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ВЪВЕДЕНИЕ 

Докладът за наблюдение изпълнението на Плана за развитие на Община Враца за 2016 г. е изготвен на 

база Общинския план за развитие на Враца 2014-2020 (ОПР), Програмата за реализация на плана през 

2016 година (ПРОПР). В тази програма са включени дейностите, определени за финансиране по 

програмата за капиталовите разходи 2016, Програмата за изпълнение на одобрении проекти по 

национални и европейски фондове, Бюджет 2016, както и набелязаните дейности и мерки залегнали в 

стратегическите цели, конкретизирани в индикативната финансова таблица, която дава финансовия и 

времеви израз на предвидените в плана мерки. Той се изготвя на основание чл. 23, т. 4 от Закона за 

Регионалното развитие, съгласно който, кметът на общината ръководи, организира и контролира 

дейността по изпълнение на Общинския план за развитие. 

Програмата за реализация на Общинския план за развитие е разработена на основание чл. 13 от Закона за 

регионално развитие. ПРОПР е едногодишен оперативен документ за реализация на основните 

приоритети и цели залегнали в Общинския план за развитие. Тя включва мерки и дейности, които са 

насочени към постигане на главните цели и приоритети в Общинския план за развитие на Враца в периода 

2014 – 2020 г. Четири са главни стратегически цели, които се основават на потенциала и ресурсите на 

общината, натрупания опит и съществуващите силни традиции. 

Основните стратегически цели, заложени в плана са четири и са: 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Ускорено развитие на местната икономика 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Балансирано и устойчиво пространствено развитие, качествена среда за 

обитаване и адекватно инфраструктурно осигуряване 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Развитие на човешкия капитал на общината 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: Усъвършенстване на административния капацитет и подобряване 

обслужването на гражданите и бизнеса 

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Програмата за 2016  година предвиждаше Община Враца да работи за подобряване качеството на живот 
на гражданите и ускоряване на социално-икономическото развитие, като мобилизира целия си потенциал, 
за да оползотвори възможностите за финансиране – както от републиканския и общинския бюджет, така и 
от фондовете на ЕС и други донорски програми. Проектите, по които се работеше в Общината, общинските 
структури и с партньорите, през 2016 година, са по оперативните програми от първия програмен период 
2007-2013 и от втория програмен период 2014-2020 година. Подробно описание е дадено в Приложение 1 
«2016. ПРОПР на Община Враца за 2014-2020 г.». Реализираните инвестиции са на стойност 35 млн.лв., а 
средствата са от националния бюджет, общинския, национални и европейски програми и финансирани от 
бизнеса проекти. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Ускорено развитие на местната икономика 

Приоритет 1.1.: Градска икономика 
Мярка 1.1.1.: Създаване на благоприятна бизнес среда в гр. Враца  за привличане на 

инвестиции, развитие на  предприемачеството и осигуряване на заетост на населението 

Мярка 1.1.2.: Преоборудване, физическо усъвършенстване и модернизация на бизнес 

структурите в гр. Враца 

Мярка 1.1.3.: Стимулиране на иновациите и производствата с висока добавена стойност в 

градската икономика 

Приоритет 1.2.: Развитие на конкурентноспособен аграрен сектор 
Мярка 1.2.1.:Стимулиране на диверсификацията на земеделските производства и 

затварянето на цикъла на агробизнеса 

Мярка 1.2.2.: Развитие на биологично земеделие и устойчиви земеделски практики 
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Мярка 1.2.3.: Инвестиции в горските райони и подобряване жизнеспособността на горите  

 

Включените инвестиционни намерения са допустими за финансиране по ОП „Региони в растеж“ 
2014-2020,ОП„Иновации и Конкурентоспособност“ 2014-2020, Програма за развитие на селските райони 
2014-2020 и ОП „Развитие на човешкте ресурси“ 2014-2020. По ОП „Иновации и конкурентноспособност“, 
за община Враца са одобрени 46 проекта на фирми от Враца (от тях 15 бр. – със седалище в община Враца 
и 31 бр.– със седалище извън община Враца, но с офис/подразделение във Враца, където се реализира 
проекта), на стойност 35,3 млн.лв. По ОП „Развитие на човешките резурси“ за община Враца са одобрени 6 
проекта на фирми от Враца ( от тях 5 бр. – със седалище в община Враца и 1 бр.– със седалище извън 
община Враца, но с офис/подразделение във Враца), на стойност 1,1 млн.лв., чрез които са създадени 64  
работни места. 

 
От 13.12.2015 г. съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Добро управление“ 

2014-2020 г. се изпълнява проект „Осигуряване функционирането на ОИЦ – Враца“, който е продължение 
на проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център (ОИЦ) във Враца“, 
финансиран по ОП “Техническа помощ“ 2007-2013 г. Проектните дейности  са инструмент за 
популяризиране на възможностите за финансиране на инвестиционните намерения на бизнеса и 
гражданите.  

 
През отчетния период е реализирана планираната за 2016 г. инициатива „Успешни ЗАЕДНО“ на 

мрежата от ОИЦ.  Целевата група е бизнеса и по- конкретно предприятия, които имат реализирани 
проекти с европейски средства и  предприятия, които нямат изпълнени проекти. Проведени са поредица 
от срещи в 10-те общини на област Враца, на които са обсъдени възможностите за финансиране на бизнес 
идеи и опита, придобит в резултат на изпълнени проекти, финансирани с европейски средства. В община 
Враца работни срещи са осъществени във фирмите „Къща на камъка“ ООД, „Председник“ ЕООД,  
спечелили проект по ОП „Иновации и конкурентноспобност“ за модернизиране на технологичните 
мощности; „СЕМКОВ-2001“ ЕООД, която има  успешен проект за „Интегриран процес на роботизирано 
рязане и заваряване с общо CAD/CAM програмиране” по ОП“Конкурентоспособност“; „Интелигентни 
системи за сигурност“ ООД, които имат приключен проект по ОП „Конкурентноспособност“ за 
„Подобряване енергийната ефективност и организация на производството на "ИСС" ООД и спечелен 
проект по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, стартирал през първото тримесечие на 2016 г.; "Боди - 
М. Травъл" ООД, която има успешно изпълнен проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ за 
създаване на здравословни работни места. На 9 май 2016 г. е организирано бизнес – изложение с 
участници „Чех пласт“ ООД – град Враца, „Хидком“- град Оряхово, Шато Бургозоне –гр.Оряхово, 
„Околчица“ – с.Моравица, „Йотов Стоун“- град Мездра, „Интелигентни системи за сигурност“ ООД 
гр.Враца. Разработеният във връзка с националната инициатива маркетингов профил на Община Враца се 
раздава при срещи с потенциални инвеститори, освен това е достъпен на сайта на Община Враца чрез 
рубриките "Областен информационен център - Враца" и "Икономика". 

 
 През 2016 година са проведени 20 информационни събития в 10-те общини в Област Враца, чрез 

които  потенциалните бенефициенти са получили  конкретна информация за възможностите за 
кандидатстване по програмите, съ-финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове 
(ЕСИФ). Акценти на Първия информационен цикъл (осъществен в периода от 04.07.2016 до 15.07.2016 г.) 
са възможностите за финансиране чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“, по-конкретно -  
процедурите „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ и „Енергийна ефективност за 
малките и средни предприятия“.  

 
В резултат на изпълнението на проекта през 2016 г.: 
� Осигурена приемственост между проекта, изпълнен по ОП"Техническа помощ" и настоящия 

проект, изпълняван по ОП"Добро управление"‘ 

� Разпространена основна и специфична информация за 9 оперативни програми; 

� Разпространена информация и документи по открити процедури по ОП - за подмярка 4.1 
"Инвестиции в селските стопанства"; подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки 
стопанства“ и подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ на 
Програма за развитие на селските райони; по ОП "Иновации и конкурентоспособност"-  
процедури "Енергийна ефективност за малките и средни предприятия" и "Развитие на 
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управленския капацитет и растеж на МСП"; отворена процедура за хора с телк към АХУ;  по ОП 
"Наука и образование за интелигентен растеж" - процедури за професионалните училища; за  
"Квалификация на педагогическите специалисти - Фаза 1"; за изграждане и развитие на 
центрове за върхови постижения и за изграждане и развитие на центрове за компетентност; по 
ОП "Развитие на човешките ресурси" - процедури "Добри и безопасни условия на труд", 
"Активно включване" и "Развитие на социалното предприемачество". 

� Разпространени безплатни информационни материали, издавани от ЕК, други европейски 
институции, УО, произведени по проекти, съ-финансирани от ЕСИФ - по време на 
заключителния етап от националната инициатива "Успешни заедно" и на трите публични 
информационни събития на тема „Предизвикателствата пред България като член на ЕС, в т.ч. в 
контекста на предстоящото Председателство на Съвета на ЕС през 2018 г“.; 

� Предоставена консултация за ЕСИФ и ОП на 728  представители на целевите групи - 
земеделски производители, собственици/управители/мениджъри на фирми, експерти във 
фирми, частни лица, безработни, директори и учители от училища и детски градини; студенти, 
кметове на кметства, кметски наместници и други представители на общини , журналисти, 
общински съветници, Дом за стари хора -Враца, представители на НПО, БЧК, Младежки дом, 
автоучилища, банки, Инспекция по труда,читалища, библиотеки, домоуправители, здравни и 
младежки медиатори и др. 

�  20 проведени информационни събития по общини в Област Враца за популяризиране на 
ролята на ЕС и информиране за възможностите за финансиране по програмите; предоставяне 
на конкретна информация на потенциалните бенефициенти за възможностите за 
кандидатстване по програмите, съ-финансирани от ЕСИФ;  

� 2 проведени информационни събития в гр.Враца на тема „Предизвикателствата пред България 
като член на ЕС, в т.ч. в контекста на предстоящото Председателство на Съвета на ЕС през 2018 
г“; 

� 4 проведени срещи с медиите на областно ниво/ регионални и национални медии/; 
поддържане на вече установеното сътрудничество с местни и национални медии; 

� 1 проведена инициатива "Успешни заедно" на мрежата от ОИЦ, съгласно Годишния план на 
ЦИКО; 

� Изготвен маркетингов профил на Община Враца. Изданието е насочено към привличане на 
инвестиции и съдържа полезна и атрактивно поднесена информация за града и общината, за 
благоприятната бизнес среда и за успешно развиващи се фирми. В него са посочени основните 
предимства Враца да бъде избрана от инвеститори. 

� 1 проведена пресконференция за стартиране на проекта; публикувана информация за проекта 
на сайта на Община Враца- рубрика ‘”Проекти”; 19 публикации в рубриката "Новини и събития" 
на ОИЦ - Враца;2 изработени табели – информационна табела и преносим ТОТЕМ; изработени 
Информационни брошури  – 1500 бр. 

 
Бюджетът на проект „Осигуряване функционирането на ОИЦ – Враца“ е 315 хил.лева. През 2016 г. са 
изразходени 57 986,26 лева. 
 
Института за пазарна икономика (И.П.И.) в страната публикува през 2016 г. Икономически профил на 

Община Враца. На следващите страници представяме част от информацията за общината, събрана и 

анализирана от И.П.И. 
 
 

Местни предприятия 

  
Секторна структура на местната икономика 
 
Икономиката на община Враца се отличава с изявен индустриален профил. Преработващата 
промишленост е отрасълът с най-голям дял от близо 1/3 в местната икономика, според данните за 
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добавената стойност на местните нефинансови предприятия. Селското, горското и рибното стопанство 
също заема относително висок дял в сравнение със средните за страната стойности. 
 
Подобно на случващото се в страната, след началото на кризата в община Враца се закриват много малки, 
средни и големи предприятия, а делът на микропредприятията се увеличава. Тази тенденция е логично 
следствие от масовите съкращения в периода 2009-2011 г. и преориентирането на част от загубилите 
работа към собствен или семеен бизнес. 
 
 
Демография 

 
Основно предизвикателство пред социално-икономическото развитие на общината са негативните 
демографски процеси. Ниската раждаемост и интензивното изселване водят до бързо застаряване на 
населението. Макар и делът на хората в трудоспособна възраст в община Враца все още да е по-висок от 
средния в страната, той бързо намалява. 
 

Безработицата по общини по данни на Института за пазарна икономика 

 
Възстановяването на пазара на труда в страната продължи и през 2016 г., макар и с по-бавни темпове 
спрямо 2015 г. Подобрението на ситуацията вече е ясно видима не само на областно, но и на общинско 
ниво, особено що се касае до увеличаването на броя на общините с относително нисък коефициент на 
безработица. Според данни на Агенция по заетостта (АЗ), които ИПИ поиска и получи, вече има 16 общини, 
в които безработицата е под 5% (в тъмно синьо на картата) и 75 общини, в които тя е под 10% (в светло 
синьо). През 2013 г., в разгара на кризата на пазара на труда, броят на тези общини е бил съответно 3 и 41. 
 
 

 
Източник: АЗ 

 

 
Подобно на картината В цялата страна, инвестициите в общината Все още не успяват да се върнат на 
предкризисните си нива. Разходите за дълготрайни материални активи през 2014 г. са с около 40% по-
ниски от нивото си през 2008 година. 
 
 
Инвестиции 

 
Що се отнася до преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ), община Враца е най-атрактивната дестинация 
за ПЧИ в рамките на областта, като около 95% от всички инвестиции в областта се насочват именно към 
общината. На човек от населението ПЧИ в общината са 1 871 евро към края на 2014 г. или над два пъти 
повече от инвестициите на човек в областта. Основната част от ПЧИ в областта и в общината са в 
промишлеността. Другите сектори, привлекли значителни по размер чужди инвестиции, са търговията, 
ремонтните дейности и туризмът, както и селското, горското и рибното стопанство. 
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Източник: Икономически профил на Община Враца, 2016, Институт за пазарна икономика  

 

 

Пазар на труда 

 

Безработицата в общината е около 10% или сходна със средната в страната. Предвид това, не липсата на 
работа, а относително ниските доходи са водещият фактор за изселването от общината. Заплатите в 
община Враца са с около 1/3 по-ниски както от тези в областта, така и от тези в страната. Най-високите 
заплати са във финансовия сектор и в здравеопазването. 
 

 
 

Образование 

 
Образователната структура на работната сила в община Враца е сходна с тази за страната като цяло. 
Най-висок е делът на хората със средно образование - 50%. 21% пък са тези с висше образование, 19% - с 
основно, а 10% - с начално и по-ниско. Ниският дял на тези с основно образование за сметка на повечето 
среднисти показва един относително благоприятен образователен профил на местното население от 
гледна точка на трудовия пазар. 
 
Общината има добри традиции в средното професионално образование, но през последните години се 
наблюдава спад на интереса на учениците към такова образование за сметка на хуманитарните и 
природо-математическите профили. Докато през 2008 г. 37% от всички завършващи средно 
образование са били от професионални гимназии, към 2015 г. този процент намалява до 26%. Възможна 
причина за това преориентира не може да се търси в загубата на позиции на индустрията в местната 
икономика след кризата. 
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Като цяло, около 1/4 от зрелостниците са с професионална подготовка, а други 1/4 - с при-
родоматематически профил. Останалите са с хуманитарен профил (13%), технологичен профил (12%), 
чужди езици (13%), изкуства (7%) и др. В професионалните гимназии най-голям е делът на бъдещите 
кадри за ресторантьорството и производството на храни - готвачи, хлебари-сладкари, ресторантьори. В 
същото време, заетите в ресторантьорството и хотелиерството са едва около 1% от заетите в общината. 
Очевидно общинската образователна система произвежда кадри не само за местната икономика и е 
един от факторите, които стоят зад нетната емиграция на млади хора от общината. 
 

 

 

 

 

 
Източник: Икономически профил на Община Враца, 2016, Институт за пазарна икономика  

 

 

Перспективи за развитие 

  

Промишлеността най-вероятно иде остане структуроопределящ отрасъл на община Враца в дългосрочен 
план. Секторът има много добри перспективи за развитие, както заради положителните тенденции на 
национално ниво, така и заради значителните инвестиции в него в рамките на община Враца. 
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Туризмът е другият отрасъл, който се развива положително през последните години и има потенциал за 
растеж в средносрочен план. Това се дължи както на увеличения капацитет на туристическата база, така и 
на по-големия интерес от местни и чуждестранни туристи към общината. 
 

Транспортът също е отрасъл с добри позиции в общината и силно предста¬вяне последните години. 
Не на последно място, горското и селското стопанство в общината също е сред бързо растящите отрасли 
последните години. 
 

Добрите традиции в професионалното образование в повечето от споменатите направления - 
промишленост, транспорт и туризъм - също подкрепят перспективите пред бъдещото развитието на тези 
отрасли. Като основен негатив трябва да се отчитат демографските тенденции в общината и по-конкретно 
-високият интензитет на изселване от общината, който поставя сериозно предизвикателство пред 
работодателите за намирането на подходящ персонал. 
 

Цялостно подобрение на бизнес средата, включително и целенасочени усилия от местните власти за 
привличане на инвестиции, биха могли да ограничат тези процеси и да направят общината привлекателно 
място за живот и бизнес за младите хора не само от община Враца, но и от съседни общини. 
 
 

Направени инвестиции от бизнеса през 2016 г. 

По ОП „Иновации и конкурентноспособност“, за община Враца са одобрени 46 проекта на фирми от Враца 
(от тях 15 бр. – със седалище в община Враца и 31 бр.– със седалище извън община Враца, но с 
офис/подразделение във Враца, където се реализира проекта), на стойност 35,3 млн.лв.  

По ОП „Развитие на човешките резурси“ за община Враца са одобрени 6 проекта на фирми от Враца ( от 
тях 5 бр. – със седалище в община Враца и 1 бр.– със седалище извън община Враца, но с 
офис/подразделение във Враца), на стойност 1,1 млн.лв., чрез които са създадени 64  работни места. 

От одобрени и изпълнени проекти по схема „Подобряване на производствените процеси, повишаване на 
производствения капацитет и капацитета за управление с цел засилване на експортния потенциал на 
предприятията“ през 2016 са на 13 фирми, на стойност 10 млн.лв., източник ИСУН 2020  (към март 2017 г.). 
Останалите проекти са с продължителност 2017 и 2018 г. 
 

 

 
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Ускорено развитие на местната икономика 

Приоритет  1.3. : Печеливш туристически продукт 
Мярка 1.3.1.: Инфраструктурно осигуряване и социализация на туристически ресурси, обекти и 

зони 

Мярка 1.3.2.: Разработване и пазарна реализация на туристически продукти 

Мярка 1.3.3.: Маркетинг и реклама 

 
Във връзка с изпълнение на Мярка 1.3.2. в първия ден на официалното откриване на „Ботеви дни 

2016“ беше представено триизмерно шоу 3D мапинг, показващо спектакъла „Балканът пее хайдушка 
песен“ на фона на сградата на читалище „Развитие". 

 
От 24.06. – Еньовден до 26.06.2016 г. в местността Леденика се проведе първият Национален 

фолклорен събор „Леденика“, организиран от Община Враца и Сдружение „Лудогорие 2012“, като целта 
му е съхраняване и популяризиране на традициите и културните ценности на Врачанския край и 
превръщане на събора в събитие, което да спомага развитието на туризма в региона. Концепцията на 
националния фолклорен събор „Леденика” е не само запазване, развитие и популяризиране на народните 
традиции, но и създаване на туристически продукт, насочен към много голяма разнообразна таргет група. 
По време на меропиятието се очертаха няколко таргет /целеви/ групи – самодейци, публика, харесваща 
фолклорните събития, таргет група на занаятчии, фирми и търговци, предлагащи различни стоки и услуги 
на посетителите, семейства и родови фамилии, посетители на концерти на професионални изпълнители, 
рекламодатели на събитието. В  програмата на фестивала участваха над 1100 участника от 55 певчески и 
танцови колективи от областите Враца, София, Велико Търново, Перник, Видин, Монтана и Плевен. На две 
открити сцени беше представено фолклорното богатство от различни етнографски области на България. 
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Изпълнени бяха нестинарски танци, възстановка на исторически събития, както и провеждане на истинска 
Северняшка сватба, която по стар стил, както предците ни са правели сватби, беше проведена в неделя - 
на последния ден от събора. В нея участваха около 1500 човека, като задължително условие за участие в 
сватбата беше гостите да бъдат облечени в национални носии. Над двадесет и двама занаятчии, 
представители на фирми и търговци представиха своята продукция - сувенири от дърво, грънчарски 
изделия, ръчно изработени бижута и накити, ленени покривки, кърпи, продукти на българска роза, битови 
ризи, национални носии, български шевици, сувенири от вълна, дървен стан, сувенири от ковано желязо, 
магнити с национална тематика от Враца, Казанлък, Трявна, София, Горна Оряховица, Велико Търново, 
Троян, Пловдив и Стара Загора. В Националния фолклорен събор „Леденика” участваха над 5 хиляди 
участници и посетители. 

 
През месец юли 2016 г. се проведе третото издание на международния фестивал за древни 

култури „Слънцето на Тодорка“ в местността Валога край село Оходен, организиран по идея на 
Сдружение „Темп – Арт” и Регионален исторически музей с подкрепата на Община Враца и Търговско-
промишлена палата. Тази година във фестивала участваха историци, археолози, научни работници, 
представители на сдружения и институти, занимаващи се с теми, свързани с древността от България, 
Румъния, Албания и Сърбия.  

 
По традиция на 27 септември 2016 община Враца заедно с Дирекция на Природен парк 

„Врачански Балкан” отбелязаха Световния ден на туризма, като тази година мотото беше „Туризъм за 
всички”. Двадесет и двама ученика от Професионална техническа гимназия "Н.Й.Вапцаров", граждани и 
туристи взеха участие в организирания поход по екопътека до водопад „Боров камък“. По време на 
разходката бе изнесена екскурзоводска беседа от планински водач и интересна информация за 
защитените територии и уникалното биологично разнообразие на Врачанския Балкан. На всички 
участници в похода бяха раздадени тениски, шапки и рекламни материали. В Природозащитен 
информационен център „Натура“ бе открита изложба "Красива България", включваща тематични постери, 
изработени от ученици от Екоклуб "Таралежите“ към ППМГ - Враца и картички на туристически обекти от 
80-те години, предоставени от г-жа Жулиета Босилкова. 

 
По проект „Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН в България – 

второ издание“, изпълняван от Министерството на туризма, бяха изработени видеоматериали, 
популяризиращи 12 български ЕДЕН дестинации сред които е и община Враца. Целта на проекта е 
превръщането на тези дестинации в места за целогодишно посещение. Материалите включват кратки 
промоционални клипове с продължителност до една минута и половина, по един за всяка от ЕДЕН 
дестинация и едно триминутно имиджово видео за всички 12 дестинации: Враца, Луковит, Белоградчик, 
Силистра, Белица, Каварна, Казанлък, Кърджали, Кюстендил, Сапарева баня,  Природен парк Странджа и 
Сандански. Видеата представят актуална картина на дестинациите, интересни природни и културно – 
исторически забележителности.Промоционалният клип за община Враца е озаглавен „Враца – врата към 
съхранената природа”. На екипа от Министерството на туризма, който изпълняваше проекта, беше 
предоставена информация за значими социализирани туристически обекти от общината - пещерата 
„Леденика”, Божият мост край село Лиляче, Регионален исторически музей, селище и култов център край 
село Оходен, къща - музей „Баба Илийца”  в село Челопек, проходът „Вратцата”, водопадът „Скакля”, 
водопадът „Боров камък”, Природозащитен информационен център „Натура”, Куртпашовата кула и кулата 
на Мешчиите. Материалите за всички 12 дестинации са издадени и в тираж от 2 000 броя на DVD 
носители, във версия на български и английски език. Те ще се разпространяват по време на участия на 
Министерството на туризма на международни туристически изложения, борси, форуми и други събития, 
он-лайн - чрез наличните онлайн комуникационни канали на Министерството, както и в туристическите 
информационни центрове на българските ЕДЕН дестинации. 

 
Община Враца участва в конкурсната част на проекта „100-те културно – исторически и природни 

обекта на България”, който е включен в инициативата „Приятели на българските съкровища”. Проектът се 
осъществява от организацията „Национален научен експедиционен клуб „Юнеско”, която е национален 
представител на движението на клубовете ЮНЕСКО в България и отговаря за всички международни 
контакти. Основната му цел е да събере, класифицира и представи безплатно в интернет информация за 
културно-историческото наследство, биоразнообразието и природните забележителности на България. В 
тази връзка беше предоставен формуляр за всички културно – исторически и природни обекти на 
територията на община Враца, както и списък с места за настаняване. 
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Във връзка с изпълнение на Мярка 1.3.3. бяха преиздадени три вида рекламни материали в 
тираж по 1000 броя – дипляна с местата за настаняване в община Враца, дипляна с представяне на 
Рогозенското съкровище и брошура с представяне на залите в Регионалния исторически музей. Всички 
рекламни материали се разпространяват по време на специализираните туристическите изложения и 
форуми. През 2016 г. Община Враца участва в две туристически изложения - Международна туристическа 
борса „Ваканция и Спа Експо – 2016” в гр. София и в Международно туристическо изложение „Културен 
туризъм” в гр. Велико Търново. В София на щанда на Общината присъстваха представители от Природен 
парк “Врачански Балкан”, аниматори от Развлекателен парк „Леденика“, представители от Сдружение 
„Незабравимата България“, РИМ – Враца, театрална група „ТЕМП“ към Младежки дом – Враца, самодейна 
фолклорна женска група към читалище „Пробуда 1926“ - с. Згориград. Акцент в участието бяха три знакови 
юбилейни годишнини за града - 140 години от гибелта на Христо Ботев и неговата чета, 70 години от 
провеждането на Националния туристически поход „Козлодуй-Околчица“ и 30 години от откриването на 
втората част от Рогозенското съкровище. Бе даден старт на национална инициатива за интерактивни уроци 
по родолюбие за Христо Ботев и Захари Стоянов и бяха представени два филма - „От Голгота към свобода“ 
и „100 000 крачки с Ботев“ на режисьора Искрен Красимиров. С ритуални реплики на Рогозенското 
съкровище бяха направени четири дефилета във всички зали на изложението, артистични реконструкции 
на древни ритуали с теми от „Царя - Жрец на виното“ и „Тракийска принцеса”, изпълнени от театрална 
група „ТЕМП“ с режисьор Георги Врабчев. През третия ден на туристическата борса бяха представени 
традиционни ястия - налагани баници, обърната питка, три вида лютики, качамак и напитки – вино и ракия 
от Врачанския регион. Ястията бяха приготвени от самодейците Красимира Николчова и Цецка Кръстева 
към читалище „Пробуда 1926“ – с. Згориград. 

 
На XIII Международно туристическо изложение „Културен туризъм“ Велико Търново основният 

акцент бе 30-годишнината от откриването на втората част от Рогозенското съкровище. Бяха изпълнени 
артистични реконструкции на древните ритуали – „Заветът на царя” – ритуал с дегустация на вино в 
сребърни съдове – реплики от тракийски съкровища от РИМ – Враца, и „Хляб от Бога” – ритуално месене 
на хляб от лимец с дегустация на хляб от лимец, представени от театрална група „ТЕМП“ към Младежки 
дом – Враца с режисьор Георги Врабчев. Бяха представени мултимедийни филми, рекламни клипове и 
презентации на Румяна Попова – „Българският Стоунхендж”, на телевизия Травел – „Северна приказка в 
западен стил”, филм по проекта „Враца – врата към древността” – „Туристически регион – Враца-Мездра-
Роман”, филм по проекта „Леденика – туризъм без сезони” - „Развлекателен парк „Леденика”, 
презентация за Баба Илийца на Росица Кузманова, кадри от фестивала „Слънцето на Тодорка”. На третия 
ден от изложението бяха представени традиционни ястия от село Челопек, приготвени от самодейците 
Миглена Младенова и Йовка Йотова към читалище „Огнище 1930“ – с. Челопек. Представено беше и вино 
„Врачанска теменуга” с дегустация. Всички участници на щанда бяха облечени в традиционни за 
Северозападния регион носии. Посетителите и гостите на щанда бяха провокирани да вземат участие в 
подготвената програма и през трите дни на изложението чрез томбола, като отговаряха на 30 въпроса, 
свързани с Рогозенското съкровище, лимеца, похода „Козлодуй – Околчица”, с живота и творчеството на 
Христо Ботев. За всеки верен отговор участниците получиха награди, а най-голямата бе ваучер, включващ 
двудневна почивка за двама в хотел „Хемус”, посещение на Регионален исторически музей – Враца и 
Развлекателен парк „Леденика“. 

 
Освен високото признание, Община Враца е сред петте български общини, които получиха покана 

за участие в Международно туристическо изложение във френската столица Париж през 2017 г. 
 
Годишните награди на Община Враца в областта на туризма за 2016 г. са: 

 

� Статуетка за първо място в категорията „Духът на България“  на Годишните награди на 
Министерството на туризма за Националния фолклорен събор „Леденика“, като фестивалът 
спечели най-голяма подкрепа от останалите петнадесет номинирани в тази категория; 

� Статуетка и плакет в категорията „Фестивален туризъм“ на Годишните награди „Балканските 
награди за туристическа индустрия“ за Националния фолклорен събор „Леденика“ и 
Северняшка сватба; 

� Плакет за първо място в категория „Съкровища“ в класацията „Чудесата на България 2016“ на 
вестник “Стандарт” за Рогозенското съкровище; 

� Грамота за оригинално представяне на продукт на културния туризъм от 13-то издание на 
Международно туристическо изложение „Културен туризъм”. 
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Стратегическа цел 2: Балансирано и устойчиво пространствено развитие, качествена 

среда за обитаване и адекватно инфраструктурно осигуряване 

Приоритет  2.1: Устройство на територията и пространствено развитие 
Мярка 2.1.1: Усъвършенстване на информационната основа за планиране и устройство на 

територията 

Мярка 2.1.2:Разработване и прилагане на устройствени планове 

 
По мярка 2.1.1. През 2016 г. са направени: 
• Паспортизация на общински сгради и съоръжения съгласно Наредба №5/2006 г на МРРБ   (16 

608 лв.); 
• Оцифряване на кадастрални планове на с.Челопек, с.Паволче, с.Мраморен и с.Голямо Пещене 

(29 988 лв.); 
  • Оцифряване на план за регулация на с.Върбица (6 000 лв.).   
 
Стратегическа цел 2: Балансирано и устойчиво пространствено развитие, качествена 

среда за обитаване и адекватно инфраструктурно осигуряване 

Приоритет 2.2.: Качество на средата за обитаване, бизнес и рекреация 
Мярка 2.2.1.: Подобряване качеството на средата за обитаване 

 
За инфраструктурни обекти по проект  „Малки граждански инициативи 2016 г.” от Капиталовата 

програма на Община Враца са изразходвани 19 520 лв., вкл. за  изграждане на детска площадка в кметство 
Горно Пещене (2 725  лв.). 

 
Подобряване привлекателността на централните  части на населените места в общината 

(села). Изпълнено е: 
� изграждане на Зала-клуб на кметство с.Власатица (112 289 лв.); 
� проектиране и присъединяване на Комбинирана обществена сграда с. Бели извор (2 100 лв.); 
� фитнес уреди кметство Бели Извор (2 720 лв.); 
� спортна площадка кметство Косталево (ПУДООС) – 10 000 лв. лв.; 
� ДМА кметство Девене (1 059 лв.); 
� ДМА кметство Голямо Пещене (3 745 лв.).   

  
 Проект с обществена значимост, който е реализирани от Община Враца е за внедряване на 

мерки за енергийна ефективност на покритата лекоатлетическа писта, която се намира в Спортен 

комплекс „Христо Ботев“ в града (проектът е финансиран от Националния доверителен екофонд  и е на 
стойност 749 336 лева, от които гранд 639 118 лв. и 110 218 лв. съфинансиране от Общината). 
 
 Един от проектите от Инвестиционната програма 2014-2020 на Враца, подаден за оценка в края 
на м.юли 2016 г., е с обща стойност 6 975 000 лв. Той е най-мащабният и е по инвестиционен приоритет 
„Градска среда“. Предвижда се обновяване на централната пешеходна зона от ул. „Кръстьо Българията“ 
до ул. „Полк. Лукашов“, пространството между ул. „Полк. Лукашов“, бул. „Христо Ботев“ и ул. „Гладстоун“, 
пространството между бул. „Христо Ботев“ и ул. „Стефанаки Савов“, пл. „Христо Ботев“ и парка при 
църквата „Св. Николай“. Проектът включва също и рехабилитация и реконструкция на улични мрежи в 
Централната градска част около Централната пешеходна зона. 
 
 Договор 2014BG16SPO002 – 003 от 16.09.2015 г. „Ремонт и възстановяване на пострадали 

обекти от наводненията през периода 31.07.2014 – 04.08.2014 на територията на Община Враца“ 
продължи своето изпълнение и през 2016 г. В следствие на разразила се гръмотевична буря, придружена с 
проливен дъжд, разразила се на 31.07.2014 г. и на 01.08.2014 г. са пострадали няколко важни обекти в 
Община Враца. Stojnost – 666 хил.лв. 

o Язовирната стена на язовир Желязковец, с. Баница; 
o Язовир Мраморчица, с. Горно Пещене; 
o Ул. Александър Стамболийски, с Три кладенци; 
o Медковско дере, град Враца; 
o Ул. Йордан Лютибродски, с. Баница; 
o Ул. Вела Пеева, с. Тишевица. 
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Специфични цели: 

� Изграждане на нова стоманобетонова подпорна стена, почистване  и ремонт на отводнителен 
канал на улица „Ал. Стамболийски”, с. Три кладенци  - възстановяване на инфраструктурата в 
състоянието й преди настъпване на природните бедствия, като за целта се извършат 
възстановителни дейности по ремонт, частично възстановяване или замяна на конструктивни 
елементи. Възстановяване на улично платно. 

� Медковско дере – гр. Враца – почистване от камъни и наноси речното корито и околното 
пространство, възстановяване на стоманобетонните укрепителни стени и укрепване на 
водосточните тръби под пътните участъци. 

� Възстановяване на улични платна в село Баница и село Тишевица. 

� Язовирната стена на язовир Желязковец - възстановяване на инфраструктурата в състоянието й 
преди настъпване на природните бедствия, като за целта се извършат възстановителни дейности 
по ремонт и цялостна подмяна на гасителя и преливника. 

� Язовир Мраморчица - възстановяване на инфраструктурата в състоянието й преди настъпване на 
природните бедствия, като за целта се извършат възстановителни дейности по ремонт и цялостна 
подмяна на гасителя и преливника. 

� В изпълнение на Капиталовата програма на Община Враца е закупен автомобил за репатриране 
(19 892  лв.). 

 
Стратегическа цел 2: Балансирано и устойчиво пространствено развитие, качествена 

среда за обитаване и адекватно инфраструктурно осигуряване 

Приоритет 2.2.: Качество на средата за обитаване, бизнес и рекреация 
Мярка 2.2.2.Подобряване състоянието на зоните за рекреация на населението в общината 

  
Община Враца участва в конкурса на тема ”Обичам природата - и аз участвам”, в рамките на 
национална кампания ”Чиста околна среда”на МОСВ. Със заповед РД-163 от 29.03.2016 г. беше одобрен 
проект „Косталево – чисто и зелено село“ на стойност 10 000 лв. (Проектът е изпълнен в срок – 12.10.2016 
г.) Основните цели на проекта бяха:  

• Възстановяване на съществуващ Малък спортно-развлекателен комплекс. 

• Активно включване на жителите на с.Косталево при създаване на идеята за проекта, 
подготовката на заявлението за кандидатстване и изпълнение на предвидените дейности за реализацията 
му. 

• Развитие на екологичното възпитание и отговорности на жителите от всички възрасти за 
опазване и стопанисване на природните ресурси и екологосъобразното им използване.  

• Създаване на условия за недопускане на повторно замърсяване на почистените площи около 
обекта на интервенция и за поддържане на възстановения Малък спортно-развлекателен комплекс. 

• Активизиране общественото участие чрез доброволен труд и подкрепа на жителите в с. 
Косталево. 

 
Облагородяване и поддържане на зелените площи:  І-ва степен на поддръжка: 64,35 дка - ежедневно 
поддържане, почистване и събиране на листата; ежеседмично окосяване; ІІ-ра степен на поддръжка - 
87,18 дка ежеседмично почистване и поддържане; четирикратно окосяване. ІІІ- та степен- 927 дка и ІV-та 
степен 106,56 дка.  
 
Извършени са ДДД /дезинсекция, дезакаризация, дератизация/ обработки на стойност  10 000 лв. за: 

o 30 дка детски площадки в гр. Враца /трикратно/; 
o 205 дка площи с широко обществено значение в гр.Враца /трикратно/; 
o 67 дка в населените места на общината /еднократно/. 

 
Направени са разходи за поддържане на зелената система по дейности: 

o озеленяване – 61 765.00 лв.; 
o поддържане на зелени площи – 113 915.00 лв.; 
o кастрене / рязане на дървета – 50 040.00 лв. 
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o доставка на разсад от цветя и дървесна растителност - 42 193.00 лв. 
 
През 2016 г. се поддържат 494 м

2
 цветни фигури в зелени площи на гр.Враца. Поставени са 50 нови пейки 

по искане на граждани за облагородяване на предблокови пространства. Периодично се подменя 
дървената част на пейки разположени на територията на общината. 
 
И през 2016 г. гр.Враца и всички населени места в общината се включиха в Национална кампания „Да 
изчистим България за един ден”. Участие взеха общо 2260 човека в т.ч. от областна администрация, 
общинска администрация, фирми , компании,  неправителствени организации и 7 училища и детски 
заведения. По официални данни количеството събран и извозен отпадък е 335,760 т. 

 
Стратегическа цел 2: Балансирано и устойчиво пространствено развитие, качествена 

среда за обитаване и адекватно инфраструктурно осигуряване 

Приоритет 2.3: Инфраструктурно осигуряване 
Мярка 2.3.1. Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа и подобряване на 

транспортно-комуникационното обслужване 

 
  Ремонт общинска (четвъртокласна) пътна мрежа 

  Дължината на общинската пътна мрежа е 96,055 км. През отчетния период, поради пренасочване 
на целевите средства за основен ремонт на пътната мрежа, не са извършвани ремонтни дейности. 
 

Предприети са нужните действия по сигурността на гражданите при бедствия и аварии, 

укрепване на инфраструктурата. Със средства от постъпления от продажба на ОНА и други собствени 
средства са осъществени аварийно-възстановителни работи на инфраструктурни обекти на територията на 
населените места от община Враца, в т.ч. проектиране, СМР, авторски и строителен надзор за обекти, 
както следва: 

 

Авариен ремонт лв. 

Аварийно укрепване на разрушена част на мост на път ІV-13011, на изхода 
на с.Три кладенци, в посока на с.Девене 

13 056    

Аварийно-възстановителни работи на инфраструктурни обекти на 
територията на населените места от община Враца, вследствие на 
наводненията през м. юли и август 2014 г. 

134 115    

ОБЩО 147 171 

 

          Чрез средства от Капиталовата програма са закупени  Автобуси за "Тролейбусен транспорт - Враца" 
ЕООД са закупени автобуси на стойност 93 443 лв. 

 

Мярка 2.3.2. Реконструкция, рехабилитация и изграждане на уличната мрежа и уличното 

осветление в рамките на населените места 

 
През 2016 г. чрез 6 милиона лева целева субсидия от републиканския бюджет се осъществи пълна 

реконструкция на главен път Е79 (бул. „Васил Кънчов”) от входа на Враца до бензиностанция „Лукойл” 
(кръговото кръстовище), посока Монтана.  

Ремонт улици гр. Враца. Дължина на уличната мрежа на гр. Враца от 142 км.  
Извършен е текущ ремонт на уличната мрежа: 

ο изкърпване с топла асфалтова смес – 466 м2 улична настилка на стойност 15 348 лв. (РПМ в 
чертите на града); 

ο Изкърпване с топла асфалтова смес – 418 м2 улична настилка (дарение от фирма „Гарант 90 –
Цонев и сие” ООД). 
Със средства от постъпления от продажба на ОНА и други собствени средства е осъществен 

основен ремонт на улици в град Враца на обща стойност 546 044   лв. Осъществено е проектиране  на 
ул.”Венец” и ул. “Атанас Йованови” (5 000 лв.), проектиране на улица, подпорни стени, тротоари, 
отводнителен канал, отводняване около трафопост ул.“Трапезица“ (5 000 лв.) . Осъществен е основен 
ремонт на ул.“Дико Илиев“, ул.“Борис Коцев“ и ул.„Рила“ (на обща стойност 214 186 лв.). Изплатени са 
извършениете през 2015 г. основни ремонти на Кръстовище ул.“Изгрев“ и ул.“Околчица“, улица при бл.2, 
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ул.“Братя Савови“, ул.“Иваница Данчов“, ул.“Подбалканска“; хоризонтална маркировка на улици и 
кръстовища (на обща стойност 321 858 лв.).  

Закупени са Роторен снегорин за обслужване на пространството около пещера "Леденика" (1090 
лв. собствени средства.), автомобил за репатриране (19 892  лв. собствени средства), видеонаблюдение 

наказателен паркинг (1 224  лв.собствени средства ОП "Паркинги и гаражи"). 
Осъществява се ежедневна поддръжка и ремонт на хоризонталната маркировка, пътни знаци 

и сигнализация на уличната мрежа, за по-добра организация и безопасност на движението, вкл. изсичане 
на храсти, поддържане на банкети, канавки, предпазни огради и парапети. 
Поддържане знаково стопанство  

� Пътни знаци и табели  - налични 1390 бр. 
� Ежегодно отремонтиране на 380 бр.  
� Доставени нови пътни знаци и елементи за 21 750 лв. 
� Общ брой на доставените пътни знаци и съоръжения -206 бр. 

Предпазни съоръжения 
� Предпазни парапети  - налични 2790 лин.метри. 
� Ежегодно отремонтиране на 120 лин.метри.  

Светофарни уредби  
� Налични светофарни уредби – 12 бр. 
� Вложени 4 200 лв. за аварийни ремонтни дейности. 

Хоризонтална маркировка  
� Налични пешеходни пътеки – 560 бр. 
� Налични  и използвани изкуствени ограничители за скоростта  - 650 бр. (281 м.) 
� Освежаване на хоризонтална маркировка -39 359 лв.  
           -надлъжна маркировка - 2567 м

2
. 

           -напречна маркировка  - 1338 м
2
. 

 
Осъществява се ежедневен контрол на експлоатационното състояние на уличното осветление на 

гр.Враца. През 2016 г. е са възстановени следните аварирали участъци : 
� възстановяване  на  осветлението по  бул. „ Мито  Орозов”, ул. „ Вапцаров”; 
� възстановяване  на  осветлението в кв. „ Дъбника”, кв. „ Сениче”; 
� възстановяване  осветлението в подлеза на „Стария  пазар” и при ж.п. гара; 
� ремонт на осветителни тела в общината – 58 бр.(с. Девене, с. Три кладенци). 
      Други ремонтни дейности: 
� откриване и отстраняване кабелни повреди – 7 бр.; 

� проверка и настройка  на КУО - 36 бр.; 

 

Мярка 2.3.3. Водоснабдяване, канализация  

 
На 28.10.2016 г. завърши изпълнението на ДБФП 58111-С065-256/ 21.12.2009 г. „Интегриран 

проект за воден цикъл на град Враца - I фаза“, стойност – 41 164 219 лв. (Грант - 37 286 550 лева и 
съфинансиране – 3 877 669 лева). 

Изпълнени са следните дейности:  
• Реконструкция и рехабилитация на 60 086,57 метра водоснабдителна мрежа, в която има 

много пробиви и течове. 
• Реконструкция и рехабилитация на 5 697,64 метра съществуващи главни колектори за 

отпадъчни води във Враца. 
• Реконструкция и рехабилитация на 5 521,25 метра второстепенна канализационна мрежа 
• Удължаване на колекторната мрежа с 16 683,69 метра в два квартала на Враца – Кулата и 

Бистрец, както и на улици във Враца. 
• Изпълнение на работи във връзка с пълно обновяване на Пречиствателна станция за 

отпадъчни води (ПСОВ) с ново механично и електрооборудване, изграждане на нови и обновяване на 
стари сгради, за постигане на съответствие с изискванията на ЕС и българските изисквания за опазване на 
околната среда. 

• Доставка на оборудване за измерване на потоците, регулиране на налягането и за 
пречиствателната станция за отпадъчни води.  

• Строителен надзор на по-горе изброените компоненти СМР. 
• Информационни и обществени изяви. 
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• Управление на проекта – ЗИП звено и Техническа помощ на ЗИП. 
• Изработка на РП и процедиране на ПУП за водопровод от Среченска бара. 
По редица причини „Интегриран проект за воден цикъл за Враца“  не бе завършен в рамките на 

Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ За да завърши успешно проекта Община Враца 
подготви предложение за кандидатстване чрез ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ 

 
На 28.10.2016 г. започна изпълнението на ДБФП BG16M1OP002-1.005-0005-C01 „Интегриран 

проект за воден цикъл на град Враца - II фаза“, стойност – 114 506 125.63 лв. (Грант – 80 362 797.17 лева и 
съфинансиране – 34 143 328.46 лева) 

Проектът е предназначен за управление на водния цикъл на гр. Враца и обхваща водопроводна 
мрежа, канализационна мрежа и Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ). Интегрираният 
проект е разделен на две фази. Първа фаза се изпълни в програмен период 2007-2013 на ОПОС. Втора 
фаза на проекта,  предвижда цялостното завършване на реконструкцията  на градската ВиК мрежа и 
реконструкцията на ПСОВ гр. Враца, както и цялостно изпълнение на рехабилитация на стоманения и 
реконструкция на съществуващ захранващ азбестоциментов водопровод от яз. Среченска бара до гр. 
Враца.  

Във втората фаза на проекта се включва: 
• Реконструкция и рехабилитация на 17, 62 km водоснабдителна мрежа, в която има много 

пробиви и течове. 
• Реконструкция и рехабилитация  на 2,35 km съществуващи главни колектори за отпадъчни 

води във Враца. 
• Реконструкция и рехабилитация  на 7,59 km второстепенна канализационна мрежа 
• Удължаване на канализационната мрежа с 8,77 km в два квартала на Враца – Кулата и 

Бистрец, както и на улици във Враца. 
• Рехабилитация на съществуващ стоманен водопровод и реконструкция на съществуващ 

азбестоциментов водопровод от яз. Среченска бара до гр. Враца – 33,3 km. 
• Одобряване на работен проект (РП) и подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-

ПП), учредяване на сервитут, уреждане на вещните права, получаване на разрешение за строеж  за 
реконструкция на захранващ водопровод от яз. Среченска бара до гр. Враца. 

• Завършване на пълното обновяване на ПСОВ с ново механично и електрооборудване, 
изграждане на нови и обновяване на стари сгради и съоръжения за постигане на съответствие с 
изискванията на ЕС и българските изисквания за опазване на околната среда. 

• Строителен надзор. 
• Авторски надзор по време на строителството на градската Вик мрежа и на захранващия 

водопровод от яз. Среченска бара до гр. Враца. 
 
Към края на  2016 год. отделните дейности по пректа са както следва: 

Дейност 1. Рехабилитация на стоманен и реконструкция на съществуващ захранващ 

азбестоциментов водопровод от язовир Среченска бара до град Враца 

Има сключен договор, но СМР не се извършват. На основание одобрения от НЕСУТРП на МРРБ 
подробен устройствен план (ПУП - парцеларен план) за 33,3 км трасе на захранващия тръбопровод, 
община Враца започна процедурите, предхождащи уреждането на вещните права със собствениците 
на имоти по трасето на водопровода. 

Дейност 2. Реконструкция на водопроводната и реконструкция и удължаване на 

канализационната мрежа на град Враца - Етап 1 

Първоначалният срок за завършване бе 08.09.2014 г. По искове на Изпълнителя, Инженерът 
удължи срока за завършване до 06.10.2015 г. Изпълнителят не успя да завърши обекта в срока за 
завършване и след тази дата продължава да работи в режим на неустойки, съгласно под-клауза 8.7 от 
Общите условия на ФИДИК.  В тази връзка  между Общината и Изпълнителя е подписан протокол за 
обезщетение за забава /неустойки за закъснение и са удържани 20 000 лв.   

Линейното полагане на водопроводите е завършено на 99%.  Сроковете за завършване на 
всички работи бяха предвидени за началото на септември 2016 г., включително с асфалтирането. Все 
още остава възстановяването на асфалтовите настилки в кв. Кулата.  

Договорните обеми са изпълнени, както следва: 
- от канализация – при договор 29 842 м, са са положени общо тръби 28 249 м. От последните 

анализи на Инженера се констатира, че поради промени направени от проектантите са отпаднали 
общо 1356 м. канали, които няма да се изпълняват. 
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- от водопровод – при договор 43 079 м, са положени тръби общо 41 900 м. Поради промени 
направени от проектантите през време на строителството са отпаднали над 1200 м. водопроводи. 

 
Дейност 3. Реконструкция на водопроводната и реконструкция и удължаване на 

канализационната мрежа на град Враца - Етап 2 

Първоначалният срок за завършване бе 26.05.2014 г. По искове на Изпълнителя, Инженерът 
удължи срока за завършване до 31.12.2014г. Изпълнителят не успя да завърши обекта в срока за 
завършване и след тази дата продължава да работи в режим на неустойки, съгласно под-клауза 8.7 от 
Общите условия на ФИДИК.  До момента от сертификати за междинни плащания са удържани 890 
383,59 лв. за обезщетение за забава /неустойки за закъснение/. Въпреки, че представител на 
изпълнителя е подписал Протокола за обезщетение за забава, на основание на което община Враца не 
е извършила плащане по фактура, с писмо от 11.10.2016г. Строителят е изпратил предизвестие по Под-
клауза 16.1 от ФИДИК за прекъсване на работа от 02.11.2016 г.  

На 01.12.2016 г. Общината  е изпратила до „Понсстройинженеринг” АД предизвестие за 
прекратяване на договор № С-220/ 05.12.2012 г. на основание Под-клауза 15.2, буква  “a”, “b”, “c”, “d” и 
“e” . В момента не се извършват строителни дейности по този договор, а между страните, участници в 
строителния процес се извършват уточнения във връзка с подписването на Акт обр. 10 за установяване 
състоянието на строежа при спиране на строителството. След подписване на Акт обр. 10, община Враца 
ще започне процедура за избор на изпълнител на останалите СМР от Етап 2 на обект „Реконструкция 
на водопроводната и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на гр. Враца”. 

Общината предприе действия и усвои банковата гаранция за изпълнение на договора, както и 
банковата гаранция за остатъка от авансовото плащане.  

Към момента изпълнението е както следва: 
- от канализация – при договор 17 088,00 м, са положени общо тръби 14 140 м.; 
- от водопровод – при договор 34 148,40 м, са положени тръби общо 31 758 м  
От описаното положено количество на сертифициране подлежат около 5280 м. канали и 5000 

м. водопроводи, т.е.тяхното съответствие с проекта все още предстои да се доказва. 
По последни разчети на Инженера оставащото количество проводи за линейно полагане за 

завършване на проекта е около 2380 м канализация и 880 м водопроводи. В това количество е отчетен 
и факта, че поради промените по чл.154 от ЗУТ, са отпаднали количества. 

 
Дейност 4. Реконструкция на Пречиствателна станция за отпадъчни води ( ПСОВ) 

Първоначалният срок за завършване е 26.09.2014 г. По искове на Изпълнителя, Инженерът 
удължи срока за завършване до 30.10.2015 г. Изпълнителят не успя да завърши обекта в срока за 
завършване и след тази дата продължава да работи в режим на неустойки, съгласно под- клауза 8.7 от 
Общите условия на ФИДИК. Работи се по финализиране на  първия етап – „Пътят на водата”, който 
предвижда да заработят и докажат показателите си новите съоръжения, след което ще се спират за 
ремонт и реконструкция едно по едно старите съоръжения.   

 
Дейност 5. Проучване, проектиране и авторски надзор на захранващ водопровод от яз. 

Среченска бара до гр. Враца 

Договор У-177 с предмет "Проучване, проектиране и упражняване на авторски надзор за обект 
захранващ водопровод от яз. Среченска бара до гр. Враца" е сключен на 30.08.2011 г. с  "Реко - 
Инженеринг" ЕООД в програмен период на ОПОС 2007-2013г.  По договора е изготвен работен проект 
за рехабилитация на съществуващия стоманен водопровод от яз. Среченска бара до Враца и 
реконструкцията на съществуващ захранващ азбестоциментов водопровод, който е предаден на 
09.04.2012 г.  След извършване на процедурите за съгласуване на работния проект, Проекта, Докладa 
за съответствие  и съпътстващата ги документация бяха внесени на 14.02.2013г. в МРРБ за одобрение 
на проекта и издаване на разрешение за строеж. На основание становище на ИАГ, че за одобряване на 
работния проект и издаване на разрешение за строеж е необходимо изготвянето и процедирането на 
Подробен устройствен план -парцеларен план (ПУП - ПП), МРРБ отказа съгласуване на работния 
проект. Заданието за ПУП-ПП бе съгласувано с МРРБ и МЗХ. На 26.07.13г. готовият ПУП-ПП е 
представен в Община Враца, след което бе процедиран. След проведения на 24.10.2013 г. в МРРБ 
национален експертен съвет за разглеждане на ПУП- ПП същият беше върнат за отстраняване на 
забележки на МЗХ и ИАГ. На 11.11.2015 г. ПУП-ПП отново е гледан от експертен съвет в МРРБ и бе 
върнат за отстраняване на забележки основно заради непроведено обществено обсъждане  в 10-те 
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землища, през които преминава трасето на водопровода.  Допълнителните документи са изпратени и 
на заседание на  експертния съвет на 02.02.2016 г. ПУП-ПП беше приет.  

Плащане по този договор през втора фаза на проекта не е извършвано.   
 
Общо през 2016 год. разходите по проекта са на стойност 6 384 хил. лв. (66 263  лв. от 

капиталовата програма). 
 
По Капиталовата програма на Община Враца е осъществена  канализация за отводняване 

Подстанция 2 от ул.“Георги Апостолов“, ж.к.“Младост“ (4 865 лв.).   
 

Мярка 2.3.4. Подобряване МТБ на административни и публични сгради 

 
През 2016 г. по тази мярка се изпълниха два проекта по Красива България 2016 г. На 02.09.2016 г. 

се подписа споразумение РД-09-92 за изграждане на „Занимални за деца на служители в Общинска 

администрация Враца“ на стойност -  48 929 лв. (БФП-42 568 лева и съфинансиране – 6 6361 лева). 
Помещението е разделено на две части – от едната страна е обособен кът за четене (за по-големите деца), 
а от другата страна е обособен кът за игра (за по-малките деца). Детския кът може да бъде ползван от 
деца във възрастовите групи, от 3 до 6 години и от 7 до 11 години. Капацитетът на всеки обособен кът е 10 
деца, съответно общо 20 деца. Изграден е и WC възел, специално предназначен за децата и нуждите им. 

На 02.09.2016 г. се подписа още едно споразумение РД-09-100 за „Осигуряване на достъпна среда 

в Община Враца“, стойност - 168 849 лв. (БФП – 146 899 лева и съфинансиране – 21 950 лева).Проектът е 
свързан с изграждане на две асансьорни шахти, както и доставка и монтаж на два асансьора, които са 
разположени съответно в сградата на Община Враца на ул. „Стефанаки Савов” № 6 и в сградата на 
Регионална библиотека „Христо Ботев на ул. „Петропавловска” № 43. 

В изпълнение на Капиталовата програма за 2016 г. е осъществено: 
• вертикална планировка православен параклис с.Оходен (50 638 лв.); 
• изографисване на православен параклис с. Оходен (2 400 лв.); 
• ДМА за православен параклис с.Оходен (14 406 лв.);   
• ДМА за параклис в кв.Кулата (37 689 лв.); 
• изграждане на Зала-клуб на кметство с.Власатица (112 289 лв.); 
• проектиране и присъединяване на Комбинирана обществена сграда с. Бели извор (2 100 лв.); 
• оборудване на конферентна зала в сградата на Община Враца, 2-ри етап (12 922 лв.). 
 
В края на м.юли 2016 г. е подаден за оценка Проект 4 от Инвестиционната програма, който попада 

към инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“ и 
предвижда обновяване на сградата на Община Враца и Представителната зала (Концертна зала) на обща 
стойност 4 млн. лв.Очаква се дейностите да стартират през 2017 г. 

 
Със средства от Капиталова програма 2016 бяха закупени широкоформатна копирна машина (8 

084 лв.); два комплекта GPS устройства (3 110 лв.); новогодишни къщички (59 931 лв.); мултимедиен 
проектор (3 489 лв.); два броя банкнотоброячни машини (2 868 лв.) и високопроходим автомобил за 
нуждите по управление на общинския горски фонд (3 108 лв.). За нуждите на ОП „Спорт и туризъм“, чрез 
Капиталова програма 2016 са закупени и  филтрираща система (28 090 лв.) и доставка и монтаж на 
хидрофорна система (2 570 лв.) за Покрит плувен басейн – гр. Враца. 

 
Стратегическа цел 2: Балансирано и устойчиво пространствено развитие, качествена 

среда за обитаване и адекватно инфраструктурно осигуряване 

Приоритет 2.4: Опазване на околната среда, ресурсна и енергийна ефективност 
Мярка 2.4.1. Стратегическо и  програмно осигуряване на опазването на околната среда 

 
Предприехме нужните действия по сигурността на гражданите при бедствия и аварии, укрепване на 

инфраструктурата. През 2016 год. в тази връзка е осъществено: 
� Ежегодно поддържане на речните легла в обсега на населените места – почистени са коритата на 

– с.Горно Пещене; с.Голямо Пещене; с.Вировско; с.Три кладенци; с.Лиляче; с.Власатица; 
с.Тищевица; с.Чирен; с.Бели Извор – на обща стойност 28 971,76 лв. с ДДС; Изпълнител „БКС” 
ЕООД Враца; Договор У-173/12.07.2016г. 
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� Почистване и рекултивиране на коритото на река Лева – частично почистване от битови отпадъци. 

� Проектиране и рехабилитация на язовирите общинска собственост по фонд „Солидарност”: 

� Ремонт на преливника и гасител яз.Мраморчица с.Горно Пещене – проектиране и изпълнение 195 
996,71 лв. с ДДС; Изпълнител Консорциум”ФЕНИКС-СТРОЙ” гр.Враца; Договор С-268/15.11.2016г. 

� Ремонт на язовирна стена и гасител яз.Желязковец с.Баница – проектиране и изпълнение 148 
085,15лв. с ДДС; Изпълнител Консорциум”ФЕНИКС-СТРОЙ” гр.Враца; Договор С-269/15.11.2016г. 

� Почистване и отводняване на откосите на язовирна стена на яз.Косталево – 5397,96лв. – общински 
средства; Изпълнител „Пътремонт” ООД гр.Враца; 

Контрол на замърсяванията на паркове, зелени площи и междублокови пространства: 

� Няма избрана ефективна система за контрол на замърсяванията. Все още гражданите на 
гр.Враца и управителите на етажната собственост не участват ефективно в тази обща 
превантивна дейност. 

� Почистванията на замърсяванията се осъществява чрез обществена поръчка за възлагане 
дейността на фирма изпълнител и с помощта на наетите по националната програма 
”ОСПОЗ” под ръководството на звено към общинска администрация. 

� Необходимо е реално пристъпване към изпълнение на чл.6 от Наредба за поддържане и 
опазване чистотата и управление на отпадъците на територията на Община Враца. В 
процес е издаване на скици с прилежащите площи, които трябва да се поддържат от 
собствениците и/или ползвателите на сградите. Същите трябва да бъдат връчени на 
ръководствата на етажната собственост за изпълнение, по съответния ред. 

� Озеленяване на ключови кръстовища в града: Ежегодно се извършва зацветяване на 
кръстовищата на града с налични тревни площи. При възможност се засаждат 
нискостеблени храсти. 

� Регулиране на трафика в града, посредством проект „зелена вълна” на светофарните 

уредби. Поради  ограничения в бюджета на Община Враца през 2016 год. не са осигурени 
средства за анализиране работата на наличните светофарни уредби, проектиране  и  
актуализация.  

 

Мярка 2.4.3. Управление на отпадъците 

 

В изпълнение на Капиталовата програма за 2016 г. са закупени товарен автомобил с мултилифт 

за превоз на контейнери (164 290  лв.), контейнери за текстил (11 760 лв.), моторен храсторез  - ОП 
"Спорт и туризъм" (1 359  лв.), изграждане видеонаблюдение на разтоварище за строителни отпадъци 
(2 002 лв.). 

Организираното сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци и през 2016 г. се 
извършва от общинското дружество “БКС-ВРАЦА” ЕООД, съгласно договор №У-256/18.12.2013 
г.Изразходваните средства по договора през 2016 г. са в размер на 2 млн.  215 хил.лв.  

По видовете комунални услуги: 
o Събиране и извозване на битови отпадъци - актувани  средства за услугата – 814 000 лв.; 
o Доставени нови съдове за отпадъци на стойност 44 460,00 лв. в т.ч. контейнери 

тип”Бобър” с обем 1,1 м3- 50 бр., кофи тип кука с обем 0,11 м
3
- 350 бр.; 

o Събиране и извозване на строителни отпадъци: събрани и извозени строителни 
отпадъци за периода -2500 м

3
, в т.ч. земни маси-1400 м

3
, други неопасни отпадъци-650 

м
3
. 

Разделното събиране на отпадъци от опаковки е съгласно договор с „ЕКОПАК България”АД. 
Приоритетно са обхванати, местата с по-голяма гъстота на населението, търговските обекти от 
централни, главни и търговски улици, учебни заведения по списък с адреси предоставен от Общината. 
От средата на 2015 година са разположени контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки в 
близките села Паволче, Челопек и Косталево.  Към 31.12.2016, на територията на общината има 
разположени и се обслужват общо 350 контейнера тип „Иглу" с обем 1.5 м

З
.: 

• 114 сини пластмасови контейнера, тип „Иглу” с обем 1.5 м3 - за събиране на хартиени и 
композитни отпадъци от опаковки; 

• 117 жълти пластмасови контейнера, тип „Иглу” с обем 1.5 м3 - за събиране на 
пластмасови и метални отпадъци от опаковки; 
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• 119 зелени пластмасови контейнера, тип „Иглу” с обем 1.5 м3 - за събиране на стъклени 
отпадъци от опаковки. 

Честота за месец на обслужване на съдовете за разделно събиране на територията на 
населените места в Общината се обслужват съгласно следния график: 

• сини контейнери - два пъти месечно; 
• жълти контейнери – два пъти месечно; 
• зелени контейнери - един път месечно при запълване на обема поне 70 %. 
Събраните и извозени разделно събрани отпадъци през 2016 г. са в размер на 152,284 т., в т. ч. 

хартия -34,449 т., пластмаса- 40,116 т.,стъкло-77,179 т. 
        

Разделно събиране на отпадъци от кожа и текстил, ЕГО и МРО. 

            На територията на гр.Враца са разположени  20 броя съдове за стари дрехи с обем 2,5 куб. м., с 
които Община Враца реализира пилотен за страната проект. През тази година се доставиха 10 броя 
контейнери, на стойност 11760 лв. 
 

Рекултивация на клетка 1.1. и 1.2. на РДНО Враца. 
 Извършена  е актуализация на проектите за „Рекултивация на клетки 1.1 и 1.2 от депо за твърди 

битови отпадъци ”гр.Враца. Направено бе искане пред ПУДООС за осигуряване на 2 192 796 лв. 
безвъзмездна финансова помощ, която обаче не може да бъде обезпечена.Въпроса с осигуряването на 
средствата стой открит. 

 
На този етап, продължава изхвърлянето на строителни и инертни отпадъци на съществуващото 

разтоварище за такъв тип отпадъци, точно до кв. Бистрец на гр. Враца. Капацитета на площадката за 
инертни материали в у.п.и.12259.15.4 м.”Орешака”до с.Бистрец е напълно изчерпан. Размерите на 
използваната площ е значително по-голяма от тази на общинския имот. Засилен е контрола за 
нерегламентираното му използване от граждани и фирми. 

 
Определен е терен за ново депо за инертни отпадъци и площадка за третиране на строителни 

отпадъци. Същото ще се проектира съгласно одобрен със заповед № 81/20.01.2014 год. ПУП (ПРЗ) на 
поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии в у.п.и. XXIII, кв. 36, м.”Солишова 
падина", с.Косталево, общ.Враца. В у.п.и. XXIII, кв.36, м. ”Солишова падина", с. Косталево, общ. Враца. са 
включени следните поземлени имоти : 

• имот 036023 в землището на с.Косталево с ЕКАТТЕ 38875;  площ- 27,801 дка; начин на 
трайно ползване „Кариера скала”. 

• имот 036024 в землището на с.Косталево с ЕКАТТЕ 38875;  площ- 45,000 дка; начин на 
трайно ползване „Други селскостопански територии”. 

Необходимо е стартирането на процедура за отдаване на концесия за услуга с предмет: 
Строителство на “Депо за негодни за оползотворяване инертни отпадъци на Община Враца” включваща 
проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация на обекта, управление и поддържане, след 
въвеждането в експлоатация в п.и. 036023 и 036024 в землището на с. Косталево. 

 
На територията на община Враца няма нерегламентирани сметища. През 2016 г. се почистваха 

установени нерегламентирано замърсени територии в град Враца.  
 
В Изпълнение на Заповед №85/05.10.2016г. на Басейнова дирекция, Заповед №805/21.06.2016г. 

за оглед състоянието на язовирите в Община Враца, Заповед №781/13.06.2016г. за контрол по спазване 
на инженерните и технически изисквания на спортните съоръжения, Заповед №617/13.05.2016г. за 
оглед състоянието на Посетителски център ”Леденика” през отчетния период експерти от Община Враца 
осъществиха проверки на състоянието на речни корита, отводнителни канали, диги, свлачищни 
деформации, мостове, язовири и др. инфраструктурни съоръжения на територията на населените места, 
също и превантивен контрол за състоянието и почистването на речните корита на територията на 
община Враца. 

 
Данни за превишаване установените норми на ФПЧ10 за територията на гр. Враца са 

регистрирани от непрекъснати измервания на автоматичната станция за имисионен контрол на въздуха–
пункт за мониторинг (ПМ) АИС ЖП Гара/гр.Враца (ГФ) на Националната система за мониторинг на 
околната среда (НСМОС). 
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В тази връзка Община Враца е разработила и изпълнява „ПРОГРАМА за намаляване на нивата 
на ФПЧ-10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община 
Враца за периода 2011 год. -2014 год.” (приета с Решение № 944 на Протокол № 72/19.04.2011 год. на 
Общински съвет Враца). С  Решение №1125/18.09.2015  е приета Актуализация на „Програма за 
намаляване на нивата на фини прахови частици до 10 µm (ФПЧ10) и  достигане на установените норми 
за съдържанието им в атмосферния въздух на територията на община Враца за периода 2015-2018г.” 

Мярка 2.4.4. Насърчаване на енергийната ефективност и внедряването на възобновяеми 

енергийни източници. 

 
Оказваме методическа и експертна подкрепа на гражданите при реализация на проекти за 

енергийно обновяване на българските домове по схема „Подкрепа за енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради”. 
 
Проект „В подкрепа за следващия програмен период”. Статус на проекта: изпълнен (14.01.2016 

г.). Общата стойност на проекта е 412 хил.лв., 100 % бевъзмездна помощ. Общата цел е укрепване на 
проектния капацитет на Община Враца за успешно участие в изпълнението на ОПРР (Региони в растеж) за 
периода 2014-2020 г. и усвояване на финансовите ресурси по Структурните фондове с цел устойчиво и 
интегрирано градско развитие на Враца, която е в съответствие с целта на Операция 5.3: „Изграждане на 
капацитет на бенефициентите на ОПРР". 

 
В резултат на изпълнението на проекта са разработени инвестиционни проекти (project pipeline), с 

които Община Враца - център на агломерационен ареал, ще има възможност да кандидатства за 
финансиране и реализиране на проекти за устойчиво и интегрирано градско развитие. Готовите 
инвестиционни проекти ще бъдат насочени към подобряване на градската среда, интегрирания градски 
транспорт на Враца и устойчивото енергийно обновяване на общинската образователна, културна и 
социална инфраструктура в трите зони за въздействие по ИПГВР на града. Ключовите изпълнени дейности 
в проекта са: 

• Интегриран градски транспорт на Враца - пред-инвестиционно проучване - ПИП, Финансов анализ;  

• Изготвяне на работен проект за Интегриран градски транспорт на гр. Враца; 

• Изготвяне на работен проект за Реконструкция на централна пешеходна зона от ул. „Поп Сава 
Катрафилов” до площада при ж.п. гарата, в т.ч. и ул. Търговска; 

• Изготвяне на работен проект за Реконструкция на обществен парк Руски в ЦГЧ на гр. Враца; 

• Изготвяне на технически паспорта на  17 съществуващи общински сгради; 

• Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на съществуващи общински  сгради; 

• Изготвяне на работни проекти за основен ремонт/реконструкция/обновяване на  17 общински 
сгради; 

• Изготвена Оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания 
към строежите;  

• Издадени Разрешения за строеж по реда на чл. 148-156а от ЗУТ. 
 
Обекти, за които са изготвени инвестиционни проекти: Интегриран градски транспорт на гр. 

Враца, Централна пешеходна зона от ул.“ Поп Сава Катрафилов” до площада на жп гара, в т.ч. и ул. 
“Търговска”, Обществен парк “Руски”. 

 

Обекти на Културната инфраструктура: Регионален Исторически музей, Драматично - куклен 
театър, Община Враца, Концертна зала и регионална библиотека“ Христо Ботев”, Младежки дом. 

 

Обекти на Образователна инфраструктура: Професионална гимназия по търговия и 
ресторантьорство, ПМГ “Акад. Иван Ценов”, СОУ “Отец Паисий”, ЦДГ “Дъга”, ЦДГ “Щастливо детство”, ЦДГ 
“Европейчета”, ОДЗ “Единство, творчество, красота”, ОДЗ “Българче”, ОДЗ “Звънче”, ОДЗ “Зора”, ОДЗ 
“Радост”, ОДЗ “Знаме на мира”, ОДЗ „Детски свят”. 

 
В работните проекти за всички обекти са заложени принципи за: 
- оптимизиране, с оглед снижаване разходите по строителството и поддръжката на сградата; 
- използване на високотехнологични решения в архитектурно-строителната част и инсталациите. 
 



 

 

Годишен доклад 2016 за наблюдение изпълнението на Плана за развитие на Община Враца за 2014-2020 г. 

 

21 

 

В края на м.юли 2016 г. са внесени за оценка Проект 2 и Проект 3 от Инвестиционната програма, 
които предвиждат въвеждане на енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради. По двата 
проекта е заложено да се извърши реконструкция на 15 сгради на територията на града на обща стойност 
4 млн. лв. 

 
Стратегическа цел 3: Развитие на човешкия капитал на общината 

Приоритет 3.1.: Образование, култура, квалификация и учене през целия живот 
Мярка 3.1.1.: Подобряване материално-техническата база на образованието и оптимизиране 

на неговата териториалната организация 

 
Стремим се да подобрим условията в училища и ОДЗ чрез подготвяне на проекти, ремонтни 

дейности и оборудване. По Проект Красива България 2016 – подготвихме проекти  „Благоустрояване на 
дворно пространство на ЦДГ "Щастливо детство" и ОДЗ "Българче", вторият от които е одобрен за 
финансиране. На 10.03.2016 г. се подписа Договор РД 09-25 за „Вертикална планировка и 

благоустрояване на дворно пространство на ОДЗ „Българче”, на стойност 70 444 лв. (БФП 29 960 лева, 
съфинансиране – 40 484).  Проектът е изпълнен за периода 10.03.2016 – 31.08.2016 г. Основна цел е 
подобряване на облика на образователната инфраструктура в града, създаване на благоприятна среда 
за обучение  и осигуряване на приятна и комфортна среда за обучаеми и персонал. Ремонт на 
площадките за игра, Демонтаж на стари детски съоръжения, които не отговарят на изискванията на 
Наредба № 1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра, тъй като са в 
лошо състояние и не отговарят на изискванията за настилките. Запазват се само пясъчниците, които са 
обновени. Премахват се и съществуващите беседки, пейки и кошчета. 

 
През 2016 година е осъществена и подмяна дограма и ремонт на училище с.Паволче ( 34 220 лв. от 

Капиталовата прорама). 
 
Най – значимият проект, реализиран през отчетния период е проект „Повишаване на енергийна 

ефективност в общинската образователна инфраструктура на гр. Враца”, осъществен съвместно с 
Асоциация „Норск Енерджи“ от Осло – Норвегия и финансиран от Финансов механизъм на Европейското 
икономическо пространство 2009-2014 г. В ППМГ „Акад. Иван Ценов” и в СУ „Никола Войводов” са 
подменени отоплителните инсталации, а в НУ „Иван Вазов” - абонатната станция. В ОДЗ „Детски свят” и 
ОДЗ „Звънче“ е  изградена вътрешна газова инсталация и газови съоръжения за отопление на база 
гориво - природен газ, обособено е ново котелно на природен газ. Стойността на договора по програма 
BG04 “Енергийна ефективност и възобновяема енергия” е 777 807 лв. Допълнително са осигурени и 
вложени средства, в размер на 570 хил.лв., за въвеждане на основни енергоефективни мерки на три от 
обектите (ППМГ, ОДЗ „Детски свят” и ОДЗ „Звънче“). С реализирането на проекта се подобрява 
комфорта на обитаване в петте сгради, ще се намалят бюджетните разходи за отопление и 
електроенергия, ще се минимизират разходите за експлоатационна поддръжка на енергетичните 
съоръжения.Спестената енергия се очаква да бъде над 800 MWh/ год. (над 500 t/год. от емисии СО2 в 
атмосферата). 

 
На 16.12.2016 г. беше подписан Анекс към ДБФП BG04-02-03-043-003 от 18.08.2015 по проект 

„Повишаване на енергийната ефективност в общинската образователна инфраструктура на гр. Враца“ за 
включване на допълнителен обект Повишаване на енергийната ефективност в СОУ „Васил Кънчов“ – 

Враца. Стойността на проекта се промени от 761 944,84 на 1 071 108,29 лева.  
 
Община Враца има одобрена от Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“  Инвестиционна 

програма и нейното реализиране ще подобри изцяло облика на града. В края на юли 2016 г. Община 
Враца подготви и подаде пет проектни предложения на стойност 21,4 млн. лева, което е значително над 
изискания минимум от 50%, който трябваше да се представи за оценка в Междинното звено на Община 
Враца, създадено към Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“. Първият 
инвестиционен приоритет в програмата е насочен към обновяване на образователната инфраструктура 

в града. Проект 1 предвижда реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в 
ППМГ „Акад. Иван Ценов“, ЦДГ „Европейчета“ база 1, ЦДГ „Дъга“, ОДЗ „Зора“, ОДЗ „Знаме на мира“. По 
проекта ще бъде изградена и спортна зала в СОУ „Христо Ботев“. Общата стойност на дейностите е 6 385 
000 лв. Дейностите ще започнат да се реализират през 2017 г. 
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През 2016 г. бяха одобрени на първи етап два проекта за въвеждане на енергоефективни мерки в 
Средношколското общежитие във Враца (3 337 380 лв.) и в ПГТР Враца (3 337 380 лв.). 

 
Мярка 3.1.2. Повишаване качеството на образователните услуги в общината, включително 

чрез задълбочаване връзките с бизнеса и пазара на труда 

 
През 2016 год. е осъществено: 
1.Разработване на професионално ориентирани програми за обучения съвместно с бизнеса 

• Изготвяне на регионален профил на град Враца от Институт за пазарна икономика. 

• Представяне на регионалния профил пред бизнес, съюз на работодатели, директори на 
образователни институции, експерти от Бюро по труда,  студенти младежи 

• Проучване необходимост от кадри в близките години. 

• Разкриване на паралелки с дуално обучение /учене чрез работа/ със специалности : 
� Професия:МАШИНЕН ТЕХНИК  Специалност:Машини и системи с ЦПУ;  
� Професия:МЕХАТРОНИКА Специалност:Мехатроника; 
� Професия:ЕЛЕКТРОТЕХНИК Специалност:Електрообзавеждане на производството; 
� Професия: ТЕХНИК  ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА  Специалност:Автотранспортна техника; 
� Професия: ТЕХНИК КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ  Специалност:Компютърна техника и 

технологии; 
� Професия:СТРОИТЕЛ  Специалност:Вътрешни облицовки и настилки; 
� Професия:СТРОИТЕЛ МОНТАЖНИК  Специалност: Изолации в строителството и 

Специалност:Дограма и стъклопоставяне; 
� Професия:СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК  Специалност:Строителство и архитектура; 
� Професия:ГЕОДЕЗИСТ  Специалност: Геодезия; 
� Професия:ОПЕРАТОР В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБЛЕКЛО  Специалност:Производство на 

облекло от текстил; 
� Професия: ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ В ХВП Специалност: Производство на месо, месни продукти 

и риба и Специалност: Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия; 
� Професия:ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ  Специалност:Приложно програмиране; 
� Професия: ИКОНОМИСТ Специалност :Търговия. 
 

• Подписани предварителни договори и осигурен стаж за учениците в професионалните гимназии. 

• Паралелка за ученици със СОП в ПГТР специалност Готвач и Паралелка за ученици със СОП в ПГ 
„Димитраки „Хаджитошин”. 

• Проучване необходимостта от разкриване на нови специалности в професионалните и в 
профилираните гимназии. През учебната 201/2018г. се обявява прием в следните професионални 
паралелки в профилирани гимназии: 
� Аниматор в туризма- ПЕГ „Йоан Екзарх” 
� Дизайнер- СУ „Отец Паисий” 
� Икономист-информатик- СУ „Никола Войводов”. 

• Проучване на  пазара на труда и необходимостта от специалисти в близките 5 години. 

• Организиране на Панаир на образованието 
 
На 28.02.2016 г. завърши изпълнението на проект за образование за устойчиво човешко развитие 

„DEAR STUDENT”, Договор: DCI-NSAED/2012/287-936, на стойност 25 474,30 лева, 100 % безвъзмездна 
финансова помощ. 

Осигуряване на заетост и социална интеграция на безработни лица, чрез разкриване на работни 
места в обекти - недвижимо културно наследство (5 952 лв.) На длъжност Работник озеленяване бяха наети 
безработни лица над 50 годишна възраст и продължително безработни лица, регистрирани в бюрото по 
труда. Реализацията му даде възможност те да се включат в неспециализирани дейности, свързани с 
опазването на културното наследство и да се интегрират на пазара на труда. Чрез проектното предложение 
по национална програма „КЛИО” се осигури заетост на 2 безработни за общо 12 човекомесеца, 
разпределени, както следва: 

 
� На обекта в местността Валога, с. Оходен, община Враца - 1 безработно лице, за 6 месеца (6 чм); 
� На обекта в местността Градище, край прохода Вратцата – 1 безработно лице за 6 месеца (6 чм). 
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Целта на проекта е укрепване на връзката между местните власти,  гражданското общество и 
образователните институции с цел насърчаване съгласуваността на обществените образователни политики с 
устойчивите процеси на човешкото развитие. 

 
Мярка 3.1.3. Усъвършенстване уменията на педагогическия персонал 

 

• Курсове за усъвършенстване на преподавателските и презентационни умения. Обучения за 

работа с ИТ. 

 
Вътрешноучилищна квалификация са преминали всички учители. 
Квалификации проведени от други обучителни  сертифицирани организации- средно по 3 обучения за 
всеки учител. Общият брой на издадените сертификати е над 1000. Някои от темите са: 
 
„Креативни техники на обучение и възпитание” 

„Сложни парадигми, метафори и технология на преподаването и обучението”, 

„Ролята на помощните средства и технологии в образованието на ученици със СОП и 

осигуряването на подкрепяща среда.”, 

„Мултимедийни образователни технологии за постигане на ефективен учебен процес.” 

„Създаване и апробиране на иновационни педагогически технологии 1-4 клас.” 

„Работа с ToolKID 2 в обучението по ИТ в начален етап” 

„Взаимодействието: семейство – училище, насочено към оптимизиране на образователно-

възпитателния процес” 

„Разработване на мултимедиен урок и дидактически ресурси за работа с интерактивна дъска”, 

„Формиране на дигитални умения у учениците в начална училищна възраст за учители от 1 до 4 

клас”, 

„Иновативна класна стая. Базови методи за ефективно внедряване на ИКТ в образованието; 

Добри електронни практики за е-обучение 2016-2017г. за 1-4 клас.” 

Безопасност и здраве при работа съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 от Наредба № РД – 07-2 / 16.12.2009 г. 

„Компетентности – предпоставка за осъществяване на междупредметни връзки при изпълнение 

на практически задачи по български език и литература и математика” 

„Визуални помощни материали. Запомняне при учене. Урочно планиране, определяне на очакваните 

резултати, тестване на наученото и качествен анализ”, 

„Тероризмът  - заплаха за човешката сигурност. Мерки за училищата” 

„Да поговорим за Европа: ползите от ЕС за гражданите” 

„Насърчаване на четенето” 

Ателиета „Учене чрез действие“; „Използване на таблет в учебния процес“; „Виртуално езиково 

обучение чрез програма ТИЛЛА“ 

„Нови технологии в обучението” 

„Новите електронни учебници по български език и литература за 1.- 4. клас” 

„Споделена отговорност между учители и родители за успешна изява на учениците в началното 

училище” 

Инструменти за привлекателно образование 

Визуални помощни материали.Запомняне при учене. Урочно планиране,определяне на очакваните 

резултати, тестване на наученото и качествен анализ 

Квалификация по БДП 

Дизайн и внедряване на ИКТ в училище 

Работа с уеб базирана платформа 

Повишаване на професионалните компетенции на учителите по предмети 

 
През академичната 2017/2018г. във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” - филиал Враца се разкрива 

специалност „Математика и информатика”. Акредитирането е направено след проучване на РУО и 
община Враца за недостига на педагогически специалисти. Ще бъдат обучавани 12 студенти. 

 

Община Враца финансира 2 обучения за директори, педагогически съветници, ПИЦ, обществени 

възпитатели, МКБППМН и др. Теми:   
I. Общуване без агресия. 
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II. Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в 

риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция Процедура за взаимодействие при 

сигнал за дете, жертви на насилие.        

 

• Разработване и участие в проекти за  мобилност и обмен на добри практики. 

 
1. През 2016г, са разработени и са започнали реализация следните проекти по Програма    Еразъм + 
 

УЧИЛИЩЕ ТЕМА ПЕРИОД НА 
РЕАЛИЗАЦИЯ 

 

ПАРТНЬОРИ 

ППМГ „Акад. Иван 
Ценов” 

РАЗДВИЖИ ТЯЛОТО И УМА 
СИ 

2016-2019 Великобритания, Румъния, 
Литва, Турция, Полша, Испания, 
Франция 

ПЕГ „ Йоан Екзарх” I HAVE A DREAM 2016-2018 България, Румъния, Германия, 
Латвия и Турция 

НУ „ Св. Софроний 
Врачански” 

Истории скрити в 
тайнствените скали 

2016-2018 Полша, България, Италия, 
Португалия, Франция 

НУ „ Св. Софроний 
Врачански” 

Учене на разнообразяване 
чрез игри.  

2016-2018г. Белгия, Италия, Полша, 
Португалия, България, Румъния, 
Турция 

НУ „ Св. Софроний 
Врачански” 

"Ефикасен педагогически 
ресурс за активно учене"  

2016-2019 г. Франция, България, Полша, 
Испания, Италия 

СУ „Васил Кънчов” PRETTI за обучение на 
учители 

2016-2018 НАРУ, РААБЕ 

СУ „Васил Кънчов” Подготовка на учениците за 
живота им като възрастни и 
граждани 

2016-2018 Португалия,Гърция, 
Словения,Полша, Холандия 

СУ „Васил Кънчов” Моята малка Европа 2016-2018 Полша Литва,Македония - 
Поругалия,Испания 

СУ „Васил Кънчов” Мистериите на 
европейските столици 

2015-2017 Литва, Латвия, Испания, 
Хърватия, Румъния 

СУ „Христо Ботев” Нашата обща европейска 
фирма 

2015-2016г. Германия,Естония , Нарва, 
Холандия,Чехия               

СУ „Христо Ботев” Децата на Европа- училище, 
работа, живот след 100 
години 

2015-2016г. Германия,Гърция , Швеция, 
Франция ,Германия, 
Великобритания      

СУ „Христо Ботев” По следите на нашите 
известни личности 

2016-2016 Латвия 

ПГТР Постави се на мястото на 
емигранта 

2016-2018 Турция, Румъния, Португалия 

 
Мярка 3.1.4. Стимулиране на професионалното обучение и ученето през целия живот 

 
Изпълнението на мярката се състои в: 
 

I. Квалификация  и обучения за безработни лица. Професионални курсове за квалификация и 
преквалификация. 

• 126 безработни лица /11 безработни лица на стаж в администрацията/; 

• 4-ма  младежи- „ Старт в кариерата”; 

• Обучения за безработни лица по английски език, ИТК, шивачество чрез „Младежки център”- 
Враца; 

• Проект „Доброволчество” с ВТУ „ Св. св. Кирил и Методий” и НПО „ Нов път”. 
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През 2016 г. продължи изпълнението на проект „Подкрепа за включване в пазара на труда на неактивни 

млади хора от община Враца”, ДБФП BG05M9OP001-1.002 – 0096-С014, на стойност 318 811,98 лева, 
Община Враца няма съфинансиране по този проект. Основна цел на проекта е мотивиране за активно 
поведение на пазара на труда и интеграция в заетост на млади хора до 29 г. възраст вкл., които не учат, не 
работят и не са регистрирани като безработни лица в Агенцията по заетостта. Около 50 младежи от 
целевата група ще придобият професионална квалификация по специалност “Озеленяване и цветарство” и 
ще постъпят на работа в “БКС-Враца” ЕООД и Общинско предприятие “Спорт и туризъм” за срок от 6 
месеца. 
 
II. Разработване и участие в проекти за мобилност и обмен на добри практики в професионалното 

обучение  

 
1. Проект „Образователни практики и инициативи в туризма“ – О.П.И.Т II“ за Образователна 

мобилност за граждани, Мобилност на обучаеми и персонал в професионалното образование и 
обучение /ПОО/. 2016 г.- 2017 г. Партньор е професионално училище по туризъм от Гърция, 
полуостров Халкидики.  

 
2. “Образователна мобилност за европейски опит на предприемачески знания и умения в 

търговията и ресторантьорството“ . Период на реализиране на проекта 2015г. - 2017г. Партньор 
по проекта е Висшето училище по хотелиерство на средиземноморието /CENTRO SUPERIOR DE 
HOSTELERÍA DEL MEDITERRANEO,VALENCIA, SPAIN/ от Валенсия, Испания. 

 
3. Проект на тема „Европейско партньорство за инициативност и предприемачество в търговията, 

ресторантьорството и туризма” 2016 г. -2017 г.  Партньор по проекта е Колеж по образованието 
„Темис“ от Гранадила де Абона, остров Тенерифе, Канарски острови /IEC TEMIS, Granadilla de 
Abona, SPAIN – Canarias/ 

 
III. Програма КЛИО. През 2016 г. е изпълнен проект „Осигуряване на заетост и социална интеграция на 
безработни лица, чрез разкриване на работни места в обекти - недвижимо културно наследство“, на 
стойност - 5 952 лв. На длъжност Работник озеленяване бяха наети безработни лица над 50 годишна 
възраст и продължително безработни лица, регистрирани в бюрото по труда. Реализацията му даде 
възможност те да се включат в неспециализирани дейности, свързани с опазването на културното 
наследство и да се интегрират на пазара на труда. Чрез проектното предложение по национална програма 
„КЛИО” се осигури заетост на 2 безработни за общо 12 човекомесеца, разпределени, както следва: 
 

� На обекта в местността Валога, с. Оходен, община Враца - 1 безработно лице, за 6 месеца (6 чм); 
� На обекта в местността Градище, край прохода Вратцата – 1 безработно лице за 6 месеца (6 чм). 

 
 

Мярка 3.1.5.: Подобряване МТБ на културната инфраструктура  

 
Своевременно подпомагаме културните институции за подобряване на базата им и за по-

качествен продукт, съхраняване и развитие на традициите. В тази насока през 2016 г. е извършено: 

• вертикална планировка православен параклис с. Оходен (50 638 лв.); 

• изографисване на православен параклис с. Оходен (2 400 лв.); 

• ДМА за православен параклис с. Оходен (14 406 лв.);   

• ДМА за параклис в кв. Кулата (37 689 лв.); 

• придобиване от Регионален исторически музей на оригиналния бронзов макет на паметника на 
Христо Ботев (2 000 лв.). 

• ДМА на Регионален исторически музей (7 410 лв.- собствени средства). 
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Стратегическа цел 3: Развитие на човешкия капитал на общината 

Приоритет 3.2.: Социално обслужване на населението 
Мярка 3.2.1. Повишаване качеството и ефективността на социалното обслужване. 

 

 
Едни от най-сериозните проблеми на територията на Община Враца са свързани от една страна с 

натрупване на сериозни контингенти възрастно население в отделните население места, а от друга - със 
сравнително високи нива на безработица, включително младежка. Тези сериозни проблеми значително 
натоварват социалната система на общината, която осигурява необходимото социално обслужване на 
населението. Поради това, в рамките на този приоритет се търси повишаване на ефективността на 
социалното обслужване на населението чрез следните основни мерки: 

 
През 2016 г. фонда за еднократно подпомагане с целева финансова помощ за новородени е в 

размер на 60 000 лв., а изплатените средства са в размер на 67 200лв. Тази финансова помощ е отпускана 
в размер на 150 лв. за новородено дете, жител на Община Враца, и по 200 лв. за новородени близнаци. 

 
С Протокол № 11от 26.04.2016 г. и Решение № 143  на Общински съвет Враца е приета  

Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Враца 2016-2020 г. Тя цели 
превръщането на община Враца в регион с достъпни, разнообразни и качествени социални услуги, които 
допринасят за подобряване качеството на живота, максимална самостоятелност, пълноценна реализация 
и грижа за индивидите и общностите в риск, като се присъединява и към европейските принципи на 
хуманност и солидарност. Стратегията следва основните човешки права, утвърдени в международните 
документи и конвенции за защита правата на човека и основните свободи, както и за правата на детето. 
Основната ценност е човекът и правото на всяко човешко същество да развие максимално своите 
възможности, без значение на етническа принадлежност, пол, увреждане, възраст, социално положение. 

 
Продължава дейността на Център за обществена подкрепа - Враца. Създаден по проект 

„Изграждане на Център за обществена подкрепа“, който е стартирал през м. октомври 2007 г., а от 2008 г. 
преминава в делегирана от държавата дейност. През 2016 г. средствата за издръжка на ЦОП - Враца са в 
размер на 230 355 лв. Основните цели на ЦОП са осигуряване на адекватна закрила и подкрепа на деца и 
семейства в риск на територията на Община Враца и Община Криводол в съответствие с индивидуалните 
особености на всяко дете, превенция на изоставянето и институционализиране на деца, подкрепа за 
деинституционализация и социална интеграция  на деца от специализирани институции, повишаване на 
информираността на местната общност по въпросите на закрила на детето, развитие и популяризиране на 
Приемната грижа и осиновяването, извършване на проучване, оценка и обучение на кандидати за 
приемни родители, наблюдение на приемни семейства при настаняване на дете и обучение на 
осиновители. Целеви групи са деца / 0 до 18 години/ и семейства в риск; семейства, при които има риск да 
изоставят децата си; деца и младежи от специализирани институции за деца; деца в риск от отпадане  от 
образователната система. 

 
Центърът разполага с добра материална база, разположена на площ от 213 кв.м., включваща зали 

за групова работа и консултации с клиенти, зали за екипна работа, психологически кабинет. 
 
Продължава работата на утвърдения с Решение на Общински съвет Враца Обществен съвет за 

съдействие и помощ при извършване на дейностите по социално подпомагане и упражняване на 
обществен контрол върху тяхното осъществяване. В изпълнение на Закона за закрила на детето към 
Община Враца продължи дейността на Комисия за детето, която е обединяващо и координиращо звено на 
политиките за всички деца на територията на общината и формира и осигурява осъществяването на 
местната политика по закрила на детето. През 2016 г. беше изготвена и приета с Решение № 184 по 
протокол № 13 от 26.05.2016 г. на Общински съвет Враца, Програма за закрила на детето 2016 г. на 
Община Враца. Приоритетните направления, върху които се работи през годината, са шест: намаляване на 
детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата; осигуряване на равен достъп 
до качествено образование и прeдучилищна подготовка на всички деца; подобряване здравето на децата; 
защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация; насърчаване участието на 
децата; отдих, свободно време и развитие способностите на детето. Дейностите, включени в Програмата, 
изцяло са съобразени с потребностите и грижата за децата в община Враца и отразяват предложенията и 
насоките за работа на широк кръг заинтересовани институции и НПО, работещи за осигуряване 
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израстването, развитието и безопасността на децата. Заложените реално изпълними дейности имаха за 
цел да спомогнат за развитието на политиките за детето в отделните сектори и постигане на по-ефективна 
защита и гаранции на основните права на децата от общината във всички сфери на обществения живот. 
Социалната политика в общината е съобразена с изискванията на Европейския съюз в областта на 
социалната закрила, борбата с бедността и социалната изолация.  

 
Основно социалните услуги се изпълняват от Звено „Майка и бебе” (15 потребители през 2016 г.), 

Дом за стари хора „Зора” (капацитет 50, потребители през 2016 г. – 53 души), Център за обществена 
подкрепа (293 потребители), Дневен център за деца и възрастни с увреждания „Зорница” (70 
потребители), Дом за възрастни хора с умствена изостаналост с. Три Кладенци (41 потребители), 
Наблюдавано жилище (4 потребители), Защитено жилище, Дневен център да лица с увреждания, 3 броя 
Центрове за настаняване от семеен тип, Дом за медико-социални грижи за деца, Дом за деца лишени от 
родителска грижа „ Асен Златаров”, който са държавно-делегирани дейности. 

 
Към общинско предприятие „Социални дейности” се предоставя услугата домашен социален 

патронаж на самотно живеещи стари хора с увреждания и/или със затруднения в самообслужването, 
които имат нужда от грижа в семейна среда. Извършваните дейности са вързани с доставка на храна по 
домовете, посредничество, помощ в домакинството и други. Домашният социален патронаж трябва да 
разшири обхвата на дейностите за подобряване на социалната подкрепа на клиентите, чрез оптимизиране 
на структурата за предоставяне на качествени социални услуги. Необходимо е разширяване и на 
териториалния обхват – в селата на общината, съобразено със заявените желания за ползване на този вид 
услуга. В Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Враца 2016-2020 г. се 
предвижда се разширяване на дейността и увеличаване броя на потребителите, които през 2016 г. са към 
450 души. 

На територията на общината има изградени 29 клуба на пенсионера и 1 клуб на инвалида, които 
подпомагат и съдействат за поддържане на социални контакти, социална интеграция и жизнен стандарт 
на пенсионерите и лицата с увреждания. Дейността на клубовете се финансира от общинския бюджет. 
През м. декември с Протокол № 23 от 20.12.2016 г. и Решение № 358 на Общински съвет Враца е разкрит 
пенсионерски клуб „Детелина” в с. Власатица. 

 
Мярка 3.2.2.: Разширяване на предлаганите социални услуги (включително иновативни 

социални услуги) 

 
Изпълнението на мярката е свързано с изпълнение на проекти за предоставяне на разнообразни 

социални услуги, описании по-долу. 
 

На 29.02.2016 г. приключи изпълнението на стартиралия на 24.04.2015 г.  проект „Нови 

възможности за грижа“, финансиран по схема „Нови алтернативи“ на ОП „Развитие на човешките 
ресурси” 2014-2020 г. съгласно междуинституционално споразумение между Агенция за социално 
подпомагане и Община Враца. През м. януари – февруари 2016 г. 91 потребители (лица и деца с 
увреждания, самотно живеещи възрастни хора) са получили социална услуга „Личен асистент”. 
Назначените 90 лични асистенти са предоставяли грижи в домашна среда, съобразно индивидуалните 
потребности на всеки един потребител. На основание подписан през м.януари 2016 г. Анекс към 
партньорско споразумение между бенефициента АСП и Община Враца, е отпуснат допълнителен бюджет 
от 2 268 часа за предоставяне на социална услуга „Личен асистент“ и 2 387 часа за предоставяне на 
здравни услуги на потребителите, чрез назначаване на медицински специалисти от месец февруари 2016 
г. Предоставените часове осигуриха възможност от 01.02.2016г. до края на проекта да бъдат включени 18 
нови потребители от списък на чакащи лица и 18 лични асистенти.  През м. февруари 2016г. са назначени и 
20 медицински специалисти (в това число медицински сестри и фелдшери), които предоставяха здравни 
грижи на 44 потребители на услугата. В резултат на изпълнението на проекта през 2016 г.: 

� 109 лица и деца с увреждания и самотно живеещи възрастни хора са получили социална услуга 
„Личен асистент”, като 44 от тях допълнително са ползвали и здравни услуги в домашна среда; 

� 108 лични асистенти и 20 медицински специалисти са полагали грижи съобразно индивидуалните 
потребности на всеки един потребител. 

 
Бюджетът на проект „Нови възможности за грижа “ за община Враца е 425 298,87 лв. През 2016 г. в 
изпълнение на проектните дейности са изразходвани 117 624,25 лв. 
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Проект „Предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в Община Враца“ се изпълнява 
съгласно договор № BG05M9OP001-2.002-0190-C001, подписан между Министерство на труда и 
социалната политика и Община Враца по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ на Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014-2020 г. (ОПРЧР).  

Срока за изпълнение на проектните дейности е от 01.02.2016 г. до 31.10.2017 г. 
През отчетния период са изготвени оценки на потребностите от социални услуги на 345 кандидат-

потребители и е извършен подбор по документи и интервю на 205 кандидати за доставчици на 
социалните услуги „Личен асистент” и „Домашен помощник”. От 01.05.2016 г. по проекта се предоставя 
социална услуга „Личен асистент” на 15 потребители (деца) от 15 доставчика на 4 часов работен ден  на 
трудов договор. От м.юни 2016 г. се предоставя и социалната услуга „Домашен помощник” на 96 
потребители от 32 доставчика на 8 часов работен ден (един доставчик полага грижи за 3-ма потребители). 

В хода на изпълнение на проекта, Община Враца е дофинансирана с 375 000 лв., което осигурява 
възможност от м.септември 2016 г. за включване на нови доставчици и  потребители. Към 31.12.2016 г. по 
проекта за 46 деца полагат грижи 44 лични асистенти и на 147 лица с увреждания се предоставя услугата 
„Домашен помощник“ от 69 доставчици. Всички предоставящи социалните услуги са завършили обучение, 
проведено от партньора по проекта Сдружение „Нов път”. 

 
В Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване е назначен рехабилитатор и 

здравен асистент и се  осигурява възможност за ползване на интегрирани социално-здравни услуги  в 
общността или в домашна среда. Всеки участник в проекта има възможност да получи социално 
консултиране, педагогическа и психологическа подкрепа, осигурени от партньора по проекта. Срокът за 
предоставяне на интегрираните услуги е 31.10.2017 г. В резултат на изпълнението на проекта през 2016 г.: 

� Звеното за социални услуги в домашна среда, създадено през 2013 г. по проект на Община Враца по 
схема „Помощ в дома”, чрез който общинско предприятие „Социални дейности” разшири дейността 
си, се преобразува в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността 
и в домашна среда (Центъра), където се предоставят интегрирани междусекторни услуги. Изработена 
е Mетодология за дейността на Центъра; 

� Подобрено е качеството на живот на 193 хора с увреждания, вкл.деца и хора над 65 г. в 
невъзможност за самообслужване, които са в риск от социално изключване; 

� Създаден е мултидисциплинарен екип от 118 специалисти, които  предоставят интегрирани 
социално-здравни услуги, в отговор на нарастващото през годините търсене на социални услуги в 
домашна среда. 

 
Бюджетът на проект „Предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в Община Враца“ е в 

размер на 874 997,61 лв. Към 31.12.2016 г. в изпълнение на проектните дейности са изразходвани 277 
190,56 лв. От тях са верифицирани 45 303,07 лв., останалите изразходвани средства с процес на проверка. 
 

Съгласно подписано Споразумение за партньорство №BG03 - ПС 01–47/11.12.2015 г. между Агенция 
за социално подпомагане и Община Враца  се изпълнява Проект „Приеми ме 2015 г.“ по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г. със срок на изпълнение 31.01.2018 г. 
Утвърдените в рамките на проект „И аз имам семейство" приемни родители преминаха към проект 
„Приеми ме 2015“ с оглед гарантиране интереса на настанените деца в приемните семейства, 
недопускане на възможност за прекратяване на настаняването, потвърдено от съда на тези деца и 
попадането им обратно в специализирана институция за деца. Новият проект затвърди предоставянето на 
услугата на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда.  
 

Oбщина Враца, в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен 
бенефициент по проект „Приеми ме 2015”, подписа Анекс № BG03-ПС01-0014/01.09.2016 г. към 
споразумение за партньорство №BG03-ПС01-047/11.12.2015 г., за въвеждане на нов областен модел на 
управление и предоставяне на услугата „приемна грижа“ (Етап 2), който стартира от 01.11.2016 г. 
Цялостният обхват по предоставянето на социалната услуга „приемна грижа“ в този етап на проекта се 
осъществява от общината-областен град, чрез новосформиран Областен ЕПГ, който включва 1 Началник 
екип и 7 социални работника. Социалните работници от ОЕПГ са с работно място в град Враца и изнесено 
работно място в гр. Бяла Слатина. Те отговарят за всички кандидати и приемни семейства от областния 
град и общините, съгласно Планирано развитие на приемната грижа 2016-2017 г. 
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Към 31.12.2016 г. на територията Община Враца има утвърдени 41 професионални приемни 
семейства, в 27 от тях  са настанени 28 деца, а в 14 семейства няма настанени деца.  

На 01.07.2016 г. беше подписан Административен договор за предоставяне на безвъзмездна 
финаносова помощ между МТСП и Община Враца, с което и стартира изпълнението на Проект „СТИМУЛ 

за ранно детско развитие“ по Схема за безвъзмездна финансова помощ на ОП „Развитие на човешките 
ресурси“ 2014-2020 г. 

 
Стойност на проекта:  658 200 лв. – 100% безвъзмездна финансова помощ. 
Срок за реализиране на проекта: 29 месеца - до 31.11.2018 г. 
Обща цел на Проекта: Превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред 

децата на община Враца чрез инвестиции в ранното детско развитие. 
 
Специфични цели:  

• Предоставяне на подкрепа на деца в ранна детска възраст и техните семейства за 
подобряване на достъпа до здравна грижа; 

• Формиране на родителски умения и подобряване на семейната среда; 

• Повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система; 

• Предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции; 

• Подкрепа за дейността на създадените по Проекта за социално включване интегрирани 
услуги за ранно детско развитие, насочени към деца от 0 до 7 години, вкл. и деца с увреждания и техните 
семейства, както и бъдещи родители; 

• Повишаване информираността на местната общност относно възможностите на ОП 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-20120 за подкрепа на ранното детско развитие. 

Основните целеви групи на проекта са деца от 0 до 7 г. и техните родители от уязвими етнически 
групи, в частност ромската общност, социално слаби, здравно неосигурени, безработни, с увреждания, 
получаващи социални помощи, самотни родители и др. 

Услуги, които се предоставят по проекта: 

• „Ранна интервенция на уврежданията“; 

•  „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“; 

•  „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи  и настоящи 
родители за формиране и развитие на родителски умения, Семейно консултиране и подкрепа, 
Индивидуална и групова работа с деца и родители, вкл. и с деца и родители, които не са от уязвими групи, 
с цел посещаване на детска градина“; 

• „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на 
заболяванията“; 

• „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на 
децата за равен старт в училище“ – групи за Лятно училище; 

• „Семеен център за деца от 0 до 3 години“. 
 
В предоставянето на услугите са ангажирани много и различни специалисти като: рехабилитатор/ 

кинезитерапевт, логопед, специален педагог, начални педагози, социални работници, педиатри, 
гинеколог, стоматолог, медицински сестри, акушерка, психолози, юрист, медиатори и др. 

 
Услугите се реализират по график, както в Общностния център за деца и семейства, така и чрез 

мобилна работа в населените места на общината, чрез закупения по Проект за социално включване 
специализиран автобус. 

 
Към момента в услугите по проекта са включени 160 деца и техните семейства. 

• На 30.04.2016 г. завърши изпълнението на Договор 2014BG05FMOP001-03.01-33-C01 от 
03.06.2015 г., Проект „Осигуряване на топъл обяд в община Враца” на стойност 68 
337,29 лева, като Община Враца няма съфинансиране. 

 
Основна цел на проекта е намаляване на броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането 

им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение. Община Враца реализира дейностите 
по предоставяне на топъл обяд в две обществени трапезарии. 

• От 30.05.2016 г. се реализира проект "Топъл обяд 2016 г." след сключен договор между 
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Община Враца и Агенция за социално подпомагане за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 

програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонд за европейско 

подпомагане на най-нуждаещите се лица в размер на 70 435,20 лв. Периодът за изпълнение на 

заложените дейности е до 30.04.2017г. Общата цел на Оперативната програма е свързана с намаляване на 

броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно 

материално лишение. Целевите групи са: 
1. Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за 

прилагане на Закона за социално подпомагане; 
2. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от 

съответната Дирекция "Социално подпомагане; 
3. Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии - за осигурителен 

стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност; 
 

На територията на община Враца, проектът се осъществява в два от столовете на града -  
Трапезария 1: ул. "Стоян Заимов" 2 и Трапезария 2: ул. "Екзарх Йосиф" 75, които предоставят топъл обяд 
на 120 лица. Дейностите, които се изпълняват по проекта са:  

- Закупуване на хранителни продукти за двете трапезарии; 
- Определяне на целевите групи; 
- Осигуряване на топъл обяд; 
- Предоставяне на съпътстващи мерки. 

 
Топлия обяд включва супа, основно ястие, десерт и хляб на всичките потребители по 

предварително изготвено меню на стойност 2,30 лв. за 1 (един) храноден на човек. Към настоящия момент 
дейностите се изпълняват по график. Осъществен е подбор на потребители по утвърдената Процедура, с 
които са сключени договори. Ежеседмично се изготвят списъци за полагане на подписи от потребителите 
при получаване и заявяване на храна.  

Съпътстващите мерки се изразяват в консултиране и съдействие за възможностите за ползване на 

други социални услуги, предоставяни на територията на община Враца, включително и финансирани по 

ОП РЧР 2014-2020, ползването на административни общински услуги, осигуряване на временен подслон 

на бездомните лица и за подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги.  

През м. септември е извършено анкетиране на потребителите. Като резултат от него се установи, 

че потребителите са получили информация от общината, относно проекта, доволни са от начина на 

предоставяне на услугите, от персонала и отношението към тях, както и нямат препоръки по изпълнението 

на проекта.  

Работи се в тясно сътрудничество с Дирекция "Бюро по труда" - Враца и Дирекция "Социално 

подпомагане" - Враца, тъй като конкретните лица по целевите групи се определят от тях, чрез 

предоставяне на списъци с имена.  

Очаква се продължаване на дейностите по Проекта след 30.04.2017 г., но към момента нямаме 

информация за срокове за кандидатстване за продължаване реализирането му или за сключване на 

Допълнително споразумение към Договора. Потребители на услугата са 120 души. 

 
През отчетният период Община Враца изпълни Проект „Оборудване на рехабилитационна зала 

в Общински социален комплекс за работа с деца - Враца“. Сключен е Договор за съвместна дейност № 
РД 04-190/01.09.2016 г.и  Анекс № 08-5644/22.11.2016 г. между Фонд „Социална закрила“ и Община Враца 
и Договор за сътрудничество РД 04-293/14.11.2016 г. и Анекс № 08-5645/22.11.2016 г. между Фонд 
„Социална закрила“, Община Враца и „БМБ ООД“. Проектът стартира на 01.09.2016 г. и приключи на 
12.12.2016 г. Средствата за изпълнение на проекта са в размер на 17 157.24 лв. с ДДС., от тях 15 441.51 лв. 
са за сметка на Фонд „Социална закрила“ и 1 715.73 лв. са собствен принос на Община Враца.  
 

Чрез реализиране на проектното предложение „Оборудване на рехабилитационна зала в 
Общински социален комплекс за работа с деца – Враца“ се създадоха условия за провеждане на 
рехабилитационни услуги в общността за постигне на пълноценно социално включване на деца и 
младежи с увреждания, ползващи услуга от резидентен тип ЦНСТ,  както и на лица с увреждания от 
общността. 
Изпълнени са следните специфичните цели на проекта:  
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o Създаване на възможности за подобряване на качеството на живот и на здравословното 
състояние на хора с увреждания чрез създаване на условия за провеждане на 
рехабилитационни услуги в общността, които в максимална степен да отговарят на 
техните потребности. 

o Улесняване достъпа до рехабилитация и подкрепа за социално включване на деца и 
младежи с увреждания, ползващи услуга от резидентен тип ЦНСТ, както и на лица с 
увреждания от общността. 

Постигнати резултати: 
� Оборудвана зала за предоставяне на рехабилитационни услуги в общността; 
� Улесняване на достъпа до рехабилитация и подкрепа за социално включване на деца и младежи с 

увреждания, ползващи услуга от резидентен тип ЦНСТ, както и на лица с увреждания от 
общността; 

� Подобряване качеството на живот и подкрепа на социалното включване на хора с увреждания. 
 

За реализиране на Проекта е извършен ремонт на помещенията със средства в размер на 9 999.70 лв., 
осигурени чрез дарение. Със собствени средства в размер на 6 105.40 лв. Община Враца изгради рампа за 
достъп на хора с увреждания. 
 

През 2016 г. Община Враца кандидатства с проектно предложение „Създаване на център за 

интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства в община Враца“ 
по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.005 „Активно 
включване“ - Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014–2020 г. То е класирано и 
предстои подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ, Стойността на проекта е 388 471,78 
лв. Неговите основни цели са: 

o Разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хората с увреждания и 
техните семейства и повишаване мотивацията им за независим и самостоятелен начин на живот 
чрез насърчаване на равните възможности на тези лица за заетост и интеграция на пазара на 
труда. 

o Подобряване достъпа до услуги за кариерно развитие и насърчаване участието на пазара на труда 
и възстановяване на трудовата активност на семейства с деца /включително с увреждания/. 

o Реализация на комплексни действия в посока улесняване достъпа до заетост на уязвими групи, 
включително и чрез предоставяне на иновативни социални и здравни услуги. 

o Предоставяне на възможности за връщането на пазара на труда на лицата, които полагат грижи за 
близките си с увреждания. 
 

Чрез проектното предложение ще се даде възможност на 40 лица с увреждания да получат 
комплексни социални услуги, съобразени с конкретните им нужди, въз основа на изготвена индивидуална 
оценка на потребностите, както и ще осигури заетост на 20 безработни лица за предоставяне на услугата 
„социален асистент“. Иновативните услуги по проекта са: административни и информационни услуги в 
общността и разработване на услугата „Виртуален социален асистент“. За предоставяне на виртуалната 
социална услуга ще се инсталира уеб базирана социална платформа. Уеб базираният социален асистент 
ще е достъпен за всеки регистриран в общината човек със специфични потребности след създаване на 
личен акаунт профил. Той е подходящ за хора с увреждания, нуждаещи се от помощ във всички 
ежедневни дейности, не само в частта на комуналното и битово обслужване. Тази платформа ще е на 
разположение и на социалните асистенти, които ще могат да следят и онлайн състоянието на поверените 
им хора. 
 

От уеб базирания социален асистент, след приключване на проекта, ще могат да се възползват хора с 
трайни увреждания и ограничени двигателни възможности /предимно физически/, в риск от изпадане в 
социална изолация, както и хора които поради здравословни причини и трудно достъпна среда, са в 
невъзможност да напускат сами домовете си. Чрез тази социална услуга ще се даде възможност за 
подобряване качеството на живот и самостоятелност на лицата в следните направления: 

- в случай на спешност – информиране на лицата за контакт и на личния лекар на човека; 
- заплащане на битови сметки-виртуален прозорец, разработен и интегриран за заплащане на 

различни сметки за бита; 
- съдействие и контрол при вземане на лекарства; 
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- разнообразяване на ежедневието—онлайн общуване с други потребители и въздействие върху 
социалните контакти/онлайн чат, онлайн разговори , които ще могат да се провеждат от домовете и от 
центъра; 

- получаване на информация за кариерно развитие; 
- полагане на грижи след хоспитализация- рехабилитация, лечебна физкултура и др. Това ще е 

възможно след въвеждане на редица програми за самостоятелно раздвижване с цел по-бързо 
възстановяване. 

 
Процедурата допълва и надгражда мерки, финансирани по ОПРЧР 2007-2013, свързани с улесняване 

достъпа до заетост на уязвими групи. Този проект ще допълни  и надгради изпълнявани от общината 
проекти, финансирани по операцията  „Помощ в дома“, по схемата  „Алтернативи“, както и по 
процедурата „Нови алтернативи“. 

В създадения център ще бъде назначен екип от специалисти – ръководител, социален работник, 
психолог и медицинска сестра, който ще оказва необходимата помощ и подкрепа на потребителите, 
предоставяне на информация по различни въпроси, съдействие при попълване на необходими 
документи, окомплектоване и предоставяне пред съответните институции и др. 

 
Проектът ще даде възможност за връщане в пазара на труда на лицата, които полагат грижи за 

близките си с увреждания, чрез подобряване на достъпа до услуги за кариерно развитие, насърчаване на 
участието на труда и възстановяване на трудовата активност. Предвижда се да бъдат обучени и да 
придобият допълнителна професионална квалификация. 

 
На 15.07.2016 г. приключи изпълнението на Проект за развитие на нови социални услуги в мрежата 

на Каритас Русе в Северна България. Целта на проекта е развитие съществуващи местни инициативи, 
които до момента на стартирането му са реализирани неформално от доброволци в четири населени 
места в Северна България в организирани професионални социални услуги за деца и младежи, 
изпълнявани в съответствие с нормативната уредба.  Проектът има за цел да създаде Центрове за работа с 
деца, за обществена подкрепа и за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи в следните 
населени места: Белене, с. Ореш, Враца и с. Малчика. По проекта в гр. Враца беше създаден Център за 

обществена подкрепа за деца и младежи с девиантно и делинквентно поведение с капацитет до 20 
случая годишно, със следните основни дейности:  

• Адаптация на лицензионни документи; 

• Сформиране на експертни групи по места; 

• Осигуряване на материална база; 

• Обучения и обмяна на опит; 

• Изграждане на местна мрежа и достъп до услугата; 

• Предоставяне на социални услуги; 

• Супервизия и мониторинг. 
 

Общата стойност на проекта за изграждане на четирите центрове за работа с деца 261 010 лв., от 
които 232 298 лв. са принос на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на 
гражданското общество. 
 

Община Враца предоставя социална услуга „Център за временно настаняване“, която има за цел да 
осигури условия за живот и подкрепа, за подобряване на качеството на живот на лица временно или 
трайно лишени от подслон. Основните дейности целят задоволяване на ежедневните потребности и 
ограничаване на социалната изолация в която се намират лицата. Процеса на социалната интеграция е 
съобразен с конкретните нужди на потребителите. Дейностите са насочени към създаване на условия за 
социални контакти, здравна помощ, битово и трудово устройване.  

 
Центъра за временно настаняване към настоящият момент се финансира изцяло от бюджета на 

Община Враца и е с капацитет 10 потребители. В „Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в 
община Враца 2016-2020“, приета с Решение №143 от 26.04.2016 г. по Протокол №11 на Общински съвет 
Враца е планирано да стане делегирана от държавата дейност, финансирана със средства от държавния 
бюджет. За целта е необходимо да се търсят възможности за кандидатстване по проекти и програми за 
подобряване на материалната база и създаване на необходимите условия за предоставяне социалната 
услуга. 
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През 2016 г. продължи предоставянето на социалните услуги „Защитено жилище за лица с психични 

разстройства“ с капацитет 10 потребители и „Дневен център за лица с психични разстройства“ с 
капацитет 10 потребители, разкрити чрез проект  „Защитено жилище и Дневен център за лица с психични 
разстройства”, с персонал  1 общ управител специалисти - психолог, двама трудотерапевти, медицинска 
сестра, двама социални работници, артерапевт и рехабилитатор. От 01.12.2014 г.  услугите са държавно 
делегирани социални услуги. Разкриването им допринесе за създаването на устойчив модел за 
осигуряване на достоен живот на хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и 
са в риск от социална изолация. Към момента, капацитета е запълнен, като през отчетния период общият 
брой на лицата ползвали услугите на Защитеното жилище е 11 човека и Дневния център - 11 човека. Всеки 
от напускащите услугата са се връща към живот в обичайната си семейна среда. През годината  дейността 
на Защитеното жилище и Дневен център  е насочена основно към създаване на сигурна и подкрепяща 
среда, както и изграждане на взаимоотношения между потребителите, основани на толерантност и 
разбирателство, ежедневно обучение в битови умения, подкрепа в личностното развитие и социалните 
контакти, наставления и работа по обогатяване на социалните компетентности и повишаване качеството 
им на живот.  
 
 През 2016 г. продължи предоставянето и на социалните услуги Център за настаняване от семеен 
тип за деца и младежи с увреждания – три ЦНСТ с капацитет общо 42 потребители и Преходно жилище с 
капацитет 8 потребители, в които работят 55 лица - квалифициран персонал. Те са разкрити по проект 
„Шанс за деца и младежи от дома” .Чрез него се  продължава политиката на местната власт за постигане 
на устойчиво развитие и за създаване на съвременни условия за развитие на социалните услуги. Самите 
три Центъра за настаняване от семеен тип и Защитеното жилище са изградени и оборудвани по проект 
„ИСКРА – Иновативен социален комплекс от резидентни алтернативи“, финансиран чрез ОП“Регионално 
развитие“, който приключи през м.февруари 2014 г. Проект „Шанс за деца и младежи от дома”  се 
изпълни в периода 01.05.2014 – 31.10.2015 г.и 01.11.2015 г. продължава като държавно делегирана 
дейност.През 2016 г. социалните услуги са ползвали общо 51 потребители (40 – ЦНСТ и 11 - Преходно 
жилище). 
 

През 2016 г. продължи изпълнението на проект “За подобряване на благосъстоянието на децата 

и младежите в риск – изграждане на устойчив модел за интеграция и социално включване в община 

Враца”, Договор № Д03-6 от 27.01.2014 г. на стойност 2 269 165,70 лева, като Община Враца няма 
съфинасиране. Финансирането е по т.нар. „Норвежки механизъм” – европейското икономическо 
пространство 2007 – 2013, с управляващ орган Министерството на образованието и науката. По проекта се 
изгради, обзаведе и оборудва Младежки център, в който се осъществява  допълнителна образователна 
подготовка на децата и младежите в неравностойно положение, в това число и роми. 

 
Стратегическа цел 3: Развитие на човешкия капитал на общината 

Приоритет 3.3.: Качествено здравеопазване 
Мярка 3.3.1: Подобряване материално техническата база на здравеопазването в общината.  

 
Здравеопазването е една от критичните услуги, от която пряко зависи качеството на живот и 

миграционната подвижност на населението, а оттам и цялостното развитие на дадена територия. Секторът 
„Здравеопазване“ е със сериозни проблеми не само на местно, но и на национално ниво, като все още се 
търси оптималният модел на финансиране и функциониране на здравната система. Конкретно на 
територията на Община Враца, основните проблеми на здравеопазването са адресирани чрез следните 
основни мерки: 

 
Оборудване и обзавеждане на здравни центрове – на „ДКЦ  I – Враца“ ЕООД са предоставени  

средства за финансово оздравяване в размер на 40 000 лв. 
От 14 март официално отвори врати новата база на Отделението по физикална и 

рехабилитационна медицина към Първа частна болница. Обновеното отделение се намира на четвъртия 
етаж на бившата Стоматология във Враца. До него води специално монтиран модерен асансьор. 
Обновеното отделение е единствено в Северозападна България. То разполага с 12 болнични стаи с 33 
легла. Разполага с най-модерната техника за всички процедури и отговаря на съвременните битови 
условия, улесняващи пациентите. Отделението е привлекателно и за пациенти от София, Плевен и даже от 
Варна. Битовите условия в новото отделение са отлични. Стаите са с по две и три легла, всяка със собствен 
санитарен възел. Закупени са и специални болнични тоалетни за инвалиди. 
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Новото отделение е оборудвано с модерна апаратура. То разполага с по няколко апарата от ново 
поколение за всеки вид процедура, което позволява едновременно няколко пациенти да се възползват от 
нея. Сред тях са апарат за рехабилитация на колянна става, на раменна става, масажори, нови уреди за 
гимнастика и просторна и светла зала за упражнения. 

 
Мярка 3.3.2. Подобряване обслужването на населението. 

 
Общинското здравеопазване е вид здравна система, представляваща съвкупност от институции, 

звена и дейности, насочени към опазване живота и здравето на населението, формиране и повишаване на 
здравната култура, лечение и рехабилитация на социално значими заболявания, както и оценка на 
ефективността от здравните грижи.  

Общинската здравна политика е формирана на базата на цялостен и задълбочен анализ на 
състоянието на основните детерминанти на здравето: икономическо равнище, равнище на бедност и 
социална изолация, образование, начин на живот, хранене, фактори на средата, достъп до здравна 
помощ, ресурси за здравеопазване, квалификацията и техническата осигуреност с персонал, 
организацията и управлението на лечебните заведения.  

 
Повишаване професионалната квалификация на здравния персонал: 

 
През 2016 год. има изготвен и утвърден Годишен план за квалификация на медицинските 

специалисти от „Детско и училищно здравеопазване“. Проведени са 48 вътрешноквалификационни форми 
и дейности с деца и ученици, родители, персонал на детските и учебни завадения, свързани с: опазване 
здравето и живота на децата, оказване на спешна помощ при бедствия, аварии, катастрофи, инциденти и 
злополуки; здравословно хранене; правилно физическо и нервно-психическо развитие на децата и 
учениците; консултиране и комуникация. 

 
За медицинските сестри и фелдшери е проведен обучителен семинар и интерактивен тренинг на 

следните теми: „Ефективна комуникация“; „Презентационни умения“. 
 
На 07.04.2016 г. във Враца бе открит трудотерапевтичен център. Той е единствен в страната и 

втория на Балканите и в него ще се обучават и ще работят младите хора, които са избрали специалността 
"Трудотерапия" във врачанския филиал на ВУЗ-а. Според директора на филиала - проф. Маринова, от сега 
нататък в България ще се говори за необходимостта от квалифицирани трудотерапевти, които да поемат 
своите отговорности и задължения след деинституционализацията на деца от социални домове и 
изпращането им в защитени жилища. 

 
 
Мярка 3.3.3. Подобряване ефективността на здравеопазването чрез превенция и 

профилактика 

 
Създадена е отлична система на организация на работа, изградена изцяло на основата на 

адекватното планиране, изпълнение и отчет на извършените дейности. Основен акцент при изпълнение 
на целите и задачите, поставени пред медицинските специалисти е изготвяне на последващ анализ на 
свършената работа и постигнатите резултати, доказателство за което са въведените индикатори за успех, 
надлежно отчетени със съответните придружаващи документи – анализи, доклади, протоколи, 
удостоверения, сертификати и др.  

 
На територията на детските и учебни заведения се реализират всички Национални програми, 

касаещи физическото и психическото здраве на децата и учениците.  
 
За намаляване риска от наднормено тегло и последващо развитие на ендокринни и сърдечно-

съдови заболявания, в общинските детски заведения и училища е осигурено здравословно хранене, 
съобразено с нормите и изискванията на възрастовите особености и медицинската наука и практика. 
Ежемесечно се извършва контрол за стриктно спазване на въведеното единно сезонно меню, като 
резултатите показват повишена ангажираност и отговорност за недопускане на злоупотреби по отношение 
на вида и качеството на храната, технологичната обработка и анализ на удовлетвореността. Ежедневният 
контрол от страна на медицинските специалисти и спазването на санитарно-хигиенните норми и добрите 
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практики на въведената Система за управление безопасността на храните и контрол на критичните точки, 
не допуснаха през 2016 г. възникването на хранителни отравяния и алергии. 

 
По отношение на детското здравеопазване се постигна значително намаляване на 

заболеваемостта от остри заразни заболявания, благодарение на правилното провеждане на 
закалителните процедури, стриктен контрол на факторите на средата в детските ясли, провеждане на 
правилна дезинфекция, дезинсекция и дератизация и редица други профилактични мероприятия. 

 
По-конкретно през 2016 год. е осъществено: 

• Разработване и прилагане на общински програми за здравна профилактика и репродуктивно 

здраве: 

� със средства от Общинския бюджет, в размер на 33 000 лв., са подпомогнати 26 лица с 
репродуктивни проблеми; 

� за лечение и закупуване на скъпо струващи лекарства, които не се заплащат от НЗОК, 
Община Враца е предоставила еднократна финансова помощ на 68 жители (деца и 
възрастни), на обща стойност 11 490 лева; 

� в детските заведения и училища на територията на община Враца се реализират редица 
национални и общински програми и инициативи за превенция на: затлъстяване при 
децата; вредни навици – тютюнопушене, употреба на алкахол и психо-активни вещества; 
диабет; гръбначни изкривявания; сексуално предавани болести и др.; 

� реализиран масов скрининг за населението над 65 г. за изследване на костна плътност, с 
цел ранно откриване  на остеопороза; 

� безплатно и анонимно изследване за ХИВ/СПИН, с подкрепата на КАБКИС на РЗИ – Враца. 

 

• Провеждане на здравни и информационни кампании: 

През годината са проведени повече от 16 кампании, свързани със: 
� Световния ден за борба с туберкулозата – 24 март; 

� Европейския ден за борба със затлъстяването – 19 май и Националната седмица за борба 
със затлъстяването – 23-29 ноември; 

� Световния ден без тютюнев дим – 31 май и Международния ден без тютюнопушене – 20 
ноември; 

� Международния ден за борба с наркоманиите – 26 юни; 

� Световния ден за борба с остеопорозата – 20 октомври; 

� Световния ден за борба с диабета – 14 ноември; 

� Световния ден за борба срещу СПИН – 1 декември. 

 
Всички детски градини участват в схемата „Училищен плод”, на която заявител е Община Враца. Обхванати 
са 2153 деца.  Одобрената стойност на схемата за учебната 2016/2017 година е 58 755лв. През учебната 
2015/2106 стойността на схемата „Училищен плод” е 59 301лв. – бенефициенти 2173 деца. 

 
Стратегическа цел 4: Усъвършенстване на административния капацитет и подобряване 

обслужването на гражданите и бизнеса 

Приоритет 4.1.: Повишаване на административния капацитет на администрацията 
Мярка 4.1.1.: Обучение и усъвършенстване на знанията и уменията на администрацията 

 
Ценен ресурс в общинската администрация са добрите експерти и специалисти, които ежедневно 

обслужват гражданите, влагат професионализма си за реализиране на общите ни цели. 
През 2016 година продължи стартиралото в края на 2014 година административно обслужване на 

гражданите от квартал „Дъбника” чрез създаване на две отдалечени работни места и предоставяне на 14 
вида услуги по гражданско състояние. Постепенно ще въведем нови услуги и ще разширим обхвата на 
административното обслужване на гражданите в най–големия квартал на града. 



 

 

Годишен доклад 2016 за наблюдение изпълнението на Плана за развитие на Община Враца за 2014-2020 г. 

 

36 

 

 
Проект „Областен информационен център Враца”. По ОП „Техническа помощ” Община Враца 

изпълни проект за „Изграждане и функциониране на Областен информационен Център Враца”. Той е 
един от 27-те центъра в Република България предоставя информация за кохезионната политика, нейните 
цели и съществуващите възможности в България. Чрез проекта се цели „по-нататъшно усъвършенстване 
на координацията, контрола, прилагането и оценката на структурните фондове (СКФ) и Кохезионния фонд  
в България за периода 2007-2013 г.”  

 
В резултат на проекта се постигна укрепване на необходимия капацитет в Област Враца и 

създаване на структура на централната и местна администрация, участваща в  усвояването на средства от 
СКФ на ЕС и подобряване на информираността и осведомеността на обществото за ефективното и 
ефикасно използване на СКФ в областта, за подобряване на условията, насърчаващи растежа и заетостта, 
на качеството на инвестициите в материални и човешки ресурси, на развитието на нововъведенията и 
информирането на обществото, на опазването и подобряването на околната среда, както и на 
административната ефикасност в България. 

 
Общата стойност на проекта е 483 хил.лв., а продължителността – 47 месеца. Функционирането на 

Областния информационен център – Враца не е прекъсвало след края на проекта – 12.12.2015 г. Осигури 
се приемственост, като чрез подадения на 21.12.2015 г. проект “Осигуряване функционирането на ОИЦ 
Враца” по ОП “Добро управление”, процедура BG05SFOP001-4.001  „Осигуряване функционирането на 
националната мрежа от 27 областни информационни центрове“ се постига непрекъснатост на проектните 
дейности.На 24.02.2016 г. е подписан договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на новия 
проект, като утвърденият бюджет е 315 хил. лв, а периодът за неговото реализиране е 13.12.2015 – 
31.12.2018 г. По проекта се предоставят услуги на общините от област Враца, гражданите и бизнеса. 
Екипът на центъра предоставя информация на потенциалните бенефициенти за Структурните и 
Кохезионния фонд,  Споразумението за партньорство, възможностите за кандидатстване и документи по 
открити процедури по оперативните програми, осигуряване на отговори на въпроси на място, по телефон 
и по електронна поща, подготовка и предоставяне на информация до медии, набиране на добри 
практики, новият програмен период 2014-2020, подготовка на база данни. 

 
През 2016 г. в офиса на ОИЦ - Враца са осъществени 719 посещения, направени са 139 запитвания 

по телефона (131 общи запитвания и 8 консултации ) и 11 - чрез и-мейл или уеб-сайта на мрежата.  
Отговорено е на общо 790 въпроса, като са предоставени 728 консултации, от които 719 са направени в 
офиса на ОИЦ, 8 са осъществени по телефона и 1 на място при посещение в Община Козлодуй. Най-голям 
интерес е проявено към процедурите на  Програмата за развитие на селските райони,  ОП „Развитие на 
човешките ресурси“ и ОП "Иновации и конкурентоспособност". Интерес към информационните услуги, 
предоставяни от екипа на ОИЦ са проявили както частни лица, така и земеделски производители, 
управители и счетоводители на фирми, представители на НПО, БЧК, Младежки дом, автоучилища, банки, 
Инспекция по труда, читалища, училища, библиотеки, журналисти, домоуправители, здравни и младежки 
медиатори, кметове на кметства и други представители на общини, студенти и др. 

 
 
Мярка 4.1.2.: Създаване на партньорства и обмен на добри практики 

 
Община Враца работи по няколко международни проекта, в партньорство със страни от ЕС и чрез 

тях представя Враца в Европа, пред различни общини от съюза, участва във формирането и изготвянето на 
политики, изучава опита на по-добрите, популяризира своята територия пред страните от ЕС.  

 

Проект „FIESTA - Целенасочени действия за интелигентно спестяване на енергия в семействата”. 

През 2013 г. беше подготвено предложение - проект „FIESTA - Целенасочени действия за интелигентно 
спестяване на енергия в семействата”, по Програма за интелигентна енергия Европа, с краен срок за 
кандидатстване 30.04.2013 г. Проектът е одобрен и сключен договор за финансиране. Изпълнението на 
проекта започна през октомври 2014 г. и ще приключи на 30.09.2017 год.  

 
Основната цел на проекта е водещи семейства да пестят енергия в дома, едновременно чрез 

въздействие на поведението за консумация на електроенергия и на решенията за закупуване на техника, 
чрез цялостна временна програма, основана на сегментиране на пазара, с усет към уязвимите категории. 
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Вниманието е насочено към практики и продукти, предлагащи значително спестяване, включването на 
посредници като търговци на дребно, монтажници и редица организации в подкрепа на политиките на ЕС 
на пазара и предизвикването на материални действия от домакинствата, генериращи значителни 
въздействия от гледна точка на спестяване на енергия, емисии за намаляване на CO2, инвестиции в 
енергийно ефективни уреди.  

 
В проекта участват общо 5 държави от ЕС, 19 партньори (5 технически партньори, 14 местни 

власти с около 2,3 милиона жители, 2% от общия брой население в пет страни - Италия, Испания, 
България, Хърватска, Кипър).  

 
Главната идея е във всяка държава да се изгради мини-консорциум от 1 технически партньор 

(Регионална енергийна агенция - Пазарджик) и 3 общински администрации с население по-голямо от 
50,000 души. Целевата група са семейства с малки деца и ученици, към които да се проведе разнообразна 
информационна кампания за повишаване на информираността относно енергийната ефективност в 
домашни условия. Основен ангажимент на общините, които участват като партньори е създаването на така 
наречения "Energy Info Desk" или на български: "Информационен енергиен център", чиято цел е да 
разпространява информация относно енергийната ефективност сред целевата група в съответната 
общината. Самите материали по проекта, които се разпространяват (информационни материали, 
инструменти за самооценка и анализ на енергийното потребление, забавни материали за децата и други) 
се разработват от техническите партньори, а от общините ги разпространяват. 

 
 През 2016 г. продължи изпълнението на проект “За подобряване на благосъстоянието на децата и 

младежите в риск – изграждане на устойчив модел за интеграция и социално включване в община 

Враца”, Договор № Д03-6 от 27.01.2014 г. на стойност 2 269 165,70 лева, като Община Враца няма 
съфинасиране. Финансирането е по т.нар. „Норвежки механизъм” – европейското икономическо 
пространство 2007 – 2013, с управляващ орган Министерството на образованието и науката. По проекта се 
изгради, обзаведе и оборудва Младежки център. Други дейности по проекта са: 

• Организиране на информационни форуми с участие на заинтересованите страни; 

• Подготовка и кандидатстване за получаване на Знак за качество на Съвета на Европа; 

• Допълнителна образователна подготовка на децата и младежите в неравностойно положение, в 
това число и роми; 

• Формиране на „Клубове по интереси” и провеждане на извънкласни занимания в различни 
области; 

• Организиране на съвместни инициативи за взаимно опознаване на разнообразието в културите 
и традициите, чрез съвместно провеждане на традиционни за различните етноси прояви; 

• Разработване на Програма за социална интеграция на деца и младежи в неравностойно 
положение на територията на община Враца за периода 2014-2020 г. 

 
На 28.02.2016 г. завърши изпълнението на проект за образование за устойчиво човешко развитие 

„DEAR STUDENT”, Договор: DCI-NSAED/2012/287-936, на стойност 25 474,30 лева, 100 % безвъзмездна 
финансова помощ. 

Целта на проекта е укрепване на връзката между местните власти,  гражданското общество и 
образователните институции с цел насърчаване съгласуваността на обществените образователни политики 
с устойчивите процеси на човешкото развитие. 

 
В края на декември 2016 беше одобрен  проект „EDU-LAB - Ново Дунавско управление в търсене 

и предлагане на работна ръка в съответствие с висшето образование“ на стойност 163 180,96 лв., 
финансиран чрез Програма Дунав. Изпълнението на проекта ще започне на 01.01.2017 г. Основната цел на 
проекта е да се подобри институционалния капацитет за повишаване адаптивността на висшето 
образование, с цел задържане на повече млади таланти, учещи и работещи в региона на река Дунав. 
Предвижда се засилване на сътрудничеството между бизнеса, висши учебни заведения и публичните 
органи,  насърчаване развитието на повече практически ориентирани учебни програми и на правната 
рамка за осигуряване на съответствие между потребностите на пазара на труда и висшето образование. 

 
 
 



 

 

Годишен доклад 2016 за наблюдение изпълнението на Плана за развитие на Община Враца за 2014-2020 г. 

 

38 

 

Стратегическа цел 4: Усъвършенстване на административния капацитет и подобряване 

обслужването на гражданите и бизнеса 

Приоритет 4.2.: Качествено административно обслужване 
Мярка 4.2.1.: Подобряване организацията на работа на общинската администрация 

 
На 17.06.2016 г. започна изпълнението на ДБФП BG16RFОP001-8.001.0014-C-01 „Финансов план на 

Община Враца“  - схема за безвъздмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна линия за 39 
общини – бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020”, стойност - 125 009,31 лв. По проекта 
няма съфинансиране от Община Враца. 

 

Проектното предложение е насочено към финансиране на разходите на Община Враца с цел 
обезпечаване на дейностите й по управление и изпълнение на Инвестиционната програма на общината за 
периода до 2023 г. за изпълнение на интегрирания й план за градско възстановяване и развитие. 
Проектното предложение включва мерки за осигуряване на възнаграждения на служителите на общината, 
които ще бъдат ангажирани с изпълнение на инвестиционната програма, екипите на междиннoто звено, 
както и възнаграждения на външни експерти, участващи в оценката на проектни предложения. Включени 
са разходи, необходими за актуализиране на системата за финансово управление и контрол, което да 
гарантира целесъобразно и ефикасно управление на средствата, отпуснати в рамките на приоритетна ос 1 
на ОПРР 2014-2020. Предложението обхваща дейности, насочени към подобряване на административния 
капацитет на общината за изпълнение на ИПГВР. 

 
 
Мярка 4.2.2.: Електронно управление 

През 2016 г. са получени 40 бр.компютърни конфигурации – дарение - и с тях са увеличени броя 
на работните станции в общинска администрация. 

 
Нараства броя на електронните услуги по гражданско състояние - от 14 през 2015 г. на 19 през 

2016 г., като чрез тях са заявени и извършени 92 броя административни услуги. 
 
Създадена е трайна и добра практика за пълен достъп на заинтересованите лица до 

документацията за участие в обявените обществени поръчки в сайта на Общината. 
 
Извършените от общината технически услуги през 2016 г. е 2743 бр. 
 
По-доброто качество на обслужването на гражданите е резултат на добра организация и 

внедрени нови системи и подходи:  
� Повишeно качество и бързо действие на работа на общинските служители чрез внедряване на 

сертифицирана версия на база данни на Акстър-Офис. 

� Интегриран отдалечен общински възел към общинската мрежа - изграждане на VPN канал, 
осигуряващ свързаност на общинско предприятие „Паркинги и гаражи” и звено „Временна 
заетост”. През 2016 година започна поетапно внедряване на VPN връзка в кметствата на 
общината. До края на 2016г. VPN връзката е  внедрена в 7 кметства. 

� Изграден публичен електронен регистър на общинска собственост, достъпен през сайта на 
общината. 

� Осъществени организационни и нормативни промени, чрез които е реализиран първи етап от 
въвеждането на комплексното административно обслужване в съответствие с измененията и 
допълненията на Административнопроцесуалния кодекс. 

� Повишени приходи от картови плащания през ПОС-терминални устройства – 217 081 лв. (през 
2015 г. - 143 883 лв.) 

� По направление на „Гражданско състояние” са обработени и издадени 13 172  удостоверения по 
различните видове административни услуги. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 
През 2016 г. са завършени 15 проекта (с национално и европейско финансиране) на стойност 4 

млн.лв. и съфинансиране в размер на 18 %. През 2012 завършихме 7 проекта, на стойност 3 млн.лв. и 
съфинансиране в размер на 10 %. През 2013 г. изпълнихме 10 проекта, на стойност 3 млн.лв. и 
съфинансиране в размер на 10 % от средствата. През 2014 г. са завършени 19 проекта, на стойност 21 
млн.лв. и 6 % съфинансиране. През 2015 г. са завършени 20 проекта, на стойност 41 млн.лв. (отчетен първи 
етап на проекта за ВиК мрежата) и 12 % съфинансиране. Обикновено, малките проекти могат да бъдат 
завършени в рамките на една година. Това са проектите по Красива България, „Училищен плод”, 
„Обществени трапезарии”. По-голямата част от проектите, особено инфраструктурните, се изпълняват в 
рамките на няколко години от 2-4 г. Завършените през годината проекти са: 

 
1) Проект за образование за устойчиво човешко развитие „DEAR STUDENT” 
2) Нови възможности за грижа 
3) Осигуряване на топъл обяд в Община Враца 
4) Училищен плод 2015/2016 
5) Отстраняване на щетите от наводненията през 2014 г.  
6) Косталево – чисто и зелено село, конкурс „Обичам природата“  
7) Осигуряване на заетост и социална интеграция на безработни лица, чрез разкриване на 

работни места в обекти - недвижимо културно наследство 
8) Вертикална планировка и благоустрояване на дворно пространство на ОДЗ "Българче" 
9) Изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност на "Покрита 

лекоатлетическа писта към Спортен комплекс "Христо Ботев"- град Враца" 
10) Въвеждане на основни енергоефективни мерки в ОДЗ "Звънче"  
11) Въвеждане на основни енергоефективни мерки в ОДЗ "Детски свят" 
12) Въвеждане на основни енергоефективни мерки в ПМГ „Акад. Иван Ценов” 
13) Енергийна ефективност и възобновяема енергия за 5 обекта от образователната 

инфраструктура ПМГ „Акад. Иван Ценов” ; ОДЗ „Детски свят”; ОДЗ „Звънче” ; СОУ “Никола 
Войводов”; НУ “Иван Вазов” 

14) Оборудване на рехабилитационна зала в Общински социален комплекс за работа с деца 
15) Занимални за деца на родители, работещи в администрация 

 
Продължи работата по 19 проекта, на стойност над 128 млн.лв., като 18 от тях са започнати в 

предходни години и не са завършени към 31.12.2016 г., а друга част от тях продължават през 2017 и 2018 г. 
 

1) Втора фаза на проекти за изграждане на ВиК инфраструктура, чието изпълнение е 
стартирало по ОПОС 2007-2013 г. - BG16M1OP002-1.005  

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

3) Ремонт на конструкцията на язовирната стена и на гасителя – язовир Желязковец” , с. 
Баница 

4) Ремонт на преливник и гасител – язовир Мраморчица, с.Горно Пещене 
5) Ремонт на преливник и гасител – язовир „Три кладенци“ - с. Девене 
6) Подпорна стена на ул. Ал. Стамболийски, с. Три кладенци – изграждане на нова 

стоманобетонова подпорна стена, почистване и ремонт на отводнителен канал 
7) Медковско дере – гр. Враца – почистване от камъни и наноси речното корито и околното 

пространство, възстановяване на стоманобетонните укрепителни стени и укрепване на 
водосточните тръби под пътните участъци, на стойност  

8) Предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в община Враца 
9) Топъл обяд 2016 (Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се) 
10) СТИМУЛ - Услуги за ранно детско развитие  
11) FIESTA - Целенасочени действия за интелигентно спестяване на енергия в семействата 
12) Предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в Община Враца 
13) Подкрепа за включване в пазара на труда на неактивни млади хора от община Враца” по 

схема «Активни» 
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14) Приеми ме 2015 - BG05M9OP001-2.002-0132-C01  - АСП/ Община Враца 
15) Осигуряване функционирането на ОИЦ - Враца 
16) Финансов план на Община Враца - Техническа помощ - BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна 

линия за 39 общини – бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020” 
17) Инвестиционна програма за Община Враца 2014-2020 
18) Извършване на СМР дейности в сградите на администрацията на Община Враца, 

Концертна зала и библиотека - асансьори 
 
Разработени са 25 проектни предложения. Те са на стойност над 150 млн.лв. и са по Проект 

„Красива България”,  Национална програма „Обществени трапезарии” и „Училищен плод” и НП „КЛИО” 
към МТСП, по ОП»РЧР» 2014-2020 – три проектрни предложения, ОП „Околна среда“ и 1 по ОПРР 2014-
2020. 

През 2016 г. бяха подписани още 15 ДБФП за проекти, подготвени през 2015 и 2016 г., на обща 
стойност около 130 млн.лв. От тях по-големите са проекта за ВиК мрежата – II фаза (95 млн.лв.) и 
Инвестиционната програма на Враца за 2014-2020 г. (23 млн.лв.) 

 
Проектите са насочени към решаване на проблеми в техническата инфраструктура на общината, 

отстраняване щетите от наводненията през юли 2014 г., социалните услуги, интегриране и социално 
включване, опазване на околната среда, модернизиране и обновяване на публичната общинска 
собственост, както и популяризиране на територията с цел привличане на инвестиции. 

 
Освен по оперативните програми, изпълняваме проекти с осигурено европейско финансиране. 

Това са проекти по Интелигентна енергия Европа, Програма Интеррег 4С, Норвежки механизъм, Финансов 
механизъм на европейското икономическо пространство (ЕИП), Фонд «Солидарност» и др. Те са за 
дейности, свързани със създаването на политики за опазване на околната среда, за по-добро 
образование, за създаване на заетост за младежите, за решаване на проблемите на миграцията и 
демографския срив. За тях са осигурени около 3,5 млн.лв. от ЕК.  

 
Използваме различни възможности за привличане на финансов ресурс, за изпълнението на 

проектите ни. Те са насочени към решаване проблеми на местната общност, на населението на община 
Враца, на бизнеса, на подрастващите, на хората със специални потребности, на различни социални групи. 

Една част от проектите ни са свързани със създаване на общински политики, които целят 
подобряване благосъстоянието на населението, бъдещото развитие на общината и иницииране на нови 
инвестиционни проекти, намаляване на безработицата сред младежите, по-добро образование за нашите 
деца, опазване на околната среда, въвеждане на екологичен обществен транспорт. Такива  проекти са: 

 
1. Изграждане и функциониране на областен информационен център във Враца – информационният 

център предоставя информация за възможностите за финансиране на проекти на гражданите, бизнеса, 
общините в област Враца; популяризира кохезионната политика на ЕС; 

2. Проект за образование за устойчиво човешко развитие „DEAR STUDENT” – цели утвърждаване на 
местните власти като катализатор за устойчиви промени в техните общности чрез укрепване на техния 
капацитет за предоставяне на по-добро образование; 

3. FIESTA - Целенасочени действия за интелигентно спестяване на енергия в семействата; 
 

Проектите, отчетени по приоритетни направления в ОПР са на стойност около 35,3 млн.лв., 
kато осигурените от общинския бюджет са 6,4 млн.лв. (17,65 %), от републиканския 10 млн.лв. (27,49 %) 
и 3,1 млн..лв. (8,58 %) са средства на бизнеса. Средствата, осугурени от други източници (национални и 
европейски програми) са в размер на 17 млн.лв. (46,28 %) от общо усвоените през 2016 г. (35,3 млн.лв.). 
Посочени са в Приложение 1 за всеки проект поотделно и включват оперативните програми, 
национални програми, дарения, ПУДООС, Красива България и др. 

 
Общата сума на средствата, вложени за изпълнение на целите на общинския план за развитие 

през 2016 г. възлизат на 35,3 млн.лв. (фиг. 5.), разпределени по източници на финансиране. Както се 
вижда, повече от 56 % от финансовия ресурс е осигурен чрез външно финансиране – национални и 
европейски програми. 
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Разпределението на средствата по приоритетите е показано на фиг. 6. Най-много средства са 
вложении за изпълнение на мерките по П2.3 „Инфраструктурно осигуряване” – 40,3 % (14 млн.лв.). Следва 
П 1.1 „Градска икономика“ , в който са вложени 29,7 % (10,5 млн.лв.). По П 2.2. „Качество на средата за 
обитаване, бизнес и рекреация” – 7,14 % (2,5 млн.лв.). По П2.4. „Опазване на околната среда, ресурсна и 
енергийна ефективност”– 10,6 % (3,7 млн.лв.). По П 3.2 „Социално обслужване“  – 7,95 % (2,8 млн.лв.). По П 
3.3 „Качествено здравеопазване” са вложени 0,4 % (144 хил..лв.).  

 
Основните показатели за наблюдение и оценка на плана за развитие на Община Враца, 

съгласно възприетите приоритети и мерки са: 

1. Брой изготвени проекти за привличане на средства от фондове на ЕС и от националните 
програми – 25; 

2. Привлечено външно финансирене с проекти – на база подписани договори през 
съответната година както следва: 2010 г. – 4,8 млн.лв., 2011 г. – 21 млн.лв., 2012 г., - още 21 млн.лв.; 2013 – 
43 млн.лв.; 2014 – 56,5 млн.лв., 2015 г. – 5 млн.лв.; 2016 – 130 мл.лв. 

3. Завършени проекти през годината – 15 бр., на Община Враца и общинските структури; 

4. Общ размер на инвестициите, вложени от община Враца за изпълнение на програмата – 
6,4 млн. лв.; 

5. Инвестиции в пътната мрежа (лв.); 

Рехабилитация републиканска пътна мрежа 6 млн.лв.  

Рехабилитация общинска пътна мрежа  0 млн.лв.  

Рехабилитация на улици в гр.Враца  0,7  млн.лв.  

6. Инвестиции във водоснабдителната мрежа (лв.) – 6,4 млн.лв.; 

7. Инвестиции в газоразпределителна мрежа (лв.) – н/д млн.лв. 

10. Отпаднали ученици за 2016г. - 0,13% -10 ученици. 

11. Брой нови социални услуги – през 2016 г. няма разкрити нови социални услуги. 
Продължава предлагането на разкритите услуги в предните години, като  продължава тенденцията да се 
увеличава броя на потребителите (през 2014 г. са 1316 души, през 2015 са над 1500 души, през 2016 г. са 
над 1900 души. ) 

12. Брой на създадените „онлайн“ услуги – 19 бр. Oт 2007 г. функционират 4, през 2014 са 
добавени нови 10 бр.  и през 2016 г. – нови 5 бр. Освен издаване на 14 вида удостоверения по 
„Гражданско състояние“, гражданите имат възможност да подадат „онлайн“ молба, писмо, сигнал, жалба 
и конкретен сигнал за корупция. 
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2014. Източници на финансиране на проектите в ОПР 2014-2020

Частен капитал; 0,10%

Реп. Бюджет; 11,35%

Фондове на ЕС; 76,36%

Общински бюджет; 

12,49%

Годишен доклад 2014 за наблюдение изпълнението на Плана за развитие на Община Враца за 2014-2020 г.

Обща стойност - 56,5 млн.лв.

 
 

Фиг.1 
 
 
 

2014. Разпределение на средствата по приоритети

П 3.2.

2,67%
П 3.1.

1,43%

П 2.4.

8,20%

П 2.3.

67,99%

П 3.3.

10,60% П 2.2.

6,48%

П 4.1.

1,01%

П 1.2.

0,02%

П 1.3.

0,82%

П 2.1.

0,77%

Годишен доклад 2014 за наблюдение изпълнението на Плана за развитие на Община Враца за 2014-2020 г.

Обща стойност - 56,5 млн.лв.

 
 

Фиг.2. 
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Фиг.3 
 

 

 

 
 

Фиг.4 
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Фиг.5. 

 

 

 
 

Фиг.6. 
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Общи индикатори: 

• Равнище на безработица – 7,95%  средно за 2016 г. по данни на Дирекция „Бюро по труда“ – 
Враца. 

• Брой средства за подслон в община Враца - събран туристически данък - 18 212.00 лева. 

• Брой реализирани нощувки, вкл. от чуждестранни туристи - 66 708 бр. 

• Брой предприятия, получили, безвъзмездна финансова помощ – 52 (от тях 20 бр. – със 
седалище в община Враца и 32 бр.– със седалище извън община Враца, но с 
офис/подразделение във Враца, където се реализира проекта). 

• Брой работни места, създадени в подпомагани предприятия – 64. 

• Брой фирми в общината – 7 408: 
 

ПРАВЕН СТАТУТ                           фирми, развиващи дейност регистрирани 

2016 г.  

Събирателно дружество (СД) 34 - 

Дружество с ограничена отговорност (ООД) 970 48 

Еднолично дружество с ограничена отговорност 

(ЕООД) 

3 013 241 

Акционерно дружество (АД) 58 - 

Еднолично акционерно дружество (ЕАД) 12 1 

Едноличен търговец (ЕТ) 3 293 36 

Кооперация 27 1 

Кооперативен съюз 1 - 

ОБЩО: 7 408 327 

 
Най-голям дял от регистрираните фирми на територията на община Враца заемат тези в 

икономическа дейност „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ – КИД 2008. По 
данни на правно-информационната система „Апис“, техният брой надвишава 550. Като икономически 
дейности от класификатора, в които са регистрирани най-много фирми, следват  „Складиране на товари и 
спомагателни дейности в транспорта“, „Пощенски и куриерски дейности“, „Ресторантьорство“ и „Търговия 
на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт“.  

 
Повече от 50 е броят на дружествата и търговците, класифицирани в „Растениевъдство, 

животновъдство и лов; спомагателни дейности“; „Юридически и счетоводни дейности“ и „Хуманно 
здравеопазване“.  

 
Най-малко сред регистрираните в община Враца фирми са тези в икономически дейности 

„Производство на основни метали“; „Производство на електрически съоръжения“ и „Добив на неметални 
суровини и материали“. 
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Мерки за осигуряване на информация и публичност  

 
 
Общинският план за развитие е достъпен за всички ползватели на интернет пространството на 

сайта на: Община Враца – www.vratza.bg. 
Информация по отношение изпълнението на мерките и дейностите залегнали в ОПР, обществеността 
получава и от публикациите в местните електронни и печатни издания от организираните 
пресконференции във връзка с подписване на договори за финансиране на проекти на Община Враца. В 
електронните и печатни медии системно се отразява процеса на реализация на проектите. 
 
Информация се публикува и на официалния сайт на Общината. Всеки един от одобрените за финансиране 
проекти е разработен на базата на предвидените в Общинския план приоритети, което е задължително 
условие на самите Оперативни програми.  
 
На обществено обсъждане се подлагат предложенията за кандидастване с проектни предложения по 
оперативните програми и поемане на общински дълг във връзка с реализацията на проекти, за които има 
подписани договори за безвъзмездна финансова помощ. Изпълнението на тези проекти изисква 
обезпечаване с финансови ресурси до верифицирането на разходите и възстановяването им от 
Управляващите органи на оперативните програми. 

 
 

Мерки за прилагане на принципа на партньорство  

 

 
В процеса на реализация на ОПР се прилага принципа на партньорство, най-вече в областта на 

реализация на проекти от общинско значение, по които Общината е потенциален допустим партньор. Това 
са предимно проекти в областта на развитие на социалните услуги, превенцията, младежките дейности и 
спорта, реализирането на мерки за опазване на околната среда, развитие на туризма и т.н. С цел 
постигане на заложените специфични цели Общината изпълняват редица проекти насочени към обмен на 
добри европейски практики и повишаване капацитета на организациите и администрацията съвместно 
общини и организации от ЕС, с НПО, централни и регионални държавни организации и институции. 

 

Приложение 1: 2016. Програма за реализация на Общинския план за развитие на Община Враца 
2014-2020 г. Отчет. 

 

 

 

 



 


