания. 
 
2. Описание на дейностите:  
 

 Дейност 1 – Реконструкция на площад „Възраждане“ (между пощата и „Пени 
маркет“); 

 Дейност 2 – Изграждане на площадки за домашни любимци. 
  
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 № ЗВI-5.4 

 
Зона за въздействие: ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР 
Група проекти: Подобряване на физическата среда на зона, застроена с многофамилни жилищни 
сгради 
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: 12,185,425.48 лв. с ДДС 

 От ЕС: 9,839,731.07 лв. с ДДС 
 Републикански бюджет: 1,736,423.13 лв. с ДДС 
 Собствени средства за съ-финансиране: 609,271.27 лв. с ДДС 

Бенефициент: Община Враца 
 
1. Настояща ситуация/обосновка:  
Уличните мрежи в ж.к. „Дъбника“ и ж.к. „Сениче“ са изградена 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, на които има изготвени проекти за предварително проучване. 
Натоварения трафик налага разширение на тролейбусната мрежа по основния булевард разделящ жк 
„Дъбника“  и „Сениче“, а някои кръстовища изискват урегулиране на трафика посредством кръгови 
движения отново отразени в проектите за предварително проучване. 
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 жилищните и обществени сгради, за по-голямо удобство на обитателите. Тези от тях, 
които са в централната зона за кварталите и в непосредствена близост до обществени сгради, 
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. 
Общината предвижда построяването на многоетажен паркинг в жк „Дъбника“ и облагородяването на 
освободените от коли пространства чрез нови детски площадки. 
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. 
 
 
 



     
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 Европейски фонд  
за регионално развитие 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 

www.bgregio.eu 
Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и 
от държавния бюджет на Република България  

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:      ОБЩИНА ВРАЦА 
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2. Описание на дейностите:  
 Дейност 1 – Реконструкция на улици, паркинги, осветление, пешеходни и велоалеи, 

озеленяване, траншеи за слаботоковата мрежа и създаване на достъпна среда; 
Реконструкция и рехабилитация на улици в жк „Дъбника“ с широчина 6 м - 
12,8 км;     
Реконструкция и рехабилитация на улици в жк „Дъбника“ с широчина 7 м - 
3,2 км; 
Реконструкция и рехабилитация на улици в жк „Дъбника“ с широчина 12 м - 
0,5 км;     
Реконструкция и рехабилитация на улици в жк „Сениче“ с широчина 6 м - 
2,8 км;       
Реконструкция и рехабилитация на улици в жк „Сениче“ с широчина 7 м – 1 
км; 
Реконструкция и рехабилитация на улици в жк „Сениче“ с широчина 8 м - 
0,7 км. 

 Дейност 2 - Изграждане на обществен паркинг в жк Дъбник, ул. Околчица, кв.34, УПИ 
II 149, пред бл.5; 

 Дейност 3 - Изграждане на обществен паркинг в жк Дъбник, ул. Околчица, кв.56, УПИ 
III 71, до градски пазар. 

 
3. Проектна готовност: За дейност 1 – технически проект; за дейност 2 и 3 - 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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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 
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ПРОЕКТЕН ФИШ № ЗВI-6.1 

 
Зона за въздействие: ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР 
Група проекти: Сгради с обществена функция: Реконструкция, ремонт и оборудване 
Име на проекта: Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 
общинските зони в сградата на пощата в ж.к. "Дъбника" 
 
Източник на финансиране: Изцяло собствени средства 
Обща стойност: 328,475.95 лв. с ДДС 

 Изцяло собствени средства: 328,475.95 лв. с ДДС 
Бенефициент: Община Враца 
 
1. Настояща ситуация/обосновка:  
Сградата на пощата в жк. „Дъбника", гр. Враца е със силно обрушени фасади, покривите текат, 
подовите настилки са износени и избушени, парапетите по стълбищата са нестабилни и счупени, 
санитарните помещения са в лошо състояние и липсва санитария, вратите са със счупен обков и с 
нарушена цялост, инсталациите са вехти и неефективни. Стените са зацапани и се нуждаят от 
шпакловане и боядисване, а на места и от подмяна на ламперията с негорима такава. 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 алейните настилки, 
така и от попълване на липсващото озеленяване за намаляване на шума и въздушното замърсяване. 
Липсват или са в лошо състояние елементите на парковата среда – пейки, перголи, чешмичка, кошчета 
за боклук, алейно осветление, детска площадка с оборудването към нея и др. 
Сградата никога не е обследвана 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. 
Обзавеждането е физически и морално остаряло, а оборудване липсва или е напълно неизползваемо 
поради амортизация. Липсват мултимедии, компютри и софтуеър за общинските помещения. 
Обзавеждането на залата за събрания е напълно амортизирано, а оборудване липсва – подиум, 
завеси, банка за лектор, прожекционен апарат, столове за посетители, информационни табели и др.  
Обзавеждането на библиотеката също е вехто и неактуално. Масите и столовете са стари и счупени, 
стелажите недостатъчни и нефункционални, осветлението е неподходящо, а климатизация липсва. 
Оборудване и тук няма. 
 
2. Описание на дейностите:  

 Дейност 1 - Внедряване на мерки за енергийна ефективност, реновация на 
инсталациите, ремонт на сградата и прилежащия терен - РЗП – 290 кв. м, двор -1500 
кв.м; 

 Дейност 2 -  Осигуряване на достъп и равноправна среда за хора с увреждания; 
 Дейност 3 -  Осигуряване на противопожарните изисквания за сградата; 
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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 № ЗВI-6.2 

 
Зона за въздействие: ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР 
Група проекти: Сгради с обществена функция: Реконструкция, ремонт и оборудване 
Име на проекта: Оборудване и обзавеждане на общинските зони в сградата на пощата в ж.к. 
"Дъбника" 
 
Източник на финансиране: Изцяло собствени средства 
Обща стойност: 71,053.92 лв. с ДДС 

 Изцяло собствени средства: 71,053.92 лв. с ДДС 
Бенефициент: Община Враца 
 
1. Настояща ситуация/обосновка:  
Обзавеждането в сградата на пощата в жк. „Дъбника", гр. Враца е физически и морално остаряло, а 
оборудване липсва или е напълно неизползваемо поради амортизация. Липсват мултимедии, 
компютри и софтуеър за общинските помещения. Обзавеждането на залата за събрания е напълно 
амортизирано, а оборудване липсва – подиум, завеси, банка за лектор, прожекционен апарат, столове 
за посетители, информационни табели и др.  
Обзавеждането на библиотеката също е вехто и неактуално. Масите и столовете са стари и счупени, 
стелажите недостатъчни и нефункционални, осветлението е неподходящо, а климатизация липсва. 
Оборудване и тук няма. 
Липсват или са в лошо състояние елементите на парковата среда в дворните пространства – пейки, 
перголи, чешмичка, кошчета за боклук, алейно осветление, детска площадка с оборудването към нея и 
др. 
 
2. Описание на дейностите:  
 

 Дейност 1 - Сградата на пощата в ж.к. "Дъбника"- РЗП – 290 кв. м, двор -1500 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 № ЗВI-7.1 

 
Зона за въздействие: ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР 
Група проекти: Меки мерки 
Име на проекта: Общински мерки за достъп до заетост за трайно безработни и хора с увреждания – 
подкрепа за развитие на кооперации и социални предприятия 
 
Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.”, 
Приоритетна ос 2, Инвестиционен приоритет 3 
Обща стойност: 400,000,00 лв. с ДДС 

 От ЕС: 340,000.00 лв. с ДДС 
 Републикански бюджет: 60,000.00 лв. с ДДС 

Бенефициент: Община Враца 
 
1. Настояща ситуация/обосновка:  
Равнището на безработица за Община Враца към 06.2012 година е 12.17 %, от които 769 души до 29 
години, 1 868 души над 50 години и 384 души с трайни увреждания. Равнището на безработицата към 
31.12.2004 г. е било 11.6 % и средно за година 13,1 %. Регистрираните безработни лица в общината към 
края на месец декември 2004 г. са били 4861 лица. От общия брой безработни, тези без специалност са 
най-много. Повечето от тях са с основно и по-ниско образование, което затруднява намирането на 
работа. 
Високата безработица показва, че развитието на частния сектор е с темп, който не осигурява заетост, 
компенсираща освобождаването на работна ръка от обществения сектор и приватизираните 
предприятия. Безработицата сред младежите до 29 години има изключително неблагоприятен ефект 
върху настоящата и бъдещата им реализация на пазара на труда. Продължава тенденцията 
безработните младежи без квалификация и с ниско образование да са с висок относителен дял. 
Основната причина за сравнително високата безработица е свързана с ниското образование и липсата 
на професия, специалност и квалификация сред преобладаващата част от безработните младежи. 
Наличието на увреждане поражда сериозен риск от социално изключване, независимо от възрастта. 
Данните за лицата с увреждания, предоставени от ДСП за община Враца, отразяват както общия брой 
на лицата с увреждане, така и броят на подпомаганите лица по ЗИХУ. 

 
Лица с физически увреждания 5285 
- От тях, лица със сензорни увреждания 1856 
Лица с множествени увреждания 2224 
Лица с умствена изостаналост 412 
Лица с психични заболявания 784 
Тези данни включват сборна група хора в трудоспособна възраст, които в следствие на заболяване са 
придобили увреждане.  

 
2. Описание на дейностите:  

 Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното 
предприемачество;  

 Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в 
сектора на социалната икономика;  

 Подкрепа за дейности, свързани със създаване на партньорства и разпространение на 
добри практики в сферата на социалната икономика. 
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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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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 № ЗВI-7.2 

 
Зона за въздействие: ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР 
Група проекти: Меки мерки 
Име на проекта: Център за развитие на общности 
 
Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.”, 
Приоритетна ос 2, Инвестиционен приоритет 1 
Обща стойност: 700,000.00 лв. с ДДС 

 От ЕС: 595,000.00 лв. с ДДС 
 Републикански бюджет: 105,000.00 лв. с ДДС 

Бенефициент: Община Враца 
 
1. Настояща ситуация/обосновка:  
Близостта до ромските квартали услеснява достъпа на служителите до общността и на клиентите до 
центъра, без да изолира последните в обособения квартал. 
Рисковите групи (потребителите на услугата) са лица в риск от компактни ромски квартали. 
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 
бр.потребители 

Капацитет  Ползватели  Капацитет Потребители 2012 г.  2015 г.  
Враца 0 0 20 250 300 350 

 
2. Описание на дейностите:  
Услугата осигурява пподкрепа за развитие на лица и групи в неравностойно положение чрез директна 
работа в общността и с институциите и чрез посредничество за достъп до услуги. услугата е 
предназначена за посредничество за социална интеграция на общности в неравностойно положение 
чрез осигуряване на достъп до услуги:  

 Основните дейности, които ще се изпълняват в услугата и специфичните дейности за 
услугите по места; 

 Проучване на потребностите на общността и идентифициране на основните 
проблеми; 

 Обхващане на децата в детски градини и в предучилищни групи. Директна работа със 
семейството за записване на детето в детска градина и редовно посещение, подкрепа 
на учителите при работа с децата; 

 Подкрепа за образование на деца в изолирани ромски квартали. Директна работа със 
семейството за повишаване на ангажираността към образованието на децата. 
Мотивира децата и семейството за редовно посещение в училище. Развива дейности 
съвместно с училище, ЦОП и община за мотивиране на децата за посещаване на 
училище, индивидуалното им развитие и запълване на свободното време; 

 Подкрепа за продължаване на образованието на деца и младежи, отпаднали от 
училище. Издирва деца отпаднали от училище и подпомага училището при 
реинтеграция в образователната система, при изпълнение на индивидуален план за 
обучение на детето или при плана за наваксване на образователни пропуски; 

 Превенция на изоставянето и реинтеграция на деца в СИ съвместно с ДСП и ЦОП. 
Идентифицира и насочва случаи към ДСП и ЦОП на родители в риск да изоставят 
детето. Директна работа със семейството за изграждане на умения за отговорно 
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родителство, повишаване на самочувствието и изграждане на връзка между детето и 
семейството; 

 Подкрепа за младежи, рано напуснали училище и трайно безработни. Идентифицира 
младежи в риск, информира РИО на МОМН, ДБТ и община за разработване на форми 
за индивидуално обучение и повишаване на професионалната квалификация. 
Мотивира и насочва към ДБТ младежи в риск за повишаване на професионалната им 
квалификация и участие на пазара на труда; 

 Директна работа в общността с ромски семейства за ангажиране в образованието на 
децата, мотивация и включване в курсове за квалификация и преквалификация, за 
мотивиране за започване на работа; 

 Мотивира и насочва към ДБТ трайно безработни; 
 Посредничество между общносттта и ДБТ, ДСП, общинска администрация; 
 Посредничество при достъп до здравни услуги (идентифициране на болни,  на 

бременни жени и насочване към личен лекар и здравна помощ). Работи съвместно с 
програмата за Ранна превенция на изоставянето; 

 Осъществява дейности за развитие на общността чрез гражданско участие; 
 Разработва и изпълнява проекти за развитие на общността съвместно с институциите 

на местно ниво (за образователна интеграция, участие в пазара на труда, развитие на 
общността). 

 
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 № ЗВI-7.3 

 
Зона за въздействие: ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР 
Група проекти: Меки мерки 
Име на проекта: Популяризиране и развитие на Приемната грижа в община Враца и включване на 
работещи приемни семейства 
 
Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.”, 
Приоритетна ос 2, Инвестиционен приоритет 2 
Обща стойност: 500,000.00 лв. с ДДС 

 От ЕС: 425,000.00 лв. с ДДС 
 Републикански бюджет: 75,000.00 лв. с ДДС 

Бенефициент: Община Враца 
 
1. Настояща ситуация/обосновка:  
Социалната услуга в общността "Приемна грижа" е отглеждане и възпитаване в семейна среда на дете, 
което е настанено в семейство на роднини или близки или в приемно семейство.  
Рисковите групи (потребителите на услугата) са:  

 деца, настанени в специализирани институции;  
 деца в риск (жертви на трафик, насилие, които се налага спешно да се изведат от 

семействата и други подобни случаи);  
 деца, лишени от родителска грижа за определен период от време. 

 
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 2015 
Враца 0 0 6 12 6 15 

 
2. Описание на дейностите:  

 Информационни кампании 
 Оценяване и обучение на приемни семейства 
 Одобрение на кандидатите за приемни родители 
 Напасване 
 Наблюдение и подкрепа  

 
Фокус върху децата на възраст 0-3 и превенция на институционализията, настаняване при приемни 
родители деца на възраст 3-7 години, с цел деинституционализация и превенция на 
институционализацията. 
 
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 № ЗВI-7.4 

 
Зона за въздействие: ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР 
Група проекти: Меки мерки 
Име на проекта: Продължаване дейността на Звено „Майка и бебе” (ЗМБ) в град Враца 
 
Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.”, 
Приоритетна ос 2, Инвестиционен приоритет 2 
Обща стойност: 500,000.00 лв. с ДДС 

 От ЕС: 425,000.00 лв. с ДДС 
 Републикански бюджет: 75,000.00 лв. с ДДС 

Бенефициент: Община Враца 
 
 
1. Настояща ситуация/обосновка:  
Звено „Майка и бебе” (ЗМБ) е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване 
до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си.  
Рисковите групи (потребителите на услугата) са както следва: 

 двойка майка-дете, при която детето е в риск от настаняване в специализирана 
институция (самотни майки, непълнолетни, майки в затруднено социално положение, 
двойка майка-дете, подложена на насилие);  

 бременни в последните месеци на бременността в риск да изоставят детето си след 
раждането /непълнолетни бременни, които не са подготвени за родители, бременни 
в тежка материална, жилищна, финансова или семейна ситуация/;  

 двойка майка-дете в процес на възстановяване на семейните връзки след предприета 
реинтеграция, в случаи, когато детето е било настанено в специализирана институция 
и е необходим междинен етап на комплексна помощ и подкрепа за майката, за да 
може детето отново да се интегрира в семейството.  

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 2015 
Враца 6 6 6 6 6 6 

 
2. Описание на дейностите:  

 насърчава родителската привързаност;  
 подпомага младите майки чрез социално, психологическо и юридическо 

консултиране; 
 предоставяне на подслон и грижи на майката и детето в условия на сигурност и 

уважение; осигуряване на подходящи условия за полагане на грижи за майката и 
детето;  

 съдействие за достъп до здравната мрежа, намиране на личен лекар за майката и 
детето, при необходимост осигуряване на лекарства и медицински изследвания; 
осигуряване на благоприятни условия за развитието на детето;  

 предоставяне на специализирана помощ на майката за създаване и развитие на 
привързаността майка - дете и за развитие на родителските умения; 
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 предоставяне на специализирана помощ /консултиране, придружаване, 
посредничество/ на майката за подобряване на отношенията с членовете на 
семейството и с общността като цяло, за подобряване на социалните умения, с цел 
предотвратяване на социалната изолация и подготовка за успешното социално 
интегриране на двойката майка – дете. 

 
3. Очаквани резултати: 

 намаляване на  изоставянето и настаняването в институция на децата от 0 до 3 
години; 

 действаща услуга Звено “Майка и бебе” с капацитет  6 места в гр.Враца 
 
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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ПРОЕКТЕН ФИШ № ЗВI-7.5 

 
Зона за въздействие: ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР 
Група проекти: Меки мерки 
Име на проекта: Програма „Личен асистент” 
 
Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.”, 
Приоритетна ос 2, Инвестиционен приоритет 2 
Обща стойност: 350,000.00 лв. с ДДС 

 От ЕС: 297,500.00 лв. с ДДС 
 Републикански бюджет: 52,500.00 лв. с ДДС 

Бенефициент: Община Враца 
 
1. Настояща ситуация/обосновка:  
Целевите групи на настоящя проект са тежко болни и самотно живеещи хора със затруднено 
самообслужване и трудно извършване на дейностите от ежедневния живот.  
 
2. Описание на дейностите:  

 Дейност 1 - Осигуряване на грижи в семейна среда на деца и лица, които поради 
ограничения от здравословен характер са изключени от социалния живот и са в риск 
от  зависимост от институционален тип грижи. 

 
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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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 
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ПРОЕКТЕН ФИШ № ЗВI-7.6 

 
Зона за въздействие: ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР 
Група проекти: Меки мерки 
Име на проекта: Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) 
 
Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.”, 
Приоритетна ос 2, Инветсиционен 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:  
Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) е комплекс от социални услуги, свързани с 
извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално 
обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално 
включване. 
Рисковите групи (потребителите на услугата) са: 

 лица  с увреждания (физически, умствени и множествени); 
 деца с увреждания в семейна среда  (физически, умствени и множествени); 
 лица с тежки заболявания в домашна среда; 
 лица със зависимости. 

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 
 
ЦСРИ за деца 
 
ЦСРИ за лица с 
психични 
разстройства и 
зависимости 

 
 

0 
 
 

0 

 
 

0 
 
 

0 

 
 

20 
 
 

20 
 

 
 

100 
 
 

 100 

 
 

20 
 
 

20 

 
 

20 
 
 

20 

 
2. Описание на дейностите:  

 Медицинска рехабилитация; 
 Социална рехабилитация; 
 Консултиране – правно, здравно, социално, психологическо; 
 Програми за социални  умения за самостоятелен живот; 
 Посредничество пред различни институции; 
 Оказване на подкрепа на децата и лицата и техните семейства. 

 
Дейности в домашна среда: 

 Консултации и посредничество; 
 Медицинска  и логопедична рехабилитация;  
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 Обучение на близките за ежедневна рехабилитация;  
 Кризисна интервенция. 

 
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 № ЗВI-7.7 

 
Зона за въздействие: ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР 
Група проекти: Меки мерки 
Име на проекта: Извършване на междинна и последваща оценка на изпълнението на проектите в ЗВI 
 
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) 
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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 № ЗВI-8.3 

 
Зона за въздействие: ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР 
Група проекти: Меки мерки 
Име на проекта: Популяризиране и развитие на Приемната грижа в община Враца и включване на 
работещи приемни семейства 
 
Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.”, 
Приоритетна ос 2, Инвестиционен приоритет 2 
Обща стойност: 500,000.00 лв. с ДДС 

 От ЕС: 425,000.00 лв. с ДДС 
 Републикански бюджет: 75,000.00 лв. с ДДС 

Бенефициент: Община Враца 
 
1. Настояща ситуация/обосновка:  
Социалната услуга в общността "Приемна грижа" е отглеждане и възпитаване в семейна среда на дете, 
което е настанено в семейство на роднини или близки или в приемно семейство.  
Рисковите групи (потребителите на услугата) са:  

 деца, настанени в специализирани институции;  
 деца в риск (жертви на трафик, насилие, които се налага спешно да се изведат от 

семействата и други подобни случаи);  
 деца, лишени от родителска грижа за определен период от време. 

 
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 2015 
Враца 0 0 6 12 6 15 

 
2. Описание на дейностите:  

 Информационни кампании 
 Оценяване и обучение на приемни семейства 
 Одобрение на кандидатите за приемни родители 
 Напасване 
 Наблюдение и подкрепа  

Фокус върху децата на възраст 0-3 и превенция на институционализията, настаняване при приемни 
родители деца на възраст 3-7 години, с цел деинституционализация и превенция на 
институционализацията. 
 
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) 



     
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 
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ПРОЕКТЕН ФИШ № ЗВI-8.4 

 
Зона за въздействие: ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР 
Група проекти: Меки мерки 
Име на проекта: Продължаване дейността на Звено „Майка и бебе” (ЗМБ) в град Враца 
 
Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.”, 
Приоритетна ос 2, Инвестиционен приоритет 2 
Обща стойност: 500,000.00 лв. с ДДС 

 От ЕС: 425,000.00 лв. с ДДС 
 Републикански бюджет: 75,000.00 лв. с ДДС 

Бенефициент: Община Враца 
 
1. Настояща ситуация/обосновка:  
Звено „Майка и бебе” (ЗМБ) е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване 
до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си.  
Рисковите групи (потребителите на услугата) са както следва: 

 двойка майка-дете, при която детето е в риск от настаняване в специализирана 
институция (самотни майки, непълнолетни, майки в затруднено социално положение, 
двойка майка-дете, подложена на насилие);  

 бременни в последните месеци на бременността в риск да изоставят детето си след 
раждането /непълнолетни бременни, които не са подготвени за родители, бременни 
в тежка материална, жилищна, финансова или семейна ситуация/;  

 двойка майка-дете в процес на възстановяване на семейните връзки след предприета 
реинтеграция, в случаи, когато детето е било настанено в специализирана институция 
и е необходим междинен етап на комплексна помощ и подкрепа за майката, за да 
може детето отново да се интегрира в семейството.  

 
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 2015 
Враца 6 6 6 6 6 6 

 
2. Описание на дейностите:  

 насърчава родителската привързаност;  
 подпомага младите майки чрез социално, психологическо и юридическо 

консултиране; 
 предоставяне на подслон и грижи на майката и детето в условия на сигурност и 

уважение; осигуряване на подходящи условия за полагане на грижи за майката и 
детето;  

 съдействие за достъп до здравната мрежа, намиране на личен лекар за майката и 
детето, при необходимост осигуряване на лекарства и медицински изследвания; 
осигуряване на благоприятни условия за развитието на детето;  

 предоставяне на специализирана помощ на майката за създаване и развитие на 
привързаността майка - дете и за развитие на родителските умения; 
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 предоставяне на специализирана помощ /консултиране, придружаване, 
посредничество/ на майката за подобряване на отношенията с членовете на 
семейството и с общността като цяло, за подобряване на социалните умения, с цел 
предотвратяване на социалната изолация и подготовка за успешното социално 
интегриране на двойката майка – дете. 

 
3. Очаквани резултати: 

 намаляване на  изоставянето и настаняването в институция на децата от 0 до 3 
години; 

 действаща услуга Звено “Майка и бебе” с капацитет  6 места в гр.Враца 
 
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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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 
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ПРОЕКТЕН ФИШ № ЗВI-8.5 

 
Зона за въздействие: ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР 
Група проекти: Меки мерки 
Име на проекта: Програма „Личен асистент” 
 
Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.”, 
Приоритетна ос 2, Инвестиционен приоритет 2 
Обща стойност: 350,000.00 лв. с ДДС 

 От ЕС: 297,500.00 лв. с ДДС 
 Републикански бюджет: 52,500.00 лв. с ДДС 

Бенефициент: Община Враца 
 
1. Настояща ситуация/обосновка:  
Целевите групи на настоящя проект са тежко болни и самотно живеещи хора със затруднено 
самообслужване и трудно извършване на дейностите от ежедневния живот.  
 
2. Описание на дейностите:  
 

 Дейност 1 - Осигуряване на грижи в семейна среда на деца и лица, които поради 
ограничения от здравословен характер са изключени от социалния живот и са в риск 
от  зависимост от институционален тип грижи. 

 
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 № ЗВI-8.6 

 
Зона за въздействие: ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР 
Група проекти: Меки мерки 
Име на проекта: Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) 
 
Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.”, 
Приоритетна ос 2, Инветсиционен 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:  
Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) е комплекс от социални услуги, свързани с 
извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално 
обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално 
включване. 
Рисковите групи (потребителите на услугата) са: 

 лица  с увреждания (физически, умствени и множествени); 
 деца с увреждания в семейна среда  (физически, умствени и множествени); 
 лица с тежки заболявания в домашна среда; 
 лица със зависимости. 

 
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 
 
ЦСРИ за деца 
 
ЦСРИ за лица с 
психични 
разстройства и 
зависимости 

 
 

0 
 
 

0 

 
 

0 
 
 

0 

 
 

20 
 
 

20 
 

 
 

100 
 
 

 100 

 
 

20 
 
 

20 

 
 

20 
 
 

20 

 
2. Описание на дейностите:  

 Медицинска рехабилитация; 
 Социална рехабилитация; 
 Консултиране – правно, здравно, социално, психологическо; 
 Програми за социални  умения за самостоятелен живот; 
 Посредничество пред различни институции; 
 Оказване на подкрепа на децата и лицата и техните семейства. 
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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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Дейности в домашна среда: 
 Консултации и посредничество; 
 Медицинска  и логопедична рехабилитация;  
 Обучение на близките за ежедневна рехабилитация;  
 Кризисна интервенция. 

 
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) 


